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TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 

 
 
 

Các Bộ Kinh ( dịch và giảng)  
 

 
•Kinh Di Giáo    Thầy Hoàn Quang 
•Phát Bồ Ðề Tâm Văn   Thầy Trí Quang  
•Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Thầy Tuệ Sỹ 
•Kinh Kim Cang    Thầy Thanh Từ 
•Kinh Kim Cang    H.Th Tuyên Hoá  
•Kinh Phaùp Hoa   Thaày Thanh Töø, Thaày Töø Thoâng 
    Thaày Chôn Thieän. 
•Kinh Phaùp Baûo Ñaøn  Thaày Thanh Töø, Thaày Töø Thoâng 

•Duy Thöùc Hoïc   Giaùo Sö Nguyeãn Lang 

•Kinh Hoa Nghieâm  Thaày Trí Tònh 
(Phaåm Tònh Haïnh do CE dòch vaø löôïc giaûng-Baûo Phaät Thaùnh Hoäi xuaát baûn 2001) 

•Kinh Thuû Laêng Nghieâm  Baùc Taâm Minh Leâ Ñình Thaùm 

•Kinh Thuû Laêng Nghieâm ( CD) Phaùp Sö Tònh Khoâng chuû giaûng 

•Kinh Thaéng Man Giaûng Luaän Thaày Tueä Syõ 
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Con xin Thaønh Kính Tri AÂn Chö Toå, quyù Thaày, quyù Sö Baø, quyù 
Sö Coâ (hieän coøn hay ñaõ khuaát) ñaõ giaùo duïc vaø nuoâi lôùn con 

baèng Chaùnh Phaùp, töø khi aáu thô cho ñeán ngaøy hoâm nay. 
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TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 

 
 
 
 
 
 
•Ðức Phật và Phật Pháp   Narada (Phạm Kim Khánh dịch)  
•Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo  Thầy Tuệ Sỹ  
•Ý Tình Thân    Thầy Trí Siêu ( Paris)  
•Phật Học Phổ Thông   Thầy Thiện Hoa  
•Thiền Luận Suzuki   Thầy Tuệ Sỹ dịch  
•Tập San Nghiên Cứu Phật Học  Tăng Ðoàn Thừa Thiên  
•Tìm vào Thực tại   Thầy Chơn Thiện 
•Tạng Thư Sống Chết   Ni Sư Trí Hải dịch 
•Tâm Bất Sinh    Bankei ( Ni Sư Trí Hải dịch)  
•Thi Kệ Nhật Dụng   Thầy Nhất Hạnh 
•Phaät Phaùp Boán Caáp  Thaày Minh Chaâu, Thaày Thieân AÂn 
    Thaày Ñöùc Taâm, Thaày Chôn Trí. 
•Tu Hoa Nghiêm Thập Tín          Thầy Hằng Trường ( C.E .)  
•Taïng Thö Soáng Cheát  Sogyal Rimpoche (sö coâ Trí Haûi dòch) 

• Taâm Baát Sinh   Bankei (sö coâ Trí Haûi dòch) 

•Maët Hoà Tónh Laëng  Achaan Chah 
• Nguyeät San Phaât Hoïc  ( Baøi Vieân Dung Voâ Ngaïi cuûa 

    Giaùo sö Hoàâng Döông) 
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• Töø quyeån 1 ñeán quyeån 3: Ñöùc Phaät nöông theo caên 
tính maø chæ thaúng Nhu Lai Taïng. 

• Töø ñaàu quyeån 4 ñeán nöûa quyeån 5: Ñöùc Phaät laàn 
löôït chæ ra nhöõng hö voïng duyeân khôûi, ñeå phaù caùc 
phaùp ñoù vaø chæ daïy pheùp “ Nhö Huyeãn Tam Ma Ñeà”  

• Töø nöûa quyeån 5 ñeán heát quyeån 6: Ñöùc Phaät tröïc 
tieáp chæ daïy nhöõng pheùp tu vaø baøi Keä “Choïn Löïa 
Caên” cuûa ngaøi Vaên Thuø chæ roõ theâm, phaân tích theâm 
cho Ñaïi chuùng thaáy nhöõng khoù khaên caàn phaûi vöôït 
qua, nhöõng maéc möùu caàn phaûi traùnh v..v..   

• Töø quyeån 7 ñeán quyeån 10: ñöùc Phaät chæ daïy theâm 
veà caùc pheùp Tieäm vaø Ñoán.  
∗ Thöù lôùp töø Caøn Tueä Ñòa  leân ñeán Ñaúng Giaùc Boà 

Taùt 
∗ Nhaân quaû theá gian vaø nhaân quaû xuaát theá gian.  
∗ Maët phaûi vaø maët traùi cuûa caùc pheùp tu trì, caùc nguõ 

aám ma, ñeà cao caûnh giaùc moïi ngöôøi trong khi tu 
haønh, kî nhaát laø töôûng mình ñaõ thaønh Phaät, 
thaønh Thaùnh, maø khoâng bieát raèng mình ñaõ laïc 
vaøo ma caûnh.  

 
Ñeán ñaây chuùng toâi chaám döùt buoåi hoïc Kinh cuoái cuøng 
cuûa boä Kinh Laêng Nghieâm. 
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N hö ñoùa Sen sung söùc, toå 
chöùc Gia Ñình Phaät Töû 

chuùng ta ñaõ khai hoa nôû nhuïy 
taïi coá ñoâ Hueá, roài traûi roäng ñeàu 
khaép queâ höông vaø giôø ñaây, ñaõ 
coù maët treân caùc Chaâu luïc haûi 
ngoaïi. 
 
Töø queâ nhaø ñeán haûi ngoaïi, 
trung thaønh vaø chung thuûy vôùi 
“ Lyù töôûng chæ höôùng thuyeàn ñôøi 
vaø naåy hoa cuoäc soáng”, kinh qua 

caùc chöùc vuï tieäm tieán, Huynh tröôûng Taâm Minh Vöông 
Thuùy Nga hieän ñang ñaûm nhieäm nhieàu troïng traùch: Phoù 
Tröôûng Ban Nghieân Cöùu Huaán Luyeän Ban Höôùng Daãn 
Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam taïi Hoa Kyø, UÛy vieân Giaùo 
Duïc Ban Höôùng Daãn Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam taïi 
Haûi Ngoaïi.  
 
 Qua quaù trình sinh hoaït laâu daøi vaø beàn vöõng, qua 
chí taâm hoïc hoûi caàu tieán, Huynh tröôûng Taâm Minh laø 
moät trong nhöõng Huynh tröôûng ñaõ thaâm nhaäp vaø thaám 
nhuaàn tinh hoa cuûa Toå chöùc, ñaëc bieät veà laõnh vöïc tu 
hoïc Phaät Phaùp.  
 
 Sau quoác bieán 1975 - taïi queâ nhaø, Giaùo Hoäi    
truyeàn thoáng trong giai ñoaïn ñaàu, ñaõ phaûi aån nhaãn hoùa 
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Ñaïo tröôùc theá löïc voâ minh voâ cuøng khaéc nghieät, nhöng 
coäng ñoàng Gia Ñình Phaät Töû  vaãn tieáp tuïc sinh hoaït 
döôùi nhieàu hình thöùc thích nghi, keå caû vieäc toå chöùc caùc 
traïi huaán luyeän. Ñaëc bieät laø traïi huaán luyeän Vaïn Haïnh, 
Huynh tröôûng Taâm Minh- laø moät traïi sinh cuûa traïi  Vaïn 
Haïnh II - ôû giai ñoïan voâ cuøng gian khoù ñoù. 
 
 “Chuùng Toâi Hoïc Kinh” gaàn nhö laø moät cuoán Soå 
Tay Tu Hoïc maø Huynh tröôûng Taâm Minh ñaõ ghi laïi vaø 
caäp nhaät hoaù ñeå laøm taøi lieäu tu hoïc cuõng nhö ñeå nhôù laïi 
nhöõng kyû nieäm cuûa “moät thôøi gian khoù, nguy nan nhaát vaø 
cuõng ñaùng nhôù nhaát trong cuoäc ñôøi Huynh tröôûng cuûa mình” 
vôùi quaù trình hoïc ñaày ñuû 10 (möôøi) boä Kinh cuûa Chuùng 
Coå Phaùp. 
   
 Xin aân caàn giôùi thieäu ñeán caùc Huynh tröôûng 
quan taâm vaø nhaát laø - vôùi Anh Chò Em  hieän ñang, hay 
saép söûa tham döï traïi Vaïn Haïnh Haûi Ngoaïi, hay Vaïn 
Haïnh Hoa Kyø cuõng nhö vôùi nhöõng Huynh tröôûng traïi 
sinh caùc traïi Vaïn Haïnh tröôùc ñaây, ñeå tham khaûo, ñeå chia 
xeû … ñeå ñöôïc lôïi laïc; vì cuoán “Chuùng Toâi Hoïc Kinh” raát 
coù giaù trò veà phaân tích, dieãn giaûi vaø nhöõng kyû nieäm …vôùi 
kieán vaên vaø tri thöùc cuûa taùc giaû raát thaät vaø chaân tình . 
 Ñieàu naøy khoâng coù trong baát  kyø cuoán Luaän naøo 
cuûa Gia Ñình Phaät Töû. Ñaây laø moät coâng trình hoäi ñuû 
nhöõng yeáu toá xöùng hôïp vôùi giai taàng Traïi Huaán Luyeän 
Caáp 3 theo Qui Cheá Huynh Tröôûng  
 

 Kính caån,  
 

TAÂM HUEÄ - Cao Chaùnh Höïu 
Tröôûng Ban BHD Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam taïi Haûi ngoaïi 
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thaúng ñeán ñaïo Boà Ñeà khoâng coøn ma söï nöõa.  Nhöõng lyù 
ma nhö vaäy laø do ngöôøi tu haønh duøng nhöõng phaân bieät 
giaû doái ñeå töï doái mình; chöa hieåu roõ chaân lyù “Phaøm ñaõ 
coù töôùng, ñeàu laø hö voïng; coøn moät chuùt phaân bieät, laø 
khoâng phaûi chaân thaät”  
 
 11. Ñöùc Phaät daïy veà caùch côûi nuùt: Chuùng ta ñeàu 
bieát laø 5 AÁm quan heä maät thieát vôùi nhau. Voïng töôûng 
thì khôûi leân truøng truøng ñieäp ñieäp töø Thöùc aám, vaø ñeán 
khi tieâu dieät thì baét ñaàu töø Saéc AÁm. Voïng töôûng sinh ra 
töø 5 AÁm laø nhöõng thoùi quen laâu ñôøi, laâu kieáp, neân veà Lyù 
coù theå giaùc ngoä tröïc tieáp nhöng veà Söï, phaûi theo thöù lôùp 
tu taäp. Cuõng nhö caùi guùt thaét caùi khaên, muoán môû phaûi 
môû ôû chính giöõa; Töông töï, muoán phaù tröø 5 AÁm, chuû yeáu 
phaûi tröø caùc voïng töôûng laø goác reã cuûa caùc AÁm; heát voïng 
laø chaân; khoâng coù gì môùi laï heát. 
 
Ñeå thay lôøi keát luaän, toång keát veà boä Kinh ñoà soä naøy, 
chuùng toâi ghi laïi thaønh baøi hoïc thöù 11 sau ñaây : 
 
 Baøi hoïc thöù 11:  Maëc duø döôùi baát cöù hình thöùc 
naøo, duøng baát cöù phöông tieän naøo, nhöõng lôøi giaûng cuûa 
ñöùc Phaät vaãn laø khai thò chuùng sanh ngoä nhaäp tri kieán 
Phaät, vaø lôøi Phaät thì chuùng sanh loaøi naøo cuõng hieåu ñöôïc 
heát, nhöng cuøng moät caâu Kinh, cuøng moät baøi keä nhöng 
moãi ngöôøi tuøy caên cô trình ñoä cuûa mình, coù theå hieåu 
khoâng gioáng nhau, vì theá hoïc Kinh khoâng chæ 10 böõa, 
nöûa thaùng maø coù khi naêm nay mình hieåu nhö vaäy, maáy 
naêm sau mình coù theå hieåu saâu hôn …Boä Kinh naøy quaù 
daøy, quaù lôùn vaø dieäu duïng quaù saâu, chuùng ta phaûi toång 
keát laïi ñeå nhôù noäi dung cuûa toaøn boä Kinh Thuû Laêng 
Nghieâm naøy: 
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Töôûng AÁm xuùi giuïc noùi ñuû thöù chuyeän ño,ù nhö ngöôøi 
nguû say noùi môù, chính mình khoâng hay bieát nhöng tieáng 
noùi ñaõ hình thaønh vaø laøm cho nhöõng ngöôøi khoâng nguû 
ñeàu coù theå nghe hieåu!  
 
 8. Nhöõng Ma Caûnh thuoäc Haønh AÁm:  Khi moät 
ngöôøi ñaõ phaù ñöôïc Töôûng AÁm roài thì Thieân Ma khoâng 
quaáy phaù ñöôïc nöõa, nhöng chính laø noäi ma, nghóa laø 
nhöõng nhaän thöùc sai laàm cuûa chính haønh giaû laøm trôû 
ngaïi tu taäp ; bôûi vì trong khi quaùn xeùt tính thöôøng 
chuyeån ñoäng, laïi moùng taâm so ño chaáp thöôøng neân rôi 
vaøo meâ laàm; Ví duï, haønh giaû sau khi thaáy ñöôïc sinh dieät 
voâ cuøng voâ taän, thì chaáp laàm raèng truôùc ñaây 8 muoân 
kieáp,  taát caû chuùng sanh töï coù maø thoâi, khoâng do ngnyeân 
nhaân gì caû hay chaáp laàm raèng maõi maõi veà sau moïi söï 
moïi vaät cuõng ñeàu nhö theá khoâng do nhaân duyeân gì maø 
sinh ra caû.   
 
 9. Nhöõng Ma Caûnh thuoäc Thöùc AÁm: Haønh giaû 
ñeán ñaây ñaõ phaù ñöôïc caû 4 AÁm roài, ñaùng leõ  “Sinh dieät 
dieät roài, Tòch dieät laø vui” neáu nhaân ñoù phaùt ra trí tueä 
maø tu haønh thì seõ chöùng ñöôïc A La Haùn, nhöng neáu bò 
keït vaøo Thöùc aám, nghóa laø khi Thöùc aám hieän tieàn laàm 
nhaän Thöùc AÁm laø caùi nhaân Chaân Thöôøng,  hay nhaän 
laàm Thöùc AÁm laø caùi ngaõ cuûa mình, vaø chaáp raèng chính 
mình laø Taïo hoaù, ñaõ sinh ra moïi söï moïi vaät … 
 
 10. Nhöõng ma söï ñöùc Phaät neâu ra trong Haønh aám 
vaø Thöùc aám ñeàu laø nhöõng Ma veà lyù luaän, chöù khoâng 
phaûi veà söï töôùng nhö trong caùc AÁm tröôùc.  Ñoù laø vì 
nhöõng ngöôøi ngoä ñöôïc chaân lyù roài môùi tu haønh, thì khi 
phaù ñöôïc Töôûng AÁm ñaõ leân Sô Ñòa Boà Taùt, vaø seõ ñi 
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Thöa Anh Chò Em quí meán,  
 
 

 Ñ aây khoâng phaûi laø moät coâng trình 
nghieân cöùu, hay moät moät taäp luaän khoùa, 
cuõng khoâng phaûi moät coâng phu söu 

taàm...  Ñaây chæ laø moät cuoán Soå Tay Tu Hoïc cuûa moät traïi 
sinh Vaïn Haïnh II trong nuôùc, vaøo nhöõng ngaøy ñen toái 
nhaát cuûa lòch söû Gia Ñình Phaät Töû trong theá kyû 20. Hoài 
ñoù, traïi huaán luyeän Huynh tröôûng Gia Ñình Phaät Töû 
mình toaøn laø “traïi chui” khoâng haø! ☺☺ !! Cho neân traïi 
Vaïn Haïnh II cuõng khoâng ngoaøi  “soá phaän” ñoù  !  
 
 Coøn nhôù luùc ñoù anh Nguyeãn Chaâu, anh Nguyeãn 
Khaéc Töø, anh Ñoaøn Vaên Loäc, anh Cao Chaùnh Höïu, anh 
Phan Caûnh Tuaân, anh Nguyeãn Vaên Thuïc, anh Hoaøng 
Troïng Cang, anh Nguyeãn Vaên Thaïnh, anh Traàn Ngoïc 
Giao, anh Nguyeãn Ñeå, anh Ngoâ Vaên Maõo … ôû trong “Ban 
Quaûn Traïi cuõng nhö Ban Giaûng Huaán baát thaønh vaên” 
cuûa traïi Vaïn Haïnh II. Roài anh chò em traïi sinh Vaïn 
Haïnh II  laïi naèm trong nhöõng Ban Quaûn Traïi baát thaønh 
vaên cuûa nhöõng traïi Huyeàn Trang, A Duïc, Loäc Uyeån … 
cuûa Ban Höôùng Daãn Gia Ñình Phaät Töû Gia Ñònh,  laøm 
thaønh 1 chuøm Traïi - vaên hoa hôn, thì goïi laø Lieân Traïi 
Huaán Luyeän Vaïn Haïnh-Huyeàn Trang-A Duïc-Loäc Uyeån.  
Xin môû moät daáu ngoaëc nhoû laø anh Tuaân vaø anh Höïu 



•CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•10 

vöøa “ôû tuø” ra laø ñeán thaêm traïi Vaïn Haïnh II lieàn! coøn 
trong Ban Quaûn Traïi caùc Traïi Huyeàn Trang, A Duc, Loäc 
Uyeån coù  anh  Nguyeãn Quang Tu,ù Tröôûng Ban - Ban 
Höôùng Daãn Gia Ñình Phaät Töû Gia Ñònh, vaø anh  Söû 
Thaønh laø 1 traïi sinh Vaïn Haïnh 1 nöõa.  
 
Coøn nhôù anh Nguyeãn Só Thieàu noùi vôùi chuùng toâi (khi 
anh töø Hueá vaøo Saøi goøn thaêm anh Giao, gaëp luùc vaøi  anh 
chò em chuùng toâi ñang hoïc Kinh döôùi söï höôùng daãn cuûa anh 
Giao) : “Maáy O, maáy Chuù ñaùnh du kích maø laïi  môû ñaïi 
hoïc quaân söï. Lieäu caån thaän ñoù nha!” Theá maø moïi 
chuyeän roài cuõng qua!  
 
Quaû thaät, nghó laïi coøn giaät mình! Roõ raøng laø coù Chö 
Long Thaàn Hoä Phaùp che chôû cho chuùng ta, chöù khoâng 
thoâi laøm sao qua maét “hoï” ñöôïc!!! 
 
 Vì vaäy, ñeå ghi laïi kyû nieäm cuûa moät thôøi ñaùng 
nhôù, Taâm Minh muoán vieát thaønh nhöõng baøi hoïc, maø 
anh chò em ñaõ chia xeû vôùi nhau trong nhöõng buoåi hoïc 
Kinh, nhöõng taâm tö tình caûm khôûi leân khi ñöôïïc cuøng 
nhau tu hoïc, cuøng chieâm nghieäm lôøi cuûa chö Phaät, chö 
Toå…gioáng nhö taâm mình ñöôïc taém röûa baèng nöôùc maùt 
Cam loà.   
 
 Maëc duø coù ghi ñaày ñuû veà 10 boä Kinh ñaõ hoïc, 
nhöng thöù töï khoâng theo ABC - cuõng khoâng theo ñuùng 
ngaøy giôø ñaõ hoïc- Vì sau naøy ñöôïc hoïc theâm, thì Taâm 
Minh laïi phaûi caäp nhaät hoaù chuùt chuùt ! Cuõng khoâng coù 
yù ñònh ñem in ñeå phoå bieán roäng raõi, cho ñeán khi “anh 
Caû Haûi Ngoaïi” cuûa chuùng ta, ñeà nghò phoå bieán ñeå giôùi 
thieäu sô löôïc veà caùc boä Kinh ñeán Anh Chò Em Huynh 
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huyeãn , thì moät nieäm moùng leân coù theå hieän ra caûnh giôùi. 
(Xin môû moät daáu ngoaëc ñeå noùi laø Anh Chò Em chuùng mình 
ñöøng lo, khi 1 nieäm moùng leân maø coù theå laøm sinh ra Caûnh 
thì trình ñoä thieàn ñònh cuûa chuùng ta ñaõ cao laém roài, khoâng 
coøn ngoài hoïc Kinh chung vôùi nhau ñeå nhaéc nhôû nhau 
nhöõng caùi chuùt chuùt nhö vaäy ñaâu !)  
 
 6. Nhöõng Ma caûnh thuoäc Thoï AÁm: Cuõng nhö ma 
Saéc aám, ma Thoï aám laø sau khi phaù ñöôïc Saéc aám roài, 
Taâm ñaõ duyeân vôùi caûnh Voâ phaân bieät, neân raát vui möøng 
phaán khôûi, ñeán noãi töôûng mình ñoàng vôùi chö Phaät .. neân 
“treân khoâng thaáy Phaät, döôùi khoâng thaáy ngöôøi” khoe khoang 
ngaõ maïn, bôûi vì tuy caûnh voâ phaân bieät hieän tieàn, nhöng 
Taâm coøn vöôùng Thoï aám, coøn chaáp nhöõng thaáy, nghe, 
hay bieát … nôi saéc thaân laø Taâm cuûa mình laø thaät, vì vaäy 
khoâng ñöôïc töï do töï taïi. Ñöùc Phaät ví duï tröôøng hôïp naøy 
gioáng nhö ngöôøi bò “moäc ñeø” tuy Taâm coù hay bieát, nhöng 
thaân khoâng cöû ñoäng ñöôïc, mieäng khoâng noùi ñöôïc v…v..  
Ñoù laø lyù do taïi sao tu Thieàn coù 3 chaâm ngoân: Voâ sôû Ñaéc, 
voâ sôû Caàu vaø Voâ Sôû Sôï.  
 
 7. Nhöõng Ma caûnh thuoäc Töôûng AÁm: Haønh giaû 
ñaõ phaù ñöôïc Saéc AÁm vaø Thoï aám, coi nhö Taâm ñaõ thoaùt 
ra khoûi hình haøi, nhö con chim ñöôïc soå loàng roài, neáu cöù 
thuaän theo baûn taâm maø laàn löôït tu haønh thì khoâng sao, 
nhöng neáu töôûng mình ñaõ ñeán choã thieän xaûo, ñaõ ngoài 
toøa sen , …roài tuyeân boá vung vít, thuyeát phaùp buùa xua 
nhöng laïi phaù luaät nghi cuûa Phaät, baèng caùch laøm vieäc 
tham duïc, noùi chuyeän vò lai, ñoaùn tröôùc vaän maïng theá 
giôùi, meâ hoaëc nhaân taâm, v..v.. taát caû ñoù ñeàu laø Ma; neáu 
tröø ñöoïc ma Töôûng AÁm thì taâm ñöôïc saùng suoát nhö 
göông saùng ñaõ saïch buïi vaäy. Ñöùc Phaät ví ngöôøi bò Ma 
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töôûng laàm mình ñaõ chöùng ñaõ ngoä thì seõ maéc vaøo caùc taø 
kieán , ñoù chính laø MA; ñöùc Phaät thöôøng duøng thaønh ngöõ  
“Mình ñaõ nhaän giaëc laøm con”  ñeå chæ söï sai laàm vì thieáu 
tænh giaùc naøy. 
 
 3. Ñöùc Phaät ñaõ chæ ra raát nhieàu caûnh Ma cuûa caùc 
AÁm, Ma söï naøo thuoäc veà AÁm naøo v..v.. ñeå haønh giaû bieát 
maø töï giaùc, nhöng haønh giaû coøn phaûi neân suy xeùt roäng 
hôn nöõa, ñeå bieát phaøm coù phaân bieät ñeàu laø hö voïng, thì  
môùi khoûi ñi vaøo meâ laàm tröôùc nhöõng caûnh hieän ra trong 
luùc tu taäp (maø mình laïi töôûng ñoù laø nhöõng baèng chöùng cuûa 
söï chöùng ngoä cuûa mình!! ) 
 
 4. Phaân tích taâm caûnh hieän tieàn cuûa chuùng sanh 
thì nhö ta ñaõ bieát, coù 5 Nhoùm laø : Saéc, Thoï, Töôûng, 
Haønh, Thöùc ; coù teân laø 5 Uaån hay 5 AÁm vì tính chaát cuûa 
noù laø ngaên che nhö maây muø, do thoùi quen phaân bieät, 
laøm cho chuùng ta khoâng nhaän ra ñöôïc baûn Taâm thanh 
tònh. Ñöùc Phaät döïa vaøo 5 AÁm maø phaân bieät caùc Ma söï.  
  
 5 Nhöõng Ma caûnh thuoäc saéc AÁm: Ngöôøi tu haønh 
neáu coù taâm mong caàu thì Thieàn ñònh saâu coù theå cho 
haønh giaû “thaáy”  ñöôïc ngay (nhö nhaân gian thöôøng noùi “ 
caàu ñöôïc öôùc thaáy” vaäy ñoù).  
Ví duï neáu moùng taâm ñöôïc nghe Phaùp thì giöõa hö khoâng, 
coù theå nghe thuyeát phaùp; neáu caàu taâm ñöôïc saùng suoát thì 
giöõa ñeâm khuya boãng thaáy moïi vaät saùng nhö ban ngaøy, 
neáu moùng taâm muoán mau choùng thoaùt khoûi thaân töù ñaïi, 
thì thaân theå theo caùi nieäm aáy hoaù thaønh voâ tri, ñoát 
khoâng bieát noùng, caét khoâng bieát ñau  …  
 Noùi toùm laïi, taát caû caùc Caûnh ñeàu do Taâm maø 
bieán hieän:Taâm ôû trong Ñònh, chuyeân chuù veà Caûnh nhö 
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tröôûng coù quan taâm ñeán vieäc tu hoïc, caùc Anh Chò 
Huynh tröôûng traïi sinh Vaïn Haïnh 1 Haûi Ngoaïi - cuõng 
nhö saép tôùi ñaây - traïi Vaïn Haïnh cuûa Ban Höôùng Daãn 
Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam Hoa Kyø toå chöùc. Xin chia 
xeû vôùi Anh Chò Em vaø xin ñöôïc chæ giaùo. 
 
Thaân kính chuùc Anh Chò Em luoân duõng maõnh tinh taán 
treân haønh trình tieán veà Ñaát Phaät.  
 

Traân troïng,  
 

TAÂM MINH Vöông Thuùy Nga  
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Duïc giôùi coù Löï maø khoâng Tònh, Voâ Saéc Giôùi coù Tònh maø 
khoâng Löï; chæ ôû Saéc giôùi laø coù ñuû Tònh vaø Löï neân rieâng 
Saéc Giôùi ñöôïc teân laø Thieàn. 

• Sô Thieàn  = Ly sinh hyû laïc ñòa 
• Nhò Thieàn   = Ñònh sinh hyû laïc ñòa  
• Tam Thieàn = Ly hyû dieäu laïc ñòa 
• Töù Thieàn  = Xaû nieäm thanh tònh ñòa  
 

Sô Thieàn coøn coù 3 baäc, Nhò Thieàn cuõng coù 3 baäc, Tam 
Thieàn cuõng coù 3 baäc, Töù Thieàn thì coù 4 baäc.  
 
 Ñöùc Phaät noùi raát roõ veà caùc coõi Trôøi trong Saéc 
giôùi, vaø Voâ saéc giôùi ñoàng thôøi cuõng khai thò choã hö voïng 
cuûa 7 loaøi ( Luïc ñaïo + Thaàn tieân ) ñeå khuyeán khích ñaïi 
chuùng tu haønh theo ñuùng Chaùnh Phaùp.  
 Ñöùc Phaät cuõng noùi roõ veà 4 Chuùng A Tu La nöõa 
(A Tu La = Phi thieân ) A Tu La tuy coù thaàn thoâng bieán 
hoaù, nhöng coøn nhieàu loøng giaän hôøn, noùng naûy, öa chieán 
tranh  … neân khoâng ñöôïc leân caùc coõi Trôøi; A Tu La 
khoâng thuoäc veà moät loaøi naøo nhaát ñònh, coù gioáng A Tu 
La thuoäc loaøi quyû, coù gioáng thuoäc loaøi ngöôøi, coù gioáng 
thuoäc loaøi Trôøi, coù gioáng thuoäc suùc sinh … 
 
 Baøi hoïc thöù 10:  Phaân bieät caùc aám Ma  
 Baøi hoïc naøy goàm nhieàu baøi hoïc nhoû: 
 1. Ma laø baát cöù caùi gì quaáy phaù, caûn trôû vieäc tu 
haønh; vì theá coù Noäi ma vaø Ngoaïi ma nöõa. Ma ôû ngoaøi coù 
theå laø ngöôøi, laø quyû thaàn, laø vaät … coøn ma ôû trong chính 
laø nhöõng tö töôûng sai laàm.  
 
 2. Neáu ngöôøi tu haønh tænh giaùc, khoâng laïm nhaän 
laø CHÖÙNG, laø NGOÄ thì khoâng coù vieäc gì, ngöôïc laïi, neáu 
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 2. “Cöùu Hoä Thaân Nhaân, Ñoä Thoaùt A Nan, caäp 
Thöû Hoäi Trung Tính Tyø kheo Ni, Ñaéc Boà Ñeà Taâm, 
Nhaäp Bieán Tri Haûi” 
 3. “ Nhö Lai Maät Nhaân, Tu Chöùng Lieãu Nghóa”   
 4. “Ñaïi Phöông Quaûng Dieäu Lieân Hoa Vöông, 
Thaäp Phöông Phaät Maãu Ñaø La Ni Chuù” 
 5. “Quaùn Ñænh Chöông Cuù, Chö Boà Taùt Vaïn 
Haïnh Thuû Laêng Nghieâm.” 
 
Trong 5 teân Kinh coù teân veà Hieån giaùo, coù teân cho Maät 
giaùo, nhöng coát loõi gioáng nhau ôû choã chuù troïng veà caên 
baûn Trí, ngay nôi meâ laàm cuûa chuùng sanh, chuyeån Thöùc 
thaønh Trí thì ñöôïc giaùc ngo.ä 
 
Phaàn sau cuûa quyeån 8, ñöùc Phaät coøn khai thò nhieàu ñieàu 
môùi laï ñoái vôùi anh chò em chuùng ta, ví duï nhö noùi veà 
Ñaïo Tieân; Tuy nhieân, chuùng ta laø Phaät töû, chæ mong 
ñöôïc Phaät Phaùp chöù khoâng nghieân cöùu saâu veà Tieân Ñaïo 
maëc duø bieát raèng thoï maïng cuûa caùc vò Tieân coù theå leân 
ñeán ngaøn vaïn naêm, nhöng khi heát phöôùc baùo roài cuõng 
xoay vaàn trong luïc ñaïo!  
 
 Baøi hoïc thöù 9: Duïc giôùi Saéc Giôùi vaø Voâ Saéc giôùi. 
Laâu nay chuùng ta cuõng coù bieát veà 3 coõi naøy, nhöng chöa 
coù “baøi baûn” haún hoi, ôû ñaây ñöùc Phaät chæ roõ ñaëc tính töøng 
coõi, ñaëc bieät laø noùi veà Thieàn. Chuùng ta thöôøng nghe Sô 
Thieàn, Nhò Thieàn, Tam Thieàn Töù Thieàn vaø ñoù laø 4 Baäc 
Thieàn cuûa Saéc Giôùi coøn Duïc giôùi  vaø Voâ Saéc giôùi thì 
khoâng nghe noùi ñeán; hoïc Kinh ñeán ñaây môùi bieát roõ ! 
Thieàn hay Thieàn Na Haùn dòch laø Tònh Löï; Tònh = vaéng 
laëng, khoâng taùn loaïn, coù taùc duïng döùt tröø meâ laàm. Löï = suy 
nghó, quaùn saùt ñuùng ñaén, coù taùc duïng phaùt ra trí tueä. 
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- Phaåm Töïa -  

 

KINH PHAÙP HOA 
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 “...Giai Çoån khó khæn nhÃt là sau 75 ª  
quê nhà. Vào khoäng 1985 - 86 các anh l§n cûa 
chúng tôi muÓn ÇÜa ra m¶t chÜÖng trình tu h†c 
cho các Huynh trÜªng trong Ban HÜ§ng DÅn 
TÌnh và nh»ng Huynh trÜªng có cÃp, nên Çã 
tåo ra m¶t l§p h†c PhÆt pháp cho các Huynh 
trÜªng ª Sàigòn và các tÌnh miŠn Nam. Nói là 
"l§p h†c" nhÜng "các Chúng t¿  h†c v§i nhau" có 
gì không hi‹u thì hÕi quš ThÀy, các Anh. K‹ cä 
kinh sách cÛng t¿ Çi tìm lÃy mà h†c……”  

Chúng tôi b¡t ÇÀu b¢ng b¶ kinh Pháp Hoa. 
Kinh gÒm 28 phÄm, chúng tôi quy‰t ÇÎnh m‡i 
tuÀn phäi h†c xong m¶t phÄm. NhiŠu bån có cä 
kinh Pháp Hoa lÅn sách chú giäi...” 
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• Ñoaïn thöïc: caùc ñoà aên qua mieäng, daï daøy (töùc laø qua 
thaân) ñeå nuoâi lôùn vaø boài boå cô theå. 

• Xuùc thöïc: Thöùc aên nuoâi döôõng cô theå do nhöõng caûm 
xuùc ñem laïi. 

• Tö thöïc: Tö töôûng duy trì söï soáng (nhöõng ngöôøi cheát vì 
töông tö nhö Tröông Chi laø do khoâng aên baèng ñoaïn 
thöïc maø chæ aên baèng tö thöïc, vì vaäy tuyeät voïng gieát cheát 
hoï, khoâng caàn ñeán dao, göôm … )  

• Thöùc thöïc: Thöùc thöù 8 duy trì söï soáng; coù khi nhöõng 
boä maùy tuaàn hoaøn, hoâ haáp … trong cô theå vaãn hoaït 
ñoäng maø nhieàu ngöôøi phaûi cheát vì thöùc thöù 8 ñaõ rôøi 
boû cô theå.  

 
 Baøi hoïc thöù 7: Ñöùc Phaät chæ veà an laäp caùc 
Thaùnh vò, töùc laø thöù baäc tu haønh, teân goïi khaùc nhau tuøy 
theo ñoù laø theo Taïng giaùo, Thoâng giaùo hay Bieät giaùo;  
Theo Bieät giaùo thì Thaùnh vò thöù nhaát laø Caøn Tueä Ñòa ; 
2. Thaäp Tín, 3. Thaäp Truï, 4. Thaäp Haïnh, 5.Thaäp Hoài 
Höôùng, 6. Noaõn Ñòa,, 7. Ñænh Ñòa, 8. Nhaãn Ñòa, 9. Theá 
Ñeä nhaát Ñòa, 10. Thaäp Ñòa, 11. Ñaúng Giaùc vaø 12.Dieäu 
Giaùc.   
Chuùng ta hoïc cho bieát, chöù thöïc haønh nhöõng pheùp tu 
naøy ñeå töø Caøn Tueä Ñòa leân cho ñeán Ñaúng giaùc hay Dieäu 
giaùc nhaát ñònh laø phaûi coøn nhieàu kieáp nöõa!  
 
 Baøi hoïc thöù 8:  chæ daïy teân Kinh: theo lôøi thænh 
caàu cuûa ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi,  ñöùc Phaät daïy raèng Kinh 
naøy coù 5 teân, ñoù laø: 
 
 1. “Ñaïi Phaät Ñaûnh, Taát Ñaùt Ña Baùt Ñaùt Ra, Voâ 
Thöôïng Baûo AÁn, Thaäp Phöông Nhö Lai Thanh Tònh Haûi 
Nhaân” 
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ñaûo cuûa chuùng sanh (Phaân bieät, chaáp tröôùc, yeâu gheùt, tham 
saân ….) thì hieän ra caûnh giôùi chuùng sanh, neáu ñöôïc huaân 
taäp theo chaùnh phaùp, phuø hôïp vôùi baûn taùnh bình ñaúng 
cuûa Taâm, thì hieän ra caûnh giôùi cuûa caùc baäc Thaùnh vaø 
caùc vò Boà Taùt …Do vaäy, khoâng coù gì ñaùng goïi laø Sinh, 
cuõng khoâng coù gì ñaùng goïi laø Dieät caû, nghóa laø khi giaùc 
ngoä roài thì seõ thaáy roõ khoâng coù Sinh Töû ñeå giaûi thoaùt, 
khoâng coù Nieát Baøn ñeå chöùng ngoä ! Nhöng trong luùc 
ñang tu taäp thì phaûi qua nhieàu giai ñoaïn reøn luyeän, ñoù 
goïi laø thöù baäc tu haønh, maø toân giaû A Nan yeâu caàu ñöùc 
Phaät giaûng roõ.  
 
 Baøi hoïc thöù 6:  Vì taâm tính caên cô cuûa chuùng 
sanh neân vieäc tu taäp cuõng khaùc nhau, töïu trung coù maáy 
loaïi Ñoán (nhanh, baát ngôø, ñoät xuaát ..) vaø Tieäm (chaäm, töø töø) 
nhö sau: 
 

• Coù ngöôøi ñoán tu vaø ñoán ngoä,  
• Coù ngöôøi ñoán tu maø tieäm ngoä, 
• Coù ngöôøi tieäm tu maø ñoán ngoä,  
• Coù ngöôøi tieäm tu vaø tieäm ngoä. 
 

 Phaät chæ roõ 3 giai ñoaïn tu taäp vaø ñaëc bieät, daën doø 
ngöôøi tu taäp döùt khoaùt ñöøng aên 5 thöù rau cay sau ñaây: 
haønh, heï, toûi, neùn, vaø höng cöø ( 1 loaïi cuû ôû AÁn Ñoä duøng 
laøm gia vò ) vì caùc thöù naøy kích thích raát maïnh; aên chín 
thì phaùt loøng daâm, aên soáng thì theâm loøng giaän, laïi coù 
höông vò ñaäm ñaø laøm cho ngöôøi aên deã meâ ñaém theo caùc 
vò aáy, neân caàn phaûi döùt boû.  
 
 Nhaân ñaây ñöùc Phaät giaûng theâm veà 4 loaïi thöùc aên 
maø haàu heát Anh Chò Em chuùng ta ñeàu ñaõ bieát:  
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N gÜ©i ta thÜ©ng nói: "ˆn cÖm có canh, tu hành có 
bån". ñÓi v§i tôi, câu nói này thÆt là quá Çúng. 

Ngày nhÕ chÜa bi‰t gì nhÜng tØ khi làm Huynh TrÜªng 
Gia ñình PhÆt Tº tôi Çã thÃy ích l®i cûa m¶t tæng thân. 
Chúng tôi thÜ©ng tÆp trung thành tØng nhóm 5, 7 ngÜ©i 
Ç‹ cùng nhau tu h†c.  

Giai Çoån khó khæn nhÃt là sau 75 ª  quê nhà. Vào 
khoäng 1985 - 86 các anh l§n cûa chúng tôi muÓn ÇÜa ra 
m¶t chÜÖng trình tu h†c cho các Huynh trÜªng trong Ban 
HÜ§ng DÅn TÌnh và nh»ng Huynh trÜªng có cÃp, nên Çã 
tåo ra m¶t l§p h†c PhÆt pháp cho các Huynh trÜªng ª 
Sàigòn và các tÌnh miŠn Nam. Nói là "l§p h†c" nhÜng "các 
Chúng t¿  h†c v§i nhau" có gì không hi‹u thì hÕi quš ThÀy, 
các Anh. K‹ cä Kinh sách cÛng t¿ Çi tìm lÃy mà h†c.  

Theo qui ÇÎnh cûa các Anh, Sàigòn m¶t Chúng và 
m‡i tÌnh có m¶t Chúng. Chúng tu h†c cûa chúng tôi 
(Sàigòn) có tên là Chúng C° Pháp và phäi thanh toán 
xong các b¶ kinh sau Çây trong th©i gian tÓi Ça là ba næm:  

 1. Phát BÒ ñŠ Tâm Væn (cûa Ngài ThÆt HiŠn). 
 2. Kinh Di Giáo. 
 3. Kinh Pháp Bäo ñàn. 
 4. Kinh Kim Cang. 
 5. Kinh Læng Nghiêm. 
 6. Kinh Th¡ng Man. 
 7. Kinh Pháp Hoa. 
 8. Duy ThÙc H†c (hay Th¡ng Pháp TÆp Y‰u LuÆn   
                                                cÛng ÇÜ®c)                  
 9. Kinh Duy Ma CÆt. 
          10. Kinh Hoa Nghiêm 
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 ThÙ t¿ không cÀn theo Çúng, miÍn là khi h†c xong 
m¶t b¶ kinh nào, thì có m¶t ngÜ©i Çåi diŒn Chúng trình 
bày låi quá trình tu h†c nhÜ th‰ nào cho các Anh nghe.  
 
 HÒi Çó, muÓn Ç‰n nhà nào bu°i tÓi mà trên ba 
ngÜ©i thì chû nhà phäi báo cho công an khu v¿c bi‰t. 
Chúng tôi có t§i 10 anh chÎ em, m‡i tuÀn h†c PhÆt pháp 
m¶t lÀn vào tÓi thÙ Næm, cho nên chúng tôi  thay Ç°i ÇÎa 
Çi‹m luôn Ç‹ khÕi phäi báo cáo. Chúng tôi nghï r¢ng 
mình tu h†c thì cÀn gì phäi báo cáo. Vä låi n‰u mình báo 
cáo, mÃy °ng t§i ngÒi nghe có th‹ xäy ra nhiŠu cái nguy 
hi‹m không lÜ©ng trÜ§c ÇÜ®c. Ví dø hÒi anh NhÜ Tâm 
NguyÍn Kh¡c TØ Çi d¿ tråi ª Phan Thi‰t, änh nh¡c låi câu 
nói cûa ñÙc PhÆt:"Các ngÜ©i hãy t¿ mình th¡p ÇuÓc lên mà 
Çi" vÆy mà công an Phan Thi‰t b¡t bÕ tù mÃy næm, vì cho 
r¢ng änh xúi giøc thanh niên phän Ç¶ng. H† nói mình chê 
ng†n ÇuÓc cûa Çäng C¶ng Sän nên m§i t¿ th¡p ÇuÓc lên 
mà Çi.  
 
 ThÆt là m¶t s¿ hi‹u lÀm tai håi và câu chuyŒn 
giÓng nhÜ câu chuyŒn ti‰u lâm nhÜng mà Çó là s¿ thÆt 
100%. Do Çó chúng tôi rút kinh nghiŒm là h†c PhÆt pháp 
không có gì phäi báo cáo cä. Th‰  là anh chÎ em chúng tôi 
cÙ thay phiên nhau phø trách ch‡ tu h†c cûa Chúng mình. 
Khi thì ª nhà anh A, khi thì nhà chÎ B, khi thì sân chùa 
Vån Hånh, Già Lam. 
 

Tôi vÅn nghï r¢ng khi nào có dÎp tôi së vi‰t låi 
nh»ng k› niŒm vŠ các bu°i h†c này. Giai Çoån sinh hoåt 
khó khæn cûa ngÜ©i Huynh trÜªng Gia ñình PhÆt Tº, 
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Hoaø, ngöôøi AÁn Ñoä, bieát noùi tieáng Vieät nhöng khoâng 
raønh laém, anh coù daïy chuùng toâi ñoïc chuù Ñaïi Bi, chuù 
Laêng Nghieâm theo tieáng Phaïn … Anh noùi raèng Thaàn 
Chuù quan troïng laø  ôû söï rung ñoäng (vibration) vaø taám 
loøng thaønh kính töông öùng vôùi chö Phaät, chö Boà Taùt 
trong 10 phöông, söï töông öùng ñoù laø Töø bi vaø Trí tueä .. 
trong luùc nieäm Chu,ù phaûi toaøn taâm, toaøn yù phaùt khôûi 
taâm Töø, taâm Bi, taâm Hyû, taâm Xaû ( 4 voâ löôïng Taâm) thì seõ 
thaáy linh nghieäm, vì Chuù töùc laø Taâm, Taâm töùc laø Chuù.  
Theá cho neân, chuùng ta coøn phaûi hoïc theâm veà caùch “raûi 
taâm Töø” ñeå thöïc haønh haèng ngaøy nöõa ñoù!  
 
 Baøi hoïc thöù 5: Toân giaû A Nan hoûi veà nhöõng 
Danh Muïc cuûa thöù baäc tu haønh. Ñöùc Phaät daïy: Phaät vaø 
chuùng sanh voán khoâng sai khaùc, Taâm taùnh voán khoâng 
meâ, khoâng ngoä, khoâng theâm khoâng bôùt, chæ laø Phaät 
XOAY caùi VOÏNG KIEÁN laïi, thì ñöôïc Voâ Thöôïng Boà Ñeà, 
XOAY caùi SINH DIEÄT laïi thì ñöôïc Nieát Baøn. Tuy 
nhieân, caâu hoûi cuûa A NAN raát hay (Phaät khen chöù khoâng 
phaûi Anh Chò Em chuùng ta khen ñaâu nha!)  nhaân ñaây Phaät 
chæ ra 2 caùi nhaân ñieân ñaûo.  
Phaät daïy: “Muoán bieát theá naøo laø giaùc ngoä,  thì tröôùc heát 
phaûi bieát theá naøo laø meâ laàm.”  
Hai caùi ñieân ñaûo ñoù laø: D$ieân ñaûo veà chuùng sanh vaø 
ñieân ñaûo veà theá giôùi.  
Ñieân ñaûo veà chuùng sanh môùi hình thaønh ra ñieân ñaûo 
theá giôùi, 12 loaøi chuùng sanh …( nhö ñaõ ñeà caäp trong laàn 
hoïc tröôùc,  thôøi gian coù 3 ñôøi, khoâng gian coù 4 phöông …do 
söï chi phoái cuûa nghieäp thöùc, maø chuùng sanh bieán ñoåi töø 
caûnh giôùi ñeán caùch sinh saûn, thaân hình, caùch sinh soáng  v..v..)  
Töø ñoù, taát caû caùc caûnh giôùi ñeàu theo theo huaân taäp maø 
bieán hieän: Neáu ñöôïc huaân taäp baèng nhöõng tö töôûng ñieân 
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Thanh Tònh Taâm vaø Dieäu Duïng Töø Bi Phoå Ñoä Chuùng 
Sanh Taâm; Coù nhö vaäy thì taát caû nghieäp chöôùng ñeàu 
tieâu tröø, vaø moïi vieäc mình laøm ñeàu laø Phaät söï, khoâng 
phaûi Ma söï!  
 
 Baøi hoïc thöù 3: Ñöùc Phaät daïy raát roõ raøng nghi 
thöùc thaønh laäp ñaïo traøng. Raát nhieàu vaø raát chi tieát; 
ngöôøi ñoïc, neáu khoâng thích thì cho laø röôøm raø, meâ tín dò 
ñoan nhöng thaät ra, nhöõng nghi thöùc aáy tuy laø Söï nhöng 
vaãn töôïng tröng cho Lyù, nhö hoa Sen töôïng tröng cho 
nhaân quaû ñoàng thôøi, caùi göông troøn töôïng tröng cho tính 
Vieân dung, Ñaïi vieân caûnh trí, nhöõng aûnh aûo loàng nhau 
nhieàu lôùp trong 1 heä thoáng göông saép song song hay 
thaønh goùc … töôïng tröng cho Phaùp giôùi duyeân khôûi truøng 
truøng voâ cuøng voâ taän … (ÔÛ ñaây chuùng ta laïi gaëp tö töôûng 
trong kinh Hoa Nghieâm roài, khoâng phaûi sao ?)  
 
 Baøi hoïc thöù 4: Ñöùc Phaät tuyeân ñoïc “Thaàn Chuù 
Phaät Ñaûnh Thuû Laêng Nghieâm”; Ñaây laø Thaàn Chuù toái cao 
neân ñöùc Phaät phoùng haøo quang töø ñænh ñaàu. Thaàn chuù 
goàm 427 caâu, töø tröôùc ñeán nay khoâng phieân dòch, coù vaøi 
baûn dòch Nghóa (töông töï nhö Ñaø La Ni xuaát töôïng); chæ 
coù phieân aâm theo töøng quoác ñoä, chuùng ta quen duøng baûn 
Haùn töï , nhaát ñònh laø coù sai khaùc ít nhieàu; tuy nhieân, vôùi 
taâm thaønh chaùnh tín maø tuïng nieäm, thì nhaát ñònh seõ 
thaáy dieäu duïng vaø söï linh nghieäm cuûa Thaàn Chuù ngay 
nhö toân giaû A Nan ñöôïc cöùu thoaùt khoûi naïn Ma Ñaêng 
Giaø vaäy! 
   
Nhôù ngaøy xöa anh Atma ( coøn nhôù full name cuûa Anh laø 
Idnani Atma, coù phaûi khoâng caùc baïn Khaùnh Hoaø cuûa nhöõng 
naêm 60? ) 1 Huynh tröôûng Gia Ñình Phaät Töû Khaùnh 
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nhÜng cÛng là giai Çoån Çáng nh§ nhÃt, vì hình nhÜ trong 
gian khó nguy nan chúng ta càng thÜÖng yêu, hi‹u bi‰t 
nhau hÖn, cÛng nhÜ chia ng†t xÈ Ç¡ng v§i nhau trong m†i 
lúc, có khi còn hÖn cä tình ru¶t thÎt.  

 
Có nh»ng bu°i trÜa n¡ng g¡t, vài anh chÎ em 

chúng tôi phäi chåy qua chùa Vån Hånh "cÀu cÙu" ThÀy 
ChÖn ThiŒn vì Duy ThÙc quá khó "TÓi nay phäi h†c Duy 
ThÙc rÒi mà bây gi© tøi con chÜa hi‹u rõ vŠ 30 bài tøng ThÀy 
Öi ". Th‰ là ThÀy bÕ giÃc ngû trÜa ra sÙc giäng "Duy ThÙc 
Tam ThÆp Tøng" ra ti‰ng ViŒt cho chúng tôi n¡m b¡t kÎp. 
Chúng tôi thÆt vÃt vä theo cho kÎp nh»ng l©i giäng cûa 
ThÀy vŠ s¿  "tri‹n chuy‹n cûa NghiŒp" mÒ hôi nhÍ nhåi 
trong bu°i trÜa Hè cúp ÇiŒn (nên không có quåt) Ôi, nh»ng 
k› niŒm thÆt tuyŒt v©i vŠ ThÀy, vŠ Bån và các Anh ChÎ. 

 
Trª låi v§i chuyŒn tu h†c cûa Chúng C° Pháp: 

Chúng tôi lÆp ra m¶t bän danh sách vŠ sách PhÆt pháp, 
kinh Çi‹n, rÒi coi thº trong Chúng ai có b¶ nào. B¶ nào cä 
Chúng không ai có, thì Ç‹ mÜ®n quš ThÀy hay các Anh 
sau và së h†c sau cùng. ThÆt là may, gÀn nhÜ b¶ kinh nào 
cÛng có hai, ba  anh chÎ ÇŠu có. Kinh Pháp Hoa thì hÀu  
h‰t m†i ngÜ©i ÇŠu có và chÌ có kinh Th¡ng Man là m†i 
ngÜ©i ÇŠu không có, nhÜng bi‰t tên ngÜ©i có sách này nên 
tÃt cä ÇŠu thÆt là hoan h›. 

 
Chúng tôi b¡t ÇÀu b¢ng b¶ kinh Pháp Hoa. Kinh 

gÒm 28 phÄm, chúng tôi quy‰t ÇÎnh m‡i tuÀn phäi h†c 
xong m¶t phÄm. NhiŠu bån có cä kinh Pháp Hoa lÅn sách 
chú giäi, cø th‹ nhÜ sách cûa các ThÀy ThiŒn Hoa, Thanh 
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TØ, TØ Thông, Thông Bºu, ChÖn ThiŒn, Trí Quäng, Bác 
Tâm Minh Lê ñình Thám, Cø Chánh Trí Mai Th† 
TruyŠn...v..v... nên tÜÖng ÇÓi khi h†c kinh Pháp Hoa 
chúng tôi không phäi "kh° sª chåy Çôn chåy  Çáo" nhÜ các b¶ 
kinh khác (Th¡ng Man hay Duy ThÙc ch£ng hån). 

 
Khó khæn ban ÇÀu (và còn mãi vŠ sau này) là khi 

g¥p tØ ng» nào ít dùng, chúng tôi thÜ©ng dØng låi rÃt lâu, 
không ai nhÜ©ng ai, månh ai nÃy nói, nhÃt là khi anh chÎ 
nào Çã ÇÜ®c Ç†c sách hay nghe quš ThÀy giäng vŠ ch» Çó. 
CuÓi cùng, chúng tôi cÛng kh¡c phøc ÇÜ®c m¶t phÀn nào 
là ÇÜa ra m¶t luÆt chung: bÃt cÙ bàn luÆn sôi n°i nhÜ th‰ 
nào cÛng phäi chÃm dÙt bàn luÆn trÜ§c gi© tan l§p h†c là 
nºa gi©, Ç‹ m‡i ngÜ©i nói ra trÜ§c Chúng bài h†c mà 
mình Çã nhÆn ÇÜ®c trong bu°i h†c này, và Çã áp døng bài 
h†c Ãy trong cu¶c sÓng nhÜ th‰  nào. TØ Çó chúng tôi b§t 
tranh cãi vŠ tØ ng» Ç‹ hÜ§ng  Ç‰n cÓt tûy cûa câu kinh 
mình vØa Ç†c.  

 
TÃt nhiên ai nÃy ÇŠu Ç†c trÜ§c ª nhà, Ç‰n l§p chÌ 

là Ç‹ ÇÜ®c soi sáng thêm nh»ng ch‡ mình còn th¡c m¡c. 
ñôi khi có anh chÎ Çã nghe quš ThÀy giäng hay nghe bæng 
kinh rÒi nhÜng khi anh chÎ em bàn cãi, thäo luÆn, mình 
vÅn ÇÜ®c sáng thêm. Trong giai Çoån này câu nói "Tam 
ngu thành  hiŠn" tôi ngÅm nghï thÃy thÆt thÃm thía. Bây  
gi© xin Çi vào nh»ng bài h†c mà anh chÎ em chúng tôi Çã 
thu lÜ®m ÇÜ®c sau khi h†c xong phÄm T¿a cûa kinh Pháp 
Hoa. 

 
PhÄm này chúng tôi tranh cãi nhiŠu vŠ cách x‰p 
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 Ñaây chæ laø nhaéc laïi thoâi, luùc tröôùc ñöùc Phaät ñaõ 
daïy 4 ñieàu quyeát ñònh: Thaân taâm quyeát ñònh, khoâng 
phaïm nhöõng giôùi caên baûn Saùt – Ñaïo - Daâm Voïng, laïi 
daïy laáy Tröïc taâm laøm ñaïo traøng, vì neáu phaùp moân moät 
ñöôøng, taâm nieäm moät nga,õ thì vieäc tu haønh nhaát ñònh 
khoâng coù keát quaû ñöôïc ! (ÔÛ ñaây chuùng ta laïi gaëp tö tuôûng 
trong kinh Duy Ma Caät roài, phaûi khoâng?)  
 
 Baøi hoïc thöù 2: Phaät giaùo coù Hieån giaùo vaø Maät 
giaùo. Maät giaùo daïy nhöõng caâu Thaàn chuù ngaén goïn, coù 
dieäu duïng nhaát ñònh, daønh cho nhöõng ngöôøi chæ muoán 
haønh trì, ñoïc tuïng Kinh Chuù .. chöù khoâng muoán hay 
khoâng coù ñieàu kieän hoïc giaùo lyù saâu xa daøi doøng …Chö 
Taêng veà Maät toâng, khi truyeàn daïy caùc Thaàn Chuù naøy 
ñeàu coù giaûng yù nghóa ñeå ngöôøi haønh trì coù theå mieäng 
ñoïc Chuù, tay baùt aán, YÙ quaùn töôûng; ñoù laø Tam Maät Gia 
Trì, noùi noâm na theo Anh Chò Em Huynh tröôûng chuùng 
ta laø 3 nghieäp: Thaân, Khaåu, YÙ ñeàu thanh tònh.   
 
 Chuù Laêng Nghieâm laø moät trong caùc Thaàn Chuù 
ñoù; Caâu Chuù Laêng Nghieâm coù teân laø Ma Ha Taùt Ñaùt Ña 
Baùt Ñaùt Ra coù theå dòch laø Ñaïi Baïch Taùn Caùi; Ñaïi laø lôùn,  
chæ cho caùi Theå roäng lôùn, caùi Töôùng roäng lôùn, caùi Duïng 
roäng lôùn cuûa Baûn Lai Töï Taùnh.  Baïch laø traéng, nghóa laø 
trong saïch khoâng bò oâ nhieãm.  Taùn Caùi laø caùi loïng, coù 
nghóa laø töï che chôû cho mình vaø che chôû cho taát caû 
chuùng sanh khoûi bò möa naéng cuûa phieàn naõo khoå ñau.  
Toùm laïi, “Ñaïi” tieâu bieåu cho Baûn taùnh Chaân nhö, 
“Baïch” tieâu bieåu cho Trí Tueä giaûi thoaùt hay Nhaát thieát 
trí, “Taùn Caùi”  tieâu bieåu cho Töø Bi, Nhaát thieát chuûng trí. 
Toùm laïi,  khi tuïng Chuù Ma Ha Taùt Ñaùt Ña Baùt Ñaùt Ra 
thì trong YÙ phaûi quaùn Nhaát Chaân Nhö Taâm, Töï Taùnh 
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Buoåi hoïc thöù Ba:  
- quyeån 7, quyeån 8, quyeån 9 vaø quyeån 10 -   

 
 

 

N göôøi ta thöôøng noùi “Hoïc Kinh Laêng Nghieâm thì ñoå 
nghieäp” hay laø “hoïc Kinh Laêng Nghieâm thì bò Ma phaù” Khi 
hoïc ñeán ñaây, môùi hieåu taïi sao thieân haï noùi “baäy baï”  nhö 
vaäy ! - xin thöa ñoù laø vì ôû phaàn cuoái Kinh, ñöùc Phaät chæ 
daïy veà Nguõ AÁm Ma, veà nhöõng ma söï, Ngaøi phaân tích 
raønh reõ veà caùc thöù Ma (Coù taát caû hôn 50 thöù Ma). Do ñoù 
ñoái vôùi Anh Chò Em chuùng toâi, Kinh Laêng Nghieâm caøng 
ngaøy caøng loâi cuoán, caøng haáp daãn. Anh Chò Em chuùng 
toâi ñua nhau phaùt bieåu leân nhöõng baøi hoïc taâm ñaéc cuûa 
mình. 
 
 Baøi hoïc thöù nhaát:  Ñoù laø lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät 
cho A Nan khi ñöùc Töø Phuï khai thò veà Maät giaùo, thaàm 
giuùp cho nhöõng ngöôøi tu haønh: Ngöôøi muoán vaøo Tam 
Ma Ñeà, tu hoïc phaùp moân nhieäm maàu caàu ñaïo Boà Taùt, 
tröôùc heát caàn giöõ 4 thöù luaät nghi, trong suoát nhö baêng 
giaù, töï khoâng theå sinh ra ñuôïc taát caû nhaønh laù, 3 yù 
nghieäp, 4 khaåu nghieäp  khoâng coøn coù nhaân maø sinh ra 
ñöôïc. 
 Theá cho neân muoán haønh trì theo kinh Laêng 
Nghieâm thì phaûi giôùi luaät thanh tònh, neáu soáng ñôøi 
phoùng daät maø ñoïc tuïng Laêng Nghieâm, thì nhaát ñònh laø 
phaûi bò ma phaù roài  (ma nhö kieåu Ma ñaêng Giaø ñoù !)  

KINH LAÊNG NGHIEÂM (tieáp theo) 
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Ç¥t các phÄm. PhÄm nào m§i thêm vào sau, phÄm nào Çã 
có s¤n, lš do..v...v. Sau Çó m‡i ngÜ©i nói lên s¿ thu nhÆn 
cûa mình nhÜ sau: (chúng tôi chÌ xin ÇÜa ra nh»ng bài h†c 
không trùng nhau thôi)  

 
 1. PhÄm này cho ta nhìn ÇÜ®c thông suÓt hai 
phÀn: PhÀn Bän môn (chân lš muôn Ç©i vÜ®t không gian và 
th©i gian) và phÀn tích môn (lÎch sº ). Ví dø khi nói ñÙc 
PhÆt Thích Ca s¡p nói kinh Pháp Hoa: Çó là nói vŠ m¶t s¿ 
kiŒn lÎch sº (Tích môn) khi nói r¢ng ñÙc PhÆt Çã giäng nói 
kinh này trong nhiŠu Ç©i xa xÜa hay nói ñÙc PhÆt NhÆt 
NguyŒt ñæng Minh cÛng Çã tØng giäng kinh Pháp Hoa 
thì Çó là bän môn (chân lš Çã có t¿ muôn Ç©i).  
 
 TØ Çó, chúng ta có cái nhìn r¶ng rãi hÖn khi h†c 
kinh, cÛng nhÜ khi dåy PhÆt pháp cho các em, không chÃp 
thû nhÜ trÜ§c Çây. Ta dÍ dàng giäng cho các em hi‹u 
nh»ng th¡c m¡c Çôi khi rÃt ngây thÖ và ngây ngô "PhÆt là 
Çàn ông hay Çàn bà? ñÙc PhÆt Thích Ca và ñÙc PhÆt A Di 
ñà ai l§n hÖn? Sao nói ñÙc PhÆt Thích Ca ra Ç©i Ç‹ ÇÜa Çåo 
PhÆt vào Ç©i, mà låi nói có nhiŠu ñÙc PhÆt Çã ra Ç©i trÜ§c 
ñÙc PhÆt Thích Ca? "  
 

2. H†c kinh Pháp Hoa ta thÃy ñÙc PhÆt không 
nhÆp Ni‰t Bàn, PhÆt còn ª ngay bên chúng ta. N‰u ta 
ÇØng thÃy sinh diŒt thì tÙc là thÃy PhÆt. Chúng ta nhÆn ra 
ÇÜ®c "Tính không th¿c có cûa th©i gian và không gian". 

 
3. Ngôn ng» trong kinh Pháp Hoa là ngôn ng» 

bi‹u tÜ®ng. Do vÆy, tên cûa các vÎ BÒ Tát, Thanh Væn, các 
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vÎ Thái tº, VÜÖng tº ..v...v... ÇŠu có š nghïa Ç¥c biŒt. TØ 
Çây chúng ta có th‹ hi‹u ÇÜ®c nhiŠu hÖn vŠ các "Än nghïa" 
khi Ç†c các bän væn cûa các tác giä ƒn ngày xÜa, ví dø nhÜ 
kinh VŒ ñà hay Áo Nghïa ThÜ    ch£ng hån. 

 
4. Ý nghïa tên kinh DiŒu Pháp Liên Hoa thÆt Çúng 

là kÿ diŒu. Nh»ng ÇÙc tính cûa Hoa Sen thÆt là nhiŠu, 
nhÜng tôi tâm Ç¡c nhÃt là "trong Nhân Çã có s¤n Quä" cûa 
nó.  

 
H†c phÄm này tôi nh§ l©i PhÆt dåy: Khi Çang 

phân vân không bi‰t có nên Çem PhÆt pháp giäng cho 
chúng sanh hay không thì Ngài nhìn thÃy m¶t hÒ sen: 
hình änh nh»ng hoa sen Çã trÒi lên m¥t nÜ§c, nh»ng cái 
còn là Çà trên m¥t nÜ§c, có cái còn ª dÜ§i nÜ§c làm cho 
Ngài nghï Ç‰n cæn cÖ cûa chúng sinh cÛng y nhÜ vÆy.  

Chúng ta bây gi© cÛng phäi nh§ Ç‰n hình änh này 
Ç‹ bi‰t các em cûa chúng ta cÛng y nhÜ vÆy, cæn cÖ khác 
nhau, trình Ç¶ không ÇŠu, Çòi hÕi chúng ta nhiŠu kiên 
nhÅn và sáng suÓt trong viŒc giäng dåy PhÆt pháp cho các 
em. 

 
5. Nguyên nhân ra Ç©i cûa ChÜ PhÆt, trong quá 

khÙ cÛng vÆy mà trong tÜÖng lai cÛng vÆy, chÌ vì m¶t Çåi 
s¿ nhân duyên là "Khai thÎ chúng sanh ng¶ nhÆp tri   
ki‰n PhÆt".  

 
ñÙc PhÆt Thích Ca cÛng vÆy, Ngài thÎ hiŒn  ª cõi 

Ta Bà này, Ãy là Ngài cho ta thÃy Ngài cÛng là ngÜ©i, sinh 
ra tØ loài ngÜ©i, chÎu khó tu tÆp và Ngài Çã thành PhÆt. 
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duø tuoåi ñaõ xeá chieàu. Taát nhieân khoâng chæ ly gia, caét aùi laø 
thaønh Phaät, nhöng ñoù vaãn laø ñieàu kieän toái thieåu. Coøn 
chuùng ta ñaây laø “Tu Nhaùp ” thoâi, ñaâu ai daùm noùi mình 
seõ thaønh Phaät ngay trong hieän kieáp ? 

 

 Ñeán ñaây, chuùng toâi keát thuùc buoåi hoïc thöù hai, 
heïn gaëp laïi nhau trong buoåi hoïc Kinh Laêng Ngjieâm thöù 
3 saép ñeán. 
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 Cuoái cuøng ñöùc Theá Toân nhaán maïnh: “Muoán tu 
Ñònh, muoán haønh Thieàn roát raùo ñeå ñi ñeán thaønh töïu Ñaïo 
giaûi thoaùt, duø laø Chæ hay laø Quaùn … ñeàu phaûi quyeát taâm döùt 
boû trieät ñeå Saùt, Ñaïo, Daâm vaø ñaëc bieät laø giôùi Daâm”  

 

 ÔÛ ñaây Anh Chò Em chuùng toâi coù moät ngöôøi suy 
nghó: Daâm laø “taø” roài, khoâng theå coù “chaùnh daâm” ñöôïc, 
cho duø laø ñôøi soáng “moät vôï moät choàng” ñi nöõa, cho duø 
ñoäng cô laø “noái doõi doøng gioáng” v..v.. ñi nöõa thì aùi duïc 
cuõng laø quy veà 1 chöõ daâm, neáu coøn coù daâm duïc, thì laøm 
sao khoâng coù sinh töû luaân hoài cho ñöôïc, phaûi khoâng thöa 
caùc baïn?  Cho neân, khoâng phaûi tröôùc khi thaønh Phaät, 
phaûi chuyeån nöõ thaønh nam - maø laø phaûi chuyeån caùi taâm 
tham duïc, trong ñoù aùi duïc ñöùng ñaàu, thaønh caùi taâm thanh 
tònh khoâng bò duïc tình laøm oâ nhieãm - neáu coøn luyeán aùi buùa 
xua, duø baát cöù vì lyù do gì, döôùi baát cöù hình thöùc naøo …. 
thì nhaát ñònh khoâng thaønh Phaät ñöôïc ñaâu , coù phaûi 
khoâng caùc baïn ?  

  

 Tuy nhieân, noùi tôùi thì phaûi noùi lui, khoâng phaûi 
cuoäc soáng ñaùnh giaù con ngöôøi maø chính laø caùi Taâm 
quyeát ñònh, chuùng ta ñeàu ñaõ bieát, moät Ngaøi Duy Ma Caät 
soáng ñôøi phoùng khoaùng, ñoái vôùi theá gian laø ngöôøi coù 
naêm theâ baûy thieáp, hay moät coâ kyû nöõ ( Kinh Hoa 
Nghieâm) cuõng vaãn ñaït ñöôïc trí tueä giaûi thoaùt … vôùi 
nhöõng ngöôøi naøy thì khoâng theå ñem caùi lyù theá gian 
thöôøng tình maø ño loøng Boà Taùt ñaâu nha! Nhöng trong 
Anh Chò Em chuùng ta thì khoâng coù ai laø Duy Ma Caät caû 
maø !!! Coù ñuùng khoâng?  Coù leõ ñoù cuõng laø lyù do chính maø 
trong Anh Chò Em mình coù ngöôøi quyeát ñònh xuaát gia, 
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VÆy chúng ta, nh»ng con ngÜ©i trong cõi Ta Bà này, rÒi 
cÛng së thành PhÆt trong tÜÖng lai. TØ Çó, ta có niŠm tin 
ª PhÆt tánh trong ta và trong m†i ngÜ©i, ta có th‹ t¿ rèn 
luyŒn Ç‹ m¶t ngày nào Çó vÎ PhÆt trong ta có th‹ hi‹n l¶. 

 
6. H†c kinh Pháp Hoa m§i bi‰t rõ nghïa cûa mÃy 

ch» nhÜ các bÆc "H»u h†c" và "Vô h†c". Không phäi nhÜ 
nghïa thông thÜ©ng cûa th‰ gian là (vô h†c = không có h†c, 
không có giáo døc ) 

 
Vô h†c Çây là nh»ng bÆc không cÀn h†c v§i ai n»a 

cä, còn g†i là h†c Çã Çåt Ç‰n "vô sÜ trí" nghïa là trí tuŒ cûa 
h† t¿ ÇÀy Çû, không cÀn phäi h†c hÕi tØ m¶t bÆc thÀy nào 
n»a. TØ Çây ta không bao gi© t¿ hào là n‰u mình bi‰t Hán 
t¿ thì nhÃt ÇÎnh mình hi‹u rõ ÇÜ®c các tØ ng» trong kinh. 
Ta phäi luôn thÆn tr†ng trong viŒc h†c kinh Çi‹n và luôn 
nh¡c nhª mình b¢ng câu nói:  

"Y kinh liÍu nghïa tam th‰ PhÆt oan, ly kinh 
nhÃt t¿ tÙc tùng ma thuy‰t". 

 
7. Tåi sao Ngài BÒ tát Di L¥c låi phäi hÕi Ngài 

Væn Thù SÜ L®i Ç‹ giäi mÓi nghi cûa mình ?  
 
Tåi vì chÌ có thÆt trí (Ngài Væn Thù SÜ L®i là bi‹u 

tÜ®ng cûa trí huŒ PhÆt) m§i hi‹u bi‰t ÇÜ®c nh»ng hiŒn 
tÜ®ng lå nhÜ Çã tä trong kinh (phÄm T¿a này)  

 
TrÜ§c khi PhÆt giäng nói kinh Pháp Hoa. Ngài Di 

L¥c trong m¶t ki‰p trÜ§c rÃt xa xôi kia là BÒ tát CÀu 
Danh, trong khi Ngài Væn Thù là BÒ tát DiŒu Quang là 
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thÀy cûa BÒ tát CÀu Danh và vô sÓ các ÇŒ tº khác. BÒ tát 
Væn Thù Çã tØng trì tøng, giäng nói kinh Pháp Hoa cho 
chúng sanh trong 80 ti‹u ki‰p. CÀu Danh ham thích danh 
l®i, tuy cùng Ç†c tøng kinh nhÜng chÌ làm cho có, không 
tinh tÃn tu tÆp nên không Çåt trí tuŒ vô thÜ®ng vì th‰, 
không thành PhÆt ÇÜ®c.  

 
ñây cÛng bài h†c cho chúng ta hôm nay vì trong 

chúng ta có th‹ có nhiŠu vÎ BÒ tát CÀu Danh l¡m Çó. N‰u 
chúng ta Ç†c kinh sách rÃt nhiŠu nhÜng cÛng nhÜ là Ç†c 
ti‹u thuy‰t (nghïa là Ç†c Ç‹ giäi trí mà không tu tÆp) n‰u 
chúng ta làm viŒc Gia ñình PhÆt Tº v§i  tâm mong cÀu 
ÇÜ®c n°i ti‰ng, ÇÜ®c có các em Ç‹ nh© vä sai bäo, dùng 
danh nghïa cûa t° chÙc Ç‹ th¿c hiŒn tham v†ng riêng tÜ 
cûa mình v.v.. thì rõ ràng chúng ta có "tu" vô lÜ®ng ki‰p 
theo ki‹u này Çi n»a, chúng ta cÛng không bao gi© "ng¶ 
nhÆp tri ki‰n PhÆt" ÇÜ®c cä. 

 
8. Trong câu chuyŒn k‹ cûa Ngài Væn Thù SÜ L®i 

có tên cûa tám vÎ vÜÖng tº con vua (mà sau này xuÃt gia 
thành PhÆt NhÆt NguyŒt ñæng Minh) cÛng có š nghïa là 8 
thÙc Çó là: Nhãn thÙc, Nhï thÙc, T› thÙc, ThiŒt thÙc, 
Thân thÙc, Ý thÙc, Måt Na thÙc và A Låi Da thÙc.  

 
Chúng ta phäi gìn gi» sáu cæn khi ti‰p xúc v§i sáu 

trÀn (th‰ gi§i bên ngoài) và coi chØng "anh chàng thÙ  7: 
Måt na" sinh tâm phân biŒt, Üa ghét, thÎ phi   v..v..làm sao 
Ç‹ - trong m†i lúc - "cái nghe cÙ là cái nghe, cái thÃy cÙ là 
cái thÃy" thì lúc Çó, ta m§i th¿c s¿ bÜ§c vào ngÜ«ng cºa 
giäi thoát m†i kh° Çau phiŠn não ÇÜ®c. 
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theá gian vaø xuaát theá, saùng suoát cuøng khaép 10 phuông 
ñöôïc 2 moùn thuø thaéng:  

a) Treân hôïp vôùi baûn giaùc dieäu taâm cuûa thaäp 
phöông chö Phaät, 

b) Döôùi hôïp vôùi taát caû chuùng sanh luïc ñaïo 10 
phöông, cuøng vôùi caùc chuùng sanh  ñoàng moät bi ngöôõng. 

 Do Töø löïc, hieän ra 32 öùng thaân, do Bi nguôõng, boá 
thí 14 coâng ñöùc voâ uùy, theo cô caûm hieän ra 4 dieäu ñöùc 
khoâng theå nghó baøn, roài ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt keát 
luaän pheùp tu Nhó caên vieân thoâng laø thuø thaéng baäc nhaát. 
Thaät ra, moãi vò khi choïn cho mình moät pheùp tu, thì 
pheùp tu aáy laø toái thaéng ñoái vôùi hoï, roài vì hôïp vôùi caên cô 
trình ñoä … cuûa vò  aáy; Ñoù laø lyù do ñöùc Theá toân môøi chö 
vò trình baøy, ñeå Ñaïi chuùng vaø ngöôøi ñôøi sau ñoïc Kinh töï 
choïn cho mình moät ñöôøng höôùng tu taäp thích hôïp.  Ñieàu 
lyù thuù nöõa laø ôû ñaây chuùng ta ñöôïc nghe trình baøy giaûng 
giaûi cuûa ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, khoâng khaùc gì ñöôïc 
ñoïc laïi phaåm Phoå Moân cuûa Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa 
vaäy!  

   Sau ñoù, ñöùc Phaät chæ ñích töøng pheùp tu cho chö 
vò ñeä töû cuûa mình thoâng qua ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi, vaø 
nhöõng lôøi daïy cuûa ñöùc Theá Toân ñeàu ñöôïc toùm taét baèng 
nhöõng baøi Keä nhö baøi keä trong “ baøi hoïc thöù 15” hoâm nay 
vaäy; Nhöõng baøi Keä naøy Anh Chò Em chuùng toâi ñeàu cheùp 
rieâng cho mình nhöng khoâng cheùp vaøo ñaây: Löïa ra 5 
Caên, Löïa ra 6 Thöùc, Löïa ra 7 Ñaïi, Choïn Nhó Caên, 
Chuyeån  Meâ thaønh Ngoä, v..v.. vaø nhöõng baøi Keä xöng taùn 
ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt cuõng nhö xöng taùn Nhó Caên, 
baøi naøo cuõng yù nghóa thaâm saâu, ñaùng cho chuùng ta ghi 
nhôù.  
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Moãi vò ñeàu trình baøy choã tu chöùng vôùi nhöõng kinh 
nghieäm thaät ñoäc ñaùo cuûa mình, laøm cho vieäc hoïc Kinh 
trôû neân thaät thuù vò ñaëc bieät; Neáu ghi ra ñaây thì anh chò 
em chuùng toâi coù theâm ít nhaát laø 30 baøi hoïc nöõa! (Xin 
khoâng ghi ra ñaây, ñeå moãi ngöôøi ñöôïc töï ñoïc vaø taän höôûng 
nieàm hyû laïc voâ bieân naøy.) 

 Rieâng ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt,  Anh Chò Em 
chuùng toâi phaûi chia xeû vôùi nhau Baøi hoïc thöù 17:   

Trong tính nghe, ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt vaøo ñöôïc 
doøng vieân thoâng, khoâng coøn töôùng sôû vaên nöõa, 2 töôùng 
ñoäng tònh cuõng khoâng sinh, cho ñeán khi döùt heát; Sau ño,ù 
naêng giaùc, sôû giaùc cuõng ñeàu khoâng …Sinh, dieät ñaõ dieät - 
thì baûn tính tòch dieät hieän tieàn .. Boãng nhieân vöôït ngoaøi 

OÂng OÂ Soâ Saéc Ma     Vieân thoâng veà Hoûa Ñaïi 

Ngaøi Trì Ñòa Boà Taùt    Vieân thoâng veà  Ñòa Ñaïi  

Ngaøi Nguyeät Quang ñoàng töû  Vieân thoâng veà Thuûy Ñaïi  

Ngaøi Löu Ly Quang Phaùp 
Vöông Töû  

Vieân thoâng veà Phong ñaïi 

Ngaøi Hö Khoâng Taïng Boà Taùt  Vieân thoâng veà Khoâng ñaïi 

Ngaøi Di Laëc Boà Taùt  Vieân thoâng veà Thöùc ñaïi  

Ngaøi Ñaïi Theá Chí Boà Taùt   Vieân thoâng veà Kieán ñaïi 

Ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt  Vieân thoâng veà Nhó Caên 
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ñó là nh»ng bài h†c trong bu°i h†c chung ÇÀu 
tiên cûa anh chÎ em chúng tôi. Sau này khi h†c kinh Th¡ng 
Man, Duy ThÙc, chúng tôi còn có  nh»ng hi‹u bi‰t sâu s¡c 
hÖn vŠ nh»ng bài h†c ÇÖn sÖ trên Çây. Dù sao, nh»ng  
bu°i h†c PhÆt pháp không có quš ThÀy giäng, không ngÒi 
trong ÇiŒn PhÆt, hay trong giäng ÇÜ©ng và trong giai Çoån 
khó khæn cûa Çåo pháp và dân t¶c, nhÜng Çã Ç‹ låi trong 
lòng chúng tôi nh»ng k› niŒm khó quên. Hình nhÜ nh»ng 
gì chúng tôi thu nhÆn ÇÜ®c tØ nh»ng ngày này, Çã in sâu 
vào ÇÀu óc mình hÖn bÃt cÙ lÀn nào ÇÜ®c h†c hÕi trong 
nh»ng ÇiŠu kiŒn tÓt hÖn.  

 
Tôi së còn vi‰t cho t§i khi qua h‰t các b¶ kinh, mà 

chúng tôi Çã cùng nhau h†c nhÜ m¶t cuÓn nhÆt kš thân  
thi‰t nhÃt. M‡i bài vi‰t, tôi ÇŠu hÜ§ng vŠ các bån hiŒn còn 
ª quê nhà, v§i Ü§c mong r¢ng nhóm chúng mình vÅn tinh 
tÃn tu h†c nhÜ ngày nào. Ÿ Çây, tuy xa các bån cä nºa 
vòng trái ÇÃt, m‡i ngày khi ngÒi thiŠn, Çi dåo, Ç†c kinh 
sách..v..v... tôi cÛng ÇŠu nghiêm túc nhÜ khi cùng v§i các 
bån tu h†c.  

 
Mong r¢ng chúng ta có th‹ "thÃy" nhau trong tâm 

thÙc - nhÜ Th¡ng Man phu nhân vØa nghï t§i ñÙc PhÆt - 
thì thÃy PhÆt hiŒn tiŠn, m¥c dù Ngài chÜa tØng Çi ra khÕi 
ch‡ ngÒi cûa mình,  và Th¡ng Man phu nhân cÛng chÜa ra 
khÕi hoàng cung.  
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- Phaåm Phöông Tieän - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“………….  Ngay cä ÇÙc PhÆt cÛng chùn bÜ§c 
vŠ viŒc Çem PhÆt Pháp ra giäng dåy, vì thÃy 
cæn cÖ cûa chúng sanh trong Ç©i måt pháp và 
ª cõi Ta Bà này khó có th‹ lãnh h¶i. VÆy thì  
tôi (chúng ta) cÛng không nän lòng khi thÃy 
trÜ§c m¡t bao nhiêu cänh Çåo ÇÙc suy ÇÒi, th‰ 
gi§i Çang lâm nguy vì  chi‰n tranh, thù hÆn. 
Mà trái låi, b¢ng h‰t sÙc mình Çem PhÆt 
pháp làm phÜÖng thuÓc cÙu kh° cho chúng 
sanh, tùy theo hoàn cänh riêng cûa mình mà 
hoàn thành tâm nguyŒn này. N‰u mình 
không làm ÇÜ®c m¶t vì sao trên bÀu tr©i, thì 
hãy làm m¶t ng†n n‰n trong nhà vÆy. Mình 
phäi thÜ©ng xuyên h†c kinh, áp døng kinh vào 
cu¶c sÓng trÜ§c m¥t……” 

KINH PHAÙP HOA (tieáp theo) 
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Toân giaû Ma Ha Ca Dieáp  Vieân thoâng veà Phaùp Traàn  

OÂng A Na Luaät Ñaø  Vieân thoâng veà Nhaõn caên  

OÂng Chu Lî Baøn Ñaëc Ca  Vieân thoâng veà Tyû Caên  

OÂng Kieàu Phaïm Baùt Ñeà   
 

Vieân thoâng veà Thieät Caên  

  

  

  

  

OÂng Taát Laêng Giaø Baø Ta   Vieân thoâng veà Thaân Caên  

Toân giaû Tu Boà Ñeà    Vieân thoâng veà YÙ Caên  

Toân giaû Xaù Lôïi Phaát    Vieân thoâng veà Nhaõn Thöùc  

Boà Taùt Phoå Hieàn Vieân thoâng veà Nhó Thöùc 

OÂng Toân Ñaø La Nan Ñaø    Vieân thoâng veà Tyû thöùc  

Toân giaû Phuù Laâu Na     Vieân thoâng veà Thieät Thöùc  

Toân giaû Öu Ba Ly   Vieân thoâng veà Thaân thöùc  

Toân giaû Muïc Kieàn Lieân   Vieân thoâng veà  YÙ thöùc 

(Vò naøy bò khaåu nghieäp : khinh reû vaø cheá gieãu vò Sa moân 
trong kieáp quaù khöù, neân ñôøi naøy maéc chöùng nhai laïi nhö 
con traâu, ñöôïc Nhö lai chæ cho phaùp moân “ Nhaát Vò 
Thanh Tònh Taâm Ñòa”; oâng tinh taán tu haønh vaø cuoái cuøng 
ñaõ chöùng ñöôïc quaû vò A La Haùn)  
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Traùi laïi, neáu ñöôïc huaân taäp nhöõng taâm nieäm töø bi, giaùc 
ngoä, hyû xaû, thì thöùc thöù 8 hoaù thaønh nôi chöùa nhöõng haït 
gioáng töø bi, trí tueä, hyû xaû khoâng coøn phieàn naõo meâ laàm. 

Tu taäp chính laø döùt boû nhöõng taäp khí xaáu, coù theå ñöa 
vaøo A Laïi Da Thöùc nhöõng chuûng töû meâ laàm phieàn naõo, 
vaø phaûi tinh taán huaân taäp nhöõng chuûng töû cuûa Töø bi, 
Trí hueä, Tinh taán, Thanh tònh, Hyû xaû …Nhöõng taäp khí 
xaáu, aáy laø thoùi quen chaáp tröôùc, caùi taâm thò phi, luoân noùi 
ngöôøi sai ta ñuùng, ngöôøi dôû ta hay ñoù! 

 Baøi hoïc thöù 16:  Ñöôøng loái tu taäp cuûa caùc vò Ñaïi 
Boà Taùt vaø ñaïi A La Haùn veà söï vieân thoâng cuûa caùc Caên, 
Traàn, Thöùc, Ñaïi ….  Sau khi ñaõ höôùng daãn “côûi nuùt” ñöùc 
Phaät yeâu caàu töøng vò  Ñaïi Boà Taùt vaø ñaïi A La Haùn trình 
baøy ñöôøng loái tu taäp cuûa mình, töø luùc môùi phaùt taâm cho 
ñeán khi thaønh töïu. Chö vò aáy trình baøy nhöõng khoù 
khaên, vaø thuaän lôïi cuûa mình trong khi tu taäp ñeå Ñaïi 
chuùng theo doõi, vaø töï choïn cho mình moät ñöôøng tu 
thích hôïp vôùi caên cô cuûa mình.  Laàn löôït caùc vò sau ñaây : 

OÂng Kieàu Traàn Nhö    Vieân thoâng veà Thanh traàn  

OÂng Öu Baø Ni Sa Ñaø  Vieân thoâng veà Saéc traàn  

OÂng Höông Ngieâm Ñoàng Töû  Vieân thoâng veà Höông Traàn  

Hai ngaøi Phaùp vöông töû (Döôïc 
Vöông, Döôïc Thöôïng) cuøng vôùi 
500 vò Phaïm thieân (ñaây toaøn laø 
nhöõng baùc só y khoa thöôïng thaëng)  

 
 
Vieân thoâng veà Vò traàn 

OÂng Baït Ñaø Ba La vaø 16 vò ñoàng 
hoïc (cuøng hoát nhieân giaùc ngoä 
trong phoøng taém, thaáy ñöôïc 
dieäu taùnh cuûa Xuùc traàn)  

 
 
Vieân thoâng veà Xuùc traàn  
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L à PhÆt tº, tôi nghï r¢ng chúng ta cÀn phäi h†c kinh. 
H†c kinh có nhiŠu hình thÙc, nhÜ nghe quí ThÀy 

giäng, Ç†c kinh sách v..v.. và ÇiŠu quan tr†ng nhÃt là phäi 
áp døng nh»ng bài h†c rút ra tØ kinh Çi‹n vào cu¶c sÓng 
h¢ng ngày. NhÜ vÆy chúng ta m§i có th‹ có ÇÜ®c an låc và 
làm cho m†i ngÜ©i quanh ta an låc.  
 
 Khi ÇÜ®c an låc, thì ta m§i có th‹ dåy d‡, hÜ§ng 
dÅn cho con em chúng ta sÓng Çåo, và là tÃm gÜÖng sáng 
cho các em noi theo; nhÜ ÇÙc PhÆt Çã dåy :"Thân giáo" là 
phÜÖng pháp giáo døc hay nhÃt.  Vì n‰u ta dåy các em 
nh»ng ÇiŠu mà chính bän thân ta chÜa tØng áp døng, thì 
rÃt khó thuy‰t phøc các em áp døng.  
 
Cø th‹ hÖn n»a, n‰u ta h†c kinh mà không áp døng thì 
làm sao có ÇÜ®c an låc cho chính bän thân mình, nói chi 
Ç‰n viŒc Çem an låc låi cho ngÜ©i khác? Ngoài ra, trong 
khi h†c kinh, trí tuŒ chúng ta ÇÜ®c mª ra và nh© vÆy, ta 
hi‹u Çu®c nhiŠu ÇiŠu mà có th‹ bài kinh không nói t§i 
m¶t cách tr¿c ti‰p. Xin lÃy m¶t ví dø vŠ hai ch» PhÜÖng 
TiŒn, khi tôi h†c phÄm thÙ hai cûa kinh Pháp Hoa (PhÄm 
PhÜÖng TiŒn) tôi cÛng rút ÇÜ®c nhiŠu kinh nghiŒm và bài 
h†c rÃt tâm Ç¡c mà hôm nay muÓn ÇÜ®c chia sÈ v§i các 
bån. 
  

Ch» phÜÖng tiŒn thì ai cÛng hi‹u rÒi, nhÜng 
trong PhÄm này có nghïa Ç¥c biŒt và khi giäng kinh quš 
ThÀy hay dùng ch» QUY“N BI�N Ç‹ thay th‰ hai ch» 
phÜÖng tiŒn. PhÜÖng tiŒn là cºa ngÕ Ç‹ Çi vào cÙu cánh, 
phÜÖng tiŒn có tính cách giai Çoån.    
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Mª ÇÀu phÄm PhÜÖng TiŒn, ÇÙc PhÆt tâm s¿ v§i 
Çåi chúng r¢ng: Ngài rÃt bæn khoæn sau khi thành Çåo, 
không bi‰t có nên Çem PhÆt pháp ra giäng cho chúng sanh 
cõi Ta Bà này không? vì cæn tánh chúng sanh  can cÜ©ng, 
thân tâm mê chÃp, trí tuŒ thÃp kém, tính tình kiêu mån, 
không chÎu tìm hi‹u Ç‹ tin mà PhÆt pháp thì quá vi diŒu, 
cao sâu, Ngài nghï: Hay mình hãy nhÆp Ni‰t Bàn cho rÒi.  

 
NhÜng sau Çó, Ngài nh§ låi và quán chi‰u viŒc chÜ 

PhÆt trong nhiŠu Ç©i Çã giäng nói PhÆt pháp cho chúng 
sanh, quí Ngài dùng rÃt nhiŠu phÜÖng tiŒn thiŒn xäo Ç‹ 
cho chúng sanh tin hi‹u và áp døng. Vì th‰, ÇÙc PhÆt 
Thích Ca ngày nay cÛng y theo phÜÖng pháp cûa chÜ PhÆt 
trong mÜ©i phÜÖng, mà bày ra phÜÖng tiŒn Ç‹ giäng Pháp 
cho chúng sanh.   

 
TrÜ§c h‰t, Ngài Çã phÜÖng tiŒn nói là có ba ThØa 

(Thanh Væn, Duyên Giác và BÒ Tát) 
 Hàng Thanh Væn, Ngài giäng TÙ ñ‰ 
Hàng Duyên Giác, Ngài giäng Duyên Khªi 
Hàng BÒ Tát, Ngài giäng Løc ñ¶ Ba La MÆt   
 
NhÜng thÆt ra chÌ có m¶t thØa (NhÃt ThØa) Çó là 

PhÆt ThØa; Vì th‰, bây gi© Ngài chÌ nói vŠ PhÆt ThØa, 
Ngài nói r¢ng tÃt cä chúng sanh - AI R—I C¬NG Sþ 
THàNH phÆt- tØ ngÜ©i tu hành tinh tÃn, cho Ç‰n 
ngÜ©i bi‰ng nhác, phóng túng nhÜng có khªi tâm muÓn 
làm PhÆt. TØ em bé nhóm cát xây thành tháp PhÆt, cho Ç‰
n ngÜ©i chÌ ÇÜa m¶t tay ra ch¡p tay låy PhÆt ÇŠu së thành 
PhÆt trong tÜÖng lai, vì håt giÓng bÒ ÇŠ không bao gi© 
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 Khi dieät tröø ñöôïc Ngaõ chaáp, nghóa laø khi chuûng töû voâ 
ngaõ ñuû söùc ngaên caûn, khoâng cho chuûng töû chaáp ngaõ phaùt 
khôûi ra hieän haønh, thì A Ñaø Na Thöùc laïi coù teân laø Dò 
Thuïc Thöùc. (Dò laø khaùc. Thuïc laø thaønh thuïc.) 

Dò Thuïc coù 3 nghóa : 

a. Khaùc thôøi gian maø thaønh thuïc ( chín muøi) ví duï : 
moãi ngaøy hoïc vaøi chöõ , laâu ngaøy thaønh ngöôøi bieát chöõ. 

b. Khaùc loaïi maø thaønh thuïc (ví duï nhö ngöôøi kia 
hoïc Toaùn trong saùch, vaø ñem ra aùp duïng coù theå giaûi ñöôïc 
nhöõng baøi toaùn khoâng coù trong saùch)  

c. Bieán ra khaùc maø thaønh thuïc. Nghóa laø do söï 
huaân taäp laâu ngaøy chaáp chöùa trong Taïng thöùc, maø coù theå 
bieán ra nhöõng keát quaû ñoät xuaát khaùc vôùi nhöõng ñieàu 
ñöôïc huaân taäp (ví duï nhö ngöôøi hoïc roäng, nghieân cöùu nhieàu, 
coù theå phaùt minh ra nhöõng ñieàu chöa töøng coù trong saùch vô,û 
hay ngöôïc laïi vôùi nhöõng ñieàu ñaõ ghi ra trong saùch vôû).  

Vì Dò Thuïc Thöùc theo caùi nhaân cuûa söï huaân taäp maø 
hieän ra quaû neân caùi quaû thöôøng coù thay ñoåi. 

Ñeán khi dieät heát Phaùp chaáp, thì thöùc thöù 8 trôû neân 
thuaàn thieän, khoâng coøn laø voâ kyù nöõa. Do ño,ù khoâng coøn 
phieàn naõo meâ laàm huaân taäp nöõa, luùc ñoù A Ñaø Na Thöùc 
laïi coù teân laø Baïch Tònh Thöùc (Am Ma La thöùc) keát hôïp 
vôùi Ñaïi Vieân Caûnh Trí, vaø haønh giaû ñöôïc leân Kim 
Cöông ñòa nghóa, laø chöùng ñöôïc Thöôøng Truï Phaùp Thaân. 

 Baøi keä cuõng daïy roõ veà nghóa chöõ huaân taäp.  Huaân 
taäp coù nghóa laø “xoâng öôùp”; nhö caùo aùo xoâng öôùp nöôùc 
hoa thì ñöôïc thôm, xoâng öôùp muøi hoâi thì caùi aùo seõ hoâi, … 
Cuõng theá, neáu huaân taäp nhöõng taâm nieäm meâ laàm, phieàn 
naõo thì Thöùc thöù 8 hoaù thaønh nhieàu phieàn naõo meâ laàm. 
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Saùu ñaõ côûi moät cuõng khoâng coøn. 

Nôi caùc caên choïn tính vieân thoâng,  

Nhaäp löu ñöôïc thì thaønh chaùnh giaùc. 

Thöùc A Ñaø Na raát nhoû nhieäm, 

Taäp khí löu haønh nhö nöôùc doác; 

E laàm laø chaân hay phi chaân 

Neân toâi thöôøng khoâng dieãn giaûng ñeán. 

Töï taâm trôû chaáp laáy töï taâm, 

Khoâng phaûi huyeãn thaùnh ra phaùp huyeãn,      

Khoâng chaáp truôùc, khoâng gì phi huyeãn 

Caû caùi phi huyeãn coøn khoâng sinh, 

Phaùp huyeãn laøm sao thaønh laäp ñöôïc   

AÁy goïi nhö huyeãn Tam Ma Ñeà  

Baûo giaùc chaéc nhö Kim Cöông Vöông  

Khoâng nhieãm, tònh nhö Dieäu Lieân Hoa;  

Gaåy ngoùn tay, vöôït haøng voâ hoïc; 

Phaùp aáy khoâng gì so saùnh ñöôïc, 

Laø moät ñöôøng thaúng vaøo Nieát Baøn, 

Cuûa caùc ñöùc Theá Toân möôøi phöông.”   

Baøi keä quaù suùc tích nhöng ñaõ phaân tích vaø giaûi thích 
phaân minh, qua baøi Keä naøy, chuùng toâi coøn ñöôïc roõ theâm 
veà A Ñaø Na Thöùc: Noù chöùa nhöõng chuûng töû chaáp ngaõ, 
do vaäy coøn coù teân laø A Laïi Da Thöùc laø kho chöùa naém 
giöõ taäp khí chaáp ngaõ (chuùng ta ñaõ gaëp ôû Duy Thöùc khi hoïc 
veà thöùc thöù 8 ) 
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mÃt. Có khác nhau chæng là vÃn ÇŠ th©i gian mà thôi. L©i 
tuyên bÓ này quä là khó tin, chÌ có nh»ng ai chÎu khó tu 
tÆp, tìm hi‹u sâu s¡c vŠ PhÆt Pháp m§i hi‹u ÇÜ®c và chÃp 
nhÆn l©i Ngài. 
 TrÜ§c Çây, ñÙc PhÆt phÜÖng tiŒn giäng Tam Pháp 
ƒn: (Vô thÜ©ng - Vô Ngã - Kh°) 

• ChÜ hành vô thÜ©ng (các hành vô thÜ©ng) 

• ChÜ pháp vô ngã      (các pháp vô ngã)  

• ChÜ th† thÎ kh° (các th† là kh° - dù là låc                      
th†  cÛng là kh° theo sau)  

 Bây gi© chÌ là m¶t: NhÃt ƒn, hay ThÆt TÜ§ng ƒn; 
tØ ba pháp Ãn chÌ còn låi m¶t pháp Ãn, Çó là khuôn  m¥t Çích 
th¿c cûa th¿c tåi .      

             ñÓi tÜ®ng cûa kinh này là hàng Thanh Væn - Çåi 
diŒn là ngài Xá L®i PhÃt - Ngài là m¶t trong 10 Çåi ÇŒ tº 
cûa ñÙc PhÆt, hånh bÆc nhÃt cûa Ngài là Trí TuŒ, Ngài 
cÛng là thÀy cûa La HÀu La (ÇÙc PhÆt giao cho Ngài dåy La 
HÀu La). ñiŠu Çó nói lên r¢ng phäi là hàng có trí tuŒ m§i 
có th‹ nghe hi‹u, chÃp nhÆn và tin nh»ng ÇiŠu NhÜ Lai 
nói ra.  

 Do vÆy, mà trong h¶i chúng Çã có næm ngàn 
ngÜ©i tØ ch‡ ngÒi ÇÙng dÆy lÍ PhÆt rÒi lui vŠ, Çây là 
nh»ng ngÜ©i nghiŒp chÜ§ng sâu dày và tæng thÜ®ng mån, 
chÜa chÙng Ç¡c nhÜng t¿ cho mình Çã chÙng Ç¡c, ÇÙc Th‰ 
Tôn cho r¢ng Çây là hång ngÜ©i Çåi diŒn cho nh»ng chÒi 
khô m¶ng lép (v§i ngôn ng»  bây gi© thì ta nói r¢ng: nh»ng 
ngÜ©i này chÌ cÀn thay Ç°i cách nhìn, cách suy nghï, thì h† 
cÛng thành BÒ Tát, có khä næng thành PhÆt h‰t).  
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ñÙc PhÆt giäng r¢ng:  

 “Møc Çích tÓi hÆu cûa s¿ ra Ç©i cûa chÜ PhÆt là 
làm cho chúng sanh bi‰t ÇÜ®c r¢ng chúng sanh cÛng 
có tri ki‰n PhÆt” (khai thÎ chúng sanh ng¶ nhÆp tri  ki‰n 
PhÆt).  

 NhÜng tåi sao låi Çánh mÃt Çi, tåi sao sáu cæn 
không còn thanh tÎnh? - ñó là tåi vì  tham, sân, si, mån, 
nghi, v..v.. Çã che lÃp. Nói cách  khác, vô minh Çã làm cho 
chúng sanh trong cõi Ta Bà này bÎ mê lÀm.  

 ThÀy TØ Thông, trong m¶t bu°i giäng Çã nhÃn 
månh: Khi m§i sinh ra, sáu cæn cûa chúng sanh cÛng thanh 
tÎnh nhÜ cûa chÜ PhÆt.   

 Hãy quan sát m¶t em bé chÜa bi‰t Çi, sáu cæn cûa 
em thÆt là thanh tÎnh: M¡t nhìn nh»ng vÆt quš giá cûa th‰ 
gian nhÜng không hŠ ham muÓn, tai nghe Çû loåi ti‰ng 
nhÜng không Ç¡m, ta thº ÇÜa cho em m¶t h¶t xoàn; em 
có th‹ cÀm chÖi m¶t chút rÒi quæng Çi không hŠ luy‰n 
ti‰c, ai cho æn thì æn, uÓng thì uÓng, không Üa cÛng không 
ghét ÇÓi v§i m†i ngÜ©i, m†i vÆt. Tâm em bé hÒn nhiên 
trong sáng, sáu cæn thanh tÎnh, không hŠ bÎ s¡c, thanh, 
hÜÖng, vÎ, xúc, pháp (là sáu trÀn) làm nhiÍm ô. Em bé 
không bi‰t có ta có ngÜ©i, không phân biŒt mäy may (tÙc 
là không có Ngã và Ngã Sª)  ÇÙc PhÆt g†i hånh này là Anh 
Nhi Hånh.  

 Chúng sanh khi thành ngÜ©i l§n Çã Çánh mÃt cái 
hånh này rÒi, tâm bÎ nhiÍm ô bªi tham, sân, si, mån, nghi, 
phiŠn não v..v.. nghe ThÀy giäng ngang Çây tôi liŠn nh§ 
Ç‰n Tâm BÃt Sinh cûa thiŠn sÜ Bankei (NhÆt) theo ông, 
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thieàn sö Bankei vôùi “Taâm Baát Sinh” cuûa OÂng. Khi thaáy cöù 
chæ laø thaáy nhö -noù –laø (as-it-is) khi nghe cöù chæ laø nghe, 
khoâng sinh taâm yeâu gheùt laáy boû, khi aên cöù chæ laø aên v..v.. 
thì seõ khoâng bao giôø phieàn naõo vöôùng vaøo ñöôïc. 

 

 Baøi hoïc thöù 15:  Ñöùc Phaät toùm taét vaøo 1 baøi keä 
chæ roõ Chaân vaø Voïng (cuõng ñeàu laø voïng!) ; theo taùnh vieân 
thoâng thì xoay veà baûn giaùc: 

“Nôi chaân tính höõu vi laø khoâng,  

Vì duyeân sinh neân gioáng nhö huyeãn; 

Voâ vi, thì khoâng sinh khoâng dieät, 

Chaúng thaät nhö hoa ñoám hö khoâng. 

Noùi caùi voïng ñeå toû caùi chaân,  

Voïng, chaân aáy, caû hai ñeàu voïng    

Coøn khoâng phaûi chaân vaø phi chaân 

Laøm sao coù naêng bieán sôû bieán  

Thöùc ôû giöõa khoâng coù thaät tính  

Vaäy neân nhö hình lau gaùc nhau. 

Coät vaø côû ñoàng moät sôû nhaân, 

Thaùnh vaø phaøm khoâng coù hai ñöôøng  

Haõy xeùt tính hình lau gaùc nhau, 

Ñaâu phaûi laø khoâng hay laø coù.    

Meâ môø kieåu ñoù laø voâ minh, 

Phaùt minh kieåu ñoù, thì giaûi thoaùt . 

Côûi nuùt, tuy phaûi theo thöù lôùp,  
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voïng, do meâ laàm chaáp tröôùc maø coù thoâi. OÂng ñaõ chöùng 
Tu Ñaø Hoaøn, ñaõ tieâu ñöôïc caùi SAÙU maø coøn chöa queân 
caùi MOÄT !  

(Nghe nhöõng lôøi naøy, toân giaû A Nan “ngoä” ngay, khoâng coøn 
“oâm” caùi Moät, hay caùi Saùu nöõa .) 

 

 Baøi hoïc thöù 14:  Caùi nghe vaø caùi tieáng khoâng coù 
töï theå, chæ coù taùnh nghe laø thöôøng truï. ÔÛ ñaây, laïi coù moät 
“maøn kòch” raát hay veà phuông phaùp sö phaïm; ñöùc Phaät 
baûo La Haàu La ñaùnh 1 tieáng chuoâng, roài hoûi A Nan vaø 
ñaïi chuùng: OÂng coù nghe khoâng?  

Ngaøi A Nan vaø ñaïi chuùng ñeàu traû lôøi : “coù nghe”  

Khi chuoâng heát keâu, tieáng vang cuõng ñaõ döùt, Phaät laïi hoûi 
A Nan : Baây giôø oâng coù nghe khoâng?  

Ngaøi A Nan vaø ñaïi chuùng cuøng ñaùp : “khoâng nghe”  

Phaät laïi baûo La Haàu La ñaùnh moät tieàng chuoâng, roài hoûi A 
Nan vaø ñaïi chuùng: Nay oâng coù nghe khoâng ?  Ñaùp : Coù 
nghe ! Ñöùc Phaät laäp laïi nhieàu laàn ñeå ñi ñeán keát luaän:  
A Nan vaø ñaïi chuùng nhaän thöùc ñieân ñaûo, traû lôøi loän xoän ! 
Cuoái cuøng ñöùc Phaät phaûi phaân tích, A nan môùi chòu nhaän 
mình sai laàm! 

Caùi tieáng ôû trong caùi nghe coù sinh coù dieät, nhöng khoâng 
phaûi vì chuùng ta nghe caùi sinh, caùi dieät aáy maø taùnh nghe 
thaønh ra khi coù, khi khoâng! Taùnh nghe thì khoâng sinh 
dieät! Nhö ví duï treân ñaây, khi khoâng coù tieáng chuoâng ta 
vaãn nghe: Nghe môùi bieát laø khoâng coù tieáng chuoâng chöù!  

Vì vaäy, tu caùc caên laø boû caùi sinh dieät, giöõ caùi taùnh saùng 
suoát (chaân thöôøng) hieän tieàn. ÔÛ ñaây, chuùng ta baét gaëp 
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thì ngÜ©i l§n cÛng có cái Tâm BÃt Sinh nghïa là cái tâm 
không phân biŒt, cái tâm ban sÖ chÜa suy nghï, so Ço, tính 
toán. Chính cái tâm này së t¿ nó an bài m†i s¿ viŒc m¶t 
cách êm xuôi không cÀn mình phäi bon chen, tranh Çua 
hÖn kém v.v.. 

N‰u ai an trú trong Tâm BÃt Sinh Çó thì ÇÃy là PhÆt. 

 ThiŠn sÜ Bankei sÓng cách Çây vài træm næm mà ª 
th©i Çó ông còn bÎ chÓng ÇÓi, huÓng gì th©i ÇÙc PhÆt cách 
Çây hÖn hai ngàn næm træm næm, làm sao nh»ng chúng 
sanh không có tuŒ giác có th‹ tin n‡i!  

ThÆt là khó khæn cho ÇÙc PhÆt khi muÓn truyŠn bá ñåo 
nhiŒm mÀu cho chúng sanh cõi Ta Bà này. Nói    Ç‰n Anh 
Nhi Hånh, chúng ta Çã ÇÜ®c may m¡n bi‰t m¶t trong 
nh»ng ngÜ©i l§n mà có tâm hÒn trÈ thÖ, sÓng thanh thän, 
an nhiên t¿ tåi gi»a cu¶c Ç©i Òn ào phÙc tåp này: Çó là 
ThiŠn Lão thiŠn sÜ Ç©i Lš. SÜ không màng Ç‰n viŒc bao 
nhiêu næm tháng Çã trôi qua, mình là ai, m¥c dù thiŠn 
phong cûa SÜ vang d¶i kh¡p nÖi và h†c trò cûa SÜ lên Ç‰n 
hÖn ngàn ngÜ©i. M¶t hôm Vua Lš Thái Tông Ç‰n vi‰ng 
chùa cûa SÜ và hÕi  Ngài: 

    - Hòa ThÜ®ng trø trì ª Çây ÇÜ®c bao lâu rÒi å ?                                 

SÜ Çáp: 

   - ChÌ bi‰t ngày tháng này (ñän tri kim nhÆt nguyŒt ) 

     Ai rành xuân thu trÜ§c  (Thùy thÙc c¿u xuân  thu)  

Vua låi hÕi : 

    - H¢ng ngày Hoà thÜ®ng làm gì ?  
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SÜ Çáp :  

 Trúc bi‰c hoa vàng Çâu cänh khác ?   

 (Thúy trúc hoàng hoa phi ngoåi cänh ?) 

   Træng trong mây båc hiŒn toàn chân   

 ( Båch vân minh nguyŒt l¶ toàn chân ) 

 Vua rÃt kính phøc và muÓn  thÌnh SÜ vŠ triŠu Çình 
Ç‹ làm cÓ vÃn, nhÜng khi sÙ giä cûa Vua  Ç‰n thì SÜ Çã 
viên tÎch. SÜ quä thÆt Çã tu Ç‰n Ç¶ løc cæn thanh tÎnh, Çã 
Çåt ÇÜ®c Anh Nhi Hånh  cûa m¶t tâm hÒn trÈ thÖ, nghïa 
là tâm PhÆt bÃt sinh vÆy . 

 Qua phÄm PhÜÖng TiŒn này tôi Çã h†c ÇÜ®c và 
Çem áp døng vào cu¶c sÓng, xin ghi ra Çây nh»ng bài h†c 
Ãy :  

• TrÜ§c h‰t là bài h†c "tÃt cä chúng sanh ÇŠu 
có PhÆt tánh" Tôi cÛng là m¶t chúng sanh, dù 
tính tình, cæn cÖ, trình Ç¶ v.v...nhÜ th‰ nào, tôi 
cÛng có PhÆt tính. Tôi phäi siêng næng tÜ§i 
tÄm mÀm giÓng PhÆt trong tôi Ç‹ m¶t ngày kia 
có th‹ làm hi‹n l¶ ÇÜ®c PhÆt tính, Ç‹ có khä 
næng cÙu Ç¶ m†i loài chúng sanh. MuÓn nhÜ 
vÆy, ngay tØ bây gi© phäi b¡t tay vào tu tÆp Çåo 
giäi thoát qua chính nh»ng viŒc làm h¢ng ngày 
cûa mình và b¢ng khä næng dù nhÕ cûa mình, 
chuy‹n Ç‰n m†i ngÜ©i thông ÇiŒp quí báu này 
cûa ÇÙc Th‰ Tôn Ç‹ m†i ngÜ©i ÇŠu có niŠm tin 
và niŠm hy v†ng "mình së là m¶t vÎ PhÆt tÜÖng 
lai" dù tÜÖng lai Çây có th‹ là vô lÜ®ng ki‰p 
n»a.   
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ÑIEÄN, vaø duïng cuï duøng ñieän ñeå thaáy roõ raøng hôn: Khi 
doøng ñieän vaøo ñeøn thì ñeøn saùng, vaøo baøn uûi thì baøn uûi 
noùng, vaøo tuû laïnh thì nhieät ñoä xuoáng thaønh laïnh ngaét, 
hay ñoâng ñaù, vaøo maùy computer thì laøm ñuû thöù chuyeän 
heát: töø vieát vaên, laøm toaùn, ñaùnh côø, laùi xe, laùi maùy bay .., 
(games) ñeán hoäi hoïp, troø chuyeän, thoâng tin, caõi vaû …Tuy 
söû duïng nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau, nhöng ñoäng löïc cuûa 
noù vaãn laø ÑIEÄN; Khi khoâng coù ñieän, nhöõng duïng cuï ñoù 
khoâng laøm ñöôïc caùi gì caû !  

 

Ñöùc Phaät daïy oâng A Nan xeùt trong 6 caên caùi gì laø Hôïp, 
caùi gì laø Ly, caùi gì laø Saâu, caùi gì laø Caïn, caùi gì laø Vieân 
thoâng, caùi gì khoâng Vieân thoâng, .. Neáu ngoä ñöôïc caên 
tính vieân thoâng nôi ñoù .. thì chæ caàn ñi saâu vaøo MOÄT 
caên, ñi saâu ñeán choã khoâng coøn voïng töôûng, thì caû 6 caên 
ñeàu ñoàng thôøi ñöôïc thanh tònh. 

 

 Baøi hoïc thöù 13:  choã hö voïng cuûa 6 Caên.  Ngaøi A 
Nan thaéc maéc: Taïi sao chæ ñi saâu vaøo moät caên, nghóa laø chæ 
TU moät caên, laïi coù theå khieán cho caû 6 caên ñeàu thanh tònh ?  

Ñöùc Phaät traû lôøi raát ñôn giaûn vaø hay (laïi khen Phoø maõ toát 
aùo!) ; xin nghe ñoaïn ñoái ñaùp giöõa toân giaû A Nan vaø ñöùc 
Theá Toân:  

- A Nan, oâng duøng caùi gì ñeå nghe ?  

- Baïch ñöùc Theá Toân, toâi duøng loã tai ñeå nghe.  

Loã tai oâng nghe, naøo dính gì ñeán thaân, mieäng, .. maø 
mieäng oâng thì hoûi nghóa, thaân oâng thì ñöùng daäy, kính 
vaâng v….v.. Vaäy neân phaûi bieát raèng 6 caên chaúng phaûi 6, 
maø cuõng chaúng phaûi  1; caùi SAÙU hay caùi MOÄT ñeàu laø hö 
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• Thaân   = 800 coâng naêng, 

• YÙ caên   = 1200 coâng naêng.  

 Anh Chò Em chuùng ta ñeàu bieát taïi sao nhö vaäy 
roài phaûi khoâng? Caên naøo khoâng ñuû 1200 laø do haïn cheá; 
ví duï nhö Nhaõn caên (maét) chæ thaáy tröôùc maët 100%, chöù 
khoâng thaáy sau löng, nhìn ngang nhìn ngöõa cuõng khoâng 
ñöoïc 100%. Tai (Nhó caên) thì nghe khaép taát caû (taát nhieân 
ñaây laø noùi trong loaøi ngöôøi chöù neáu so vôùi loaøi vaät  thò giaùc 
cuõng nhö thính giaùc cuûa chuùng ta ñaâu coù baèng moät vaøi loaïi, 
nhö choù, nhö cuù meøo chaúng haïn...phaûi khoâng, thöa caùc baïn ?) 
Tyû caên ( thôû = muõi) cuõng bò giôùi haïn; Chuùng ta chæ ngöûi, 
bieát luùc thôû ra, thôû vaøo nhöng luùc giao tieáp cuûa 2 hôi thôû 
chuùng ta khoâng roõ bieát vì vaäy chæ coù 800; Thieät caên 
(löôõi) thì tuy lôøi noùi, ngoân ngöõ coù bò giôùi haïn, nhöng lyù leõ 
thì voâ cuøng neân cuõng ñöôïc coi nhö vieân thoâng 100%; 
Thaân thì coøn haïn cheá neân khoâng ñöôïc 100%.  Coøn YÙ 
caên thì khoâng nhöõng “bao la vuõ truï” maø coøn aâm thaàm 
dung naïp taát caû caùc phaùp theá gian, xuaát theá gian, thaùnh 
hay phaøm ñeàu bao dung  … neân cuõng ñöôïc 100%. 

 

 Baøi hoïc thöù 12:  Veà baûn tính, 6 caên chæ laø MOÄT; 
Thaät vaäy, veà maët söû duïng tuy coù khaùc nhau, moãi caên coù 
moät chöùc naêng rieâng (thaáy. nghe, ngöûi v.v..) nhöng veà baûn 
taùnh, 6 caên chæ laø Moät; neáu ôû nôi moät caên maø nhaän 
ñuùng caùi GUÙT laø thöùc phaân bieät maø côûi noù ra, xoay noù 
veà taùnh khoâng sinh dieät, thì lieàn chöùng ñöïôïc baûn tính 
vieân maõn thoâng suoát cuûa caên aáy.   

Anh Chò Em chuùng ta ngaøy nay ñaõ tieáp xuùc vôùi khoa 
hoïc kyõ thuaät nhieàu hôn hoài Phaät coøn taïi theá (caùch ñaây 
gaàn 3000 naêm) neân choã naøy chuùng ta coù theå lieân heä vôùi 
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• Ngay cä ÇÙc PhÆt cÛng chùn bÜ§c vŠ viŒc Çem 
PhÆt Pháp ra giäng dåy, vì thÃy cæn cÖ cûa 
chúng sanh trong Ç©i måt pháp và ª cõi Ta Bà 
này khó có th‹ lãnh h¶i. VÆy thì  tôi (chúng ta) 
cÛng không nän lòng khi thÃy trÜ§c m¡t bao 
nhiêu cänh Çåo ÇÙc suy ÇÒi, th‰ gi§i Çang lâm 
nguy vì   chi‰n tranh, thù hÆn. Mà trái låi, b¢ng 
h‰t sÙc mình Çem PhÆt pháp làm phÜÖng 
thuÓc cÙu kh° cho chúng sanh, tùy theo hoàn 
cänh riêng cûa mình mà hoàn thành tâm 
nguyŒn này. N‰u mình không làm ÇÜ®c m¶t vì 
sao trên bÀu tr©i, thì hãy làm m¶t ng†n n‰n trong 
nhà vÆy. Mình phäi thÜ©ng xuyên h†c kinh, áp 
døng kinh vào cu¶c sÓng trÜ§c m¥t. 

TÃt cä các môn h†c: hoåt Ç¶ng thanh niên, trò 
chÖi, væn nghŒ, báo chí, tråi måc v..v.. trong các Çoàn th‹ 
thanh niên tin PhÆt nhÜ: Thanh Niên PhÆt Tº, Gia ñình 
PhÆt Tº, HÜ§ng ñåo PhÆt Tº, Sinh Viên PhÆt Tº, H†c 
Sinh PhÆt Tº ÇŠu là nh»ng PhÜÖng tiŒn nh¢m møc 
Çích gi§i thiŒu PhÆt pháp v§i các em, truyŠn bá giáo lš Ç‰n 
các em. 

 Vì vÆy, n‰u sa Çà theo phÜÖng tiŒn mà quên møc 
Çích thì Çó là khuy‰t Çi‹m cûa ngÜ©i Huynh trÜªng trong 
các t° chÙc giáo døc tu°i trÈ này.  

CÛng vÆy, báo chí n‰u không Çem låi s¿ hòa ái tin 
yêu gi»a nh»ng ngÜ©i PhÆt tº, gi»a ngÜ©i v§i ngÜ©i, 
không Çem niŠm vui Ç‰n cho Ç¶c giä mà chÌ Çem phiŠn 
não, thÎ phi thì t© báo Çó mÃt tác døng truyŠn bá PhÆt 
Pháp rÒi.  
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VŠ bän thân, n‰u chúng ta không phân biŒt rõ 
phÜÖng tiŒn và cÙu cánh trong các hành Ç¶ng cûa thân, 
miŒng, š trong cu¶c sÓng h¢ng ngày, chúng ta có th‹ bÎ sa 
vào lÀm l‡i. Ví dø có ngÜ©i bäo r¢ng uÓng rÜ®u mà không 
say sÜa là ÇÜ®c, uÓng rÜ®u, khiêu vÛ v..v. là Ç‹ xã giao, 
thù ti‰p trong công viŒc làm æn cûa xã h¶i ngày nay không 
tránh ÇÜ®c. ñiŠu này có th‹ Çúng, nhÜng chúng ta phäi 
luôn tÌnh thÙc Ç‹ bi‰t lúc nào là cÀn thi‰t xº døng nó nhÜ 
m¶t phÜÖng tiŒn, và lúc nào ta Çã sa Çà vào s¿ phóng dÆt 
Çam mê không th‹ rút chân ra ÇÜ®c. ñiŠu này chÌ có ta 
bi‰t ta mà thôi. Xin  tÃt cä chúng ta h‰t sÙc cÄn tr†ng!  

 Trong phÄm này có nhiŠu câu kinh, câu kŒ thÆt là 
hay, không th‹ không nh§ hoài ÇÜ®c, và nh© vÆy chúng ta 
dÍ thu¶c, dÍ áp døng ví dø nhÜ: 

     ChÜ pháp tùng b°n lai         (các pháp xÜa nay ) 

    ThÜ©ng t¿ tÎch diŒt tÜ§ng     ( thÜ©ng tø v¡ng l¥ng )  

 Câu này nói lên cái š nghïa thÆt Ç¶c Çáo: ñó là 
m‡i lá cây ng†n cÕ, ÇŠu dåy cho ta vŠ vô thÜ©ng vô ngã và 
tánh không cûa vån pháp. Chúng ta không chÌ  Ç‰n chùa 
m§i nghe ÇÜ®c PhÆt pháp vi diŒu mà tØng  chi‰c lá, cành 
hoa v..v.. ÇŠu giäng nói PhÆt Pháp n‰u chúng ta bi‰t ng¡m 
nhìn và bi‰t l¡ng nghe.  

 ThÆt vÆy, nhìn m¶t cành hoa ta thÃy rõ trùng 
trùng duyên khªi, cái hoa là t°ng h®p cûa nÜ§c, ánh sáng, 
ÇÃt, gió, không khí, m¥t tr©i v..v.. Çó là chÜa k‹ công 
ngÜ©i trÒng,tÜ§i, công cûa mÜa gió thuÆn hoà. ñây cÛng 
là m¶t bài h†c vŠ cách nhìn ng¡m cây cÕ trong vÜ©n, 
trong thiên nhiên.   
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Ví duï chöõ “Theá giôùi”   

• Theá laø dôøi ñoåi, löu chuyeån. Quaù khöù, Hieän taïi, Vò lai 
laø Theá. 

Theá coù BA (3)  

• Giôùi laø phöông höôùng. Ñoâng, Taây, Nam, Baéc, Ñoâng 
Nam, Taây Nam, Ñoâng Baéc, Taây Baéc, phöông Treân, 
phöông Döôùi laø giôùi;  

• Giôùi coù MÖÔØI ( 10) nhöng 4 phöông chính laø Ñoâng 
Taây Nam Baéc.  4x3 = 12 ; con soá 12 naøy coù nhieàu lieân 
heä maø chuùng ta ñaõ gaëp vaø seõ coøn gaëp nhieàu laàn khi 
hoïc Kinh. Ngoaøi ra 4x3x10= 120 ; 120x10 = 1200 … con 
soá 1200 naøy chuùng ta cuõng seõ coøn gaëp nhieàu laàn.  

Tu laø gaïn ñuïc khôi trong. Nöôùc buøn laø nöôùc bò vaån ñuïc 
vì buøn, ñeå nöôùc laéng laïi thì coù nöôùc trong; Cuõng vaäy, 
Phaät taùnh khoâng sinh dieät, Nguõ Uaån sinh dieät, nhöng 
ngoaøi Nguõ Uaån khoâng coù Phaät taùnh, chính laø töø nôi caùi 
sinh dieät maø nhaän ra caùi khoâng sinh dieät.  

 

 Baøi hoïc thöù 11:  Tính vieân thoâng cuûa caùc Caên 
(Kinh Duy Thöùc cuõng coù ñeà caäp moät phaàn roài). Muoán choïn 
cho mình moät caên thích hôïp ñeå tu, ñöùc Phaät daïy A Nan 
veà coâng naêng cuûa caùc caên, hay coøn goïi laø tính vieân 
thoâng cuûa caùc caên nhö sau:  

• Nhaõn caên  = 800 coâng naêng, 

• Nhó caên   = 1200 coâng naêng,  

• Tyû caên   = 800 coâng naêng,  

• Thieät caên  = 1200 coâng naêng,  
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• Phieàn naõo tröôïc: yù thöùc toùm thu caùc caûm xuùc, öa gheùt, 
laáy boû, nhôù nghó vui buoàn v..v.. laøm cho taâm thöùc 
luoân roái loaïn. 

• Chuùng sanh tröôïc: nhaän laàm doøng voïng töôûng sinh 
dieät laø chaân taâm, dính maéc vôùi thaân töù ñaïi ..Cho neân 
cöù maõi troâi laên trong sinh töû luaân hoài. 

• Meänh tröôïc: vì meâ laàm, chaáp thaân töù ñaïi laø thaät neân 
bò haïn cheá trong ñoù, caùi thaáy chæ giôùi haïn trong con 
maét, caùi nghe trong loã tai v..v.. chöù thaät ra taùnh bieát 
cuøng khaép khoâng caàn ñeán maét tai muõi v.v..  

 

 Baøi hoïc thöù 9:  Laø choã ñieân ñaûo nôi caên vaø traàn. 
Trong nghóa quyeát ñònh thöù nhaát, ñöùc Phaät daïy caàn laáy 
taâm tính khoâng sinh dieät, laøm cô sôû ñeå tieán tu vaø nhaän 
bieát nhöõng lôùp meâ laàm ñaõ che laáp taâm tính. Trong nghóa 
quyeát ñònh thöù 2 ñöùc Phaät daïy phaûi loaïi boû taän goác reã 
cuûa meâ laàm, vaø phaûi bieát trung taâm cuûa söï meâ laàm laø gì.   
Ñöùc Phaät noùi raát ñôn giaûn: Nhö ngöôøi bò troùi 2 chaân, neáu 
muoán côûi troùi phaûi môû töø caùi GUÙT.  Caùi guùt ñoù laø chuùng 
sanh trong voâ löôïng kieáp, nhaân caùi caên thaân laø “ta” vaø 
“cuûa ta” …vaø cho raèng 6 caên cuõng laø “ta” luoân!  roài ñem 
6 caên ñoái ñaõi vôùi hoaøn caûnh ( 6 traàn) keùo theo muoân 
ngaøn raøng buoäc, môùi sinh ra ñuû thöù nhaän thöùc sai laàm  
“loaïn caøo caøo” … chöù söï thaät khoâng coù  caùi gì goïi laø  “ai 
laøm ai chòu” caû!  

 

 Baøi hoïc thöù 10: Vì vaäy, phaûi tu töø caùc caên. ÔÛ 
ñaây, chuùng ta hoïc ñöôïc moät soá töø môùi vaø “nhöõng con soá” 
nöõa. 
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 ThÀy NhÃt Hånh thÜ©ng khen bài thÖ cûa  Quách 
Thoåi vÎnh bông hoa Th¿c DÜ®c nhÜ sau :  

ñÙng yên ngoài hàng giÆu, 

Em mïm nø nhiŒm mÀu  

L¥ng nhìn em kinh ngåc  

Và thoäng nghe em hát 

L©i ca em thiên thâu 

Ta søp låy cúi ÇÀu  

  

ThÀy nói ngÜ©i thi sï trÈ này Çã n¡m b¡t ÇÜ®c th¿c tåi 
nhiŒm mÀu.   

 ThÆt vÆy, chính bây gi© và ª Çây chúng ta có hånh 
phúc, chúng ta có an låc, chúng ta có cái ÇËp tuyŒt ÇÓi chÙ 
không cÀn tìm ª Çâu xa, n‰u chúng ta bi‰t nhìn, chúng ta 
së thÃy. Bi‰t l¡ng tai thì së nghe nh»ng âm thanh vi diŒu tØ 
thiên nhiên quanh ta trong m¶t bu°i bình mình, m¶t bu°i 
hoàng hôn hay ngay cä trong cái tïnh mÎch cûa m¶t bu°i 
trÜa hè.  

 

 Do Çó, trong khi Çi dåo ta có th‹ th¿c hành thiŠn, 
gi» tâm yên, l©i yên, chúng ta h†c tÆp ÇÜ®c rÃt nhiŠu ÇiŠu 
tØ thiên nhiên m¥c dù thiên nhiên không bao gi© nói gì cä. 
ñiŠu này còn có th‹ ch»a lành hay bÒi dÜ«ng cái tâm  quá 
mŒt mÕi cûa chúng ta n»a. 

 Hai câu này, không chÌ chúng ta thÃy hay mà 
ngÜ©i xÜa cÛng thÃy hay n»a. Ch£ng th‰, mà m¶t vÎ ThiŠn 
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sÜ Çã dùng Ç‹ mª ÇÀu cho m¶t bài thÖ cûa mình: 

   ChÜ pháp tùng b°n lai 

   ThÜ©ng t¿ tÎch diŒt tÜ§ng  

   Xuân Çáo bách hoa khai      (Xuân Ç‰n træm hoa nª )   

   Hoàng Oanh ÇŠ liÍu thÜ®ng (Oanh vàng ca liÍu th¡m)  

 VÎ ThiŠn sÜ này cÛng thÜªng thÙc thiên nhiên v§i 
tâm thanh tÎnh. Th¿c tåi rÃt ÇÖn giän ª trÜ§c m¥t nhÜ hoa 
xuân Çua nª và chim chóc ca hót, tâm cûa thiŠn gia an låc, 
thanh tÎnh, không vÜ§ng mäy may bøi phiŠn não . 

 Ngoài ra trong khi h†c phÄm này tôi cÛng  ÇÜ®c 
nh¡c nhª vŠ 3 thÙ ngoåi Çåo:  

 1. Ngoåi Çåo thÆt  

 2. Ngoåi Çåo måo danh  Çåo PhÆt: Tu theo ngoåi 
  Çåo nhÜng dán nhãn hiŒu Çåo PhÆt. 

 3. H†c PhÆt Pháp thành ngoåi Çåo: Hi‹u lÀm  PhÆt 
pháp, š cûa mình mà nói là š cûa PhÆt, cûa  ChÜ T°. NhÜ 
vÆy tÜªng là truyŠn bá Çåo PhÆt, kÿ th¿c là truyŠn bá š cûa 
mình. H† chÃp l©i nói cûa PhÆt, cûa T° cho là thÆt, không 
bi‰t Çó chÌ là phÜÖng tiŒn. ñÙc PhÆt g†i hång thÙ ba này 
là sÜ tº trùng, vì chính h† së tiêu diŒt PhÆt pháp. 

   Bài h†c này giúp tôi luôn luôn t¿ cänh giác mình: 
phäi sÓng theo giáo pháp, ÇØng bÈ cong giáo pháp theo 
tham v†ng, chÃp thû cûa mình. Trong š nghïa này, hy 
v†ng tÃt cä m†i ngÜ©i hãy chÌ dåy cho tôi nh»ng tÜ tÜªng 
lŒch låc mà do vô minh và trình Ç¶ y‰u kém (chÙ không cÓ  
š) tôi Çã nói hay vi‰t ra. 
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rôøi boû” nöõa. Neáu khoâng nhö vaäy, chæ laø noùi chuyeän trong 
chieâm bao maø thoâi!” (ôû ñaây chuùng ta baét gaëp tö töôûng 
Kinh  Kim Cang).  

 

 Baøi hoïc thöù 7:  OÂng A Nan ñaõ hieåu ñöôïc nghóa 
“Taâm tính tuyeät ñoái cuøng khaép 10 phöông”  khoâng coøn nghi 
ngôø gì nöõa nhöng ñoù chæ laø veà Lyù, veà Söï chöa roõ ñöôøng 
loái tu haønh, neân töï ví mình nhö ngöôøi ñöôïc taëng cho 1 
ngoâi nhaø lôùn nhöng chöa bieát cöûa maø vaøo! OÂng xin ñöùc 
Phaät chæ daïy nhöõng phöông phaùp tu haønh, dieät tröø ñöôïc 
nhöõng taäp quaùn phan duyeân, vaø chöùng nhaäp ñöôïc tri 
kieán cuûa Phaät.  

Hai nghóa quyeát ñònh:  

• Thöù nhaát, caàn xeùt kyõ choã Phaùt Taâm trong luùc Tu 
Nhaân, vaø choã Giaùc Ngoä trong luùc Chöùng Quaû. 

• Thöù hai, xeùt roõ coäi goác phieàn naõo, nhöõng voâ minh 
phaùt nghieäp, vaø nhuaän sinh voâ thæ ñoù laø ai laøm, ai 
chòu?   

 Baøi hoïc thöù 8: Laø baøi hoïc veà nguõ tröôïc. Nguõ 
tröôïc laø 5 thöù caùu baån laøm taâm oâ nhieãm, khoâng coøn 
trong saùng (che laáp dieäu minh) laøm haïn cheá khaû naêng voâ 
taän cuûa Taâm; ñoù laø :Kieáp tröôïc, Kieán tröôïc, Phieàn naõo 
tröôïc, Chuùng sanh tröôïc vaø Meänh tröôïc.  

• Kieáp tröôïc: Sinh ra ôû coõi ñôøi naøy laø coù naêng, coù sôû 
chöù baûn taùnh thanh tònh khoâng coù naêng khoâng coù 
sôû. 

• Kieán tröôïc: chaáp caùi thaân töù ñaïi laø “mình” vaø “cuûa 
mình” laøm ngaên ngaïi söï thaáy, nghe , hay bieát .. 
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nghó sao khoâng bieát, hoaûng sôï boû chaïy, noùi raèng mình 
khoâng coù caùi ñaàu,  nhö loaøi yeâu quaùi !  Ñöùc Phaät hoûi toân 
giaû Phuù Laâu Na: “Vì nguyeân nhaân gì maø chaøng Dieãn Nhaõ 
Ñaït Ña boû chaïy ?” Phuù Laâu Na ñaùp: “Vì taâm ngöôøi aáy ñieân 
chöù khoâng coù nguyeân do gì caû!”  Ñöùc Phaät noùi: “Voïng nieäm 
cuûa chuùng sanh cuõng nhö vaäy, taâm taùnh luoân saùng suoát vieân 
maõn, nhöng vì nhaän thöùc khoâng ñuùng neân hình nhö coù voïng, 
roài töø caùi voïng naøy sang caùi voïng khaùc, xoay vaàn maõi … 
chaúng khaùc gì caäu beù ñoøi vôùt maët traêng trong chaäu nöôùc, vì 
töôûng laàm maët traêng ôû trong chaäu nöôùc. Khi caäu beù lôùn leân 
seõ hieåu ñoù chæ laø BOÙNG traêng, chöù khoâng phaûi maät traêng, 
töï nhieân hieåu ra khoâng coøn muoán moø traêng trong ñaùy chaäu 
nöõa.” 

 Baøi hoïc thöù 6:  Ñeán ñaây oâng A Nan laïi thaéc 
maéc: “Taïi sao ñöùc Theá Toân laïi baùc nghóa nhaân duyeân ? 
Chính A Nan vaø caùc vò ñaïi ñeä töû Phaät nhö: Muïc Kieàn 
Lieân, Xaù Lôïi Phaát, Tu Boà Ñeà …cuõng do nhaân duyeân maø 
ñöôïc giaùc ngoä ( vì A Nan vòn vaøo lôøi ñöùc Phaät tröôùc ñaây 
khi noùi veà 3 nghieäp saùt ñaïo daâm, ñaõ daïy: ñoaïn 3 duyeân - thì 
3 nhaân khoâng sanh …) nhö vaäy laø töï nhieân sao ?  

 Ñöùc Phaät quôû Ngaøi A Nan nhôù nhieàu giaùo lyù 
Phaät giaûng, maø vaãn chöa thaáy roõ choã Phaät muoán chæ. 
(Anh Chò Em chuùng ta e raèng cuõng ñeàu nhö vaäy caû ! ) roài 
Phaät daïy:  

“Ñoaïn tröø 3 duyeân ñi theo phaân bieät, töùc laø Taâm Boà Ñeà. 
Neáu chaáp coù taâm Boà Ñeà sinh, taâm Boà Ñeà dieät, vaäy thì coøn 
dính maéc trong sinh dieät. Sinh vaø Dieät chæ laø 2 maët cuûa 1 
vaán ñeà: Khoâng sinh laø dieät, khoâng dieät laø sinh. Chuùng sanh 
luoân quanh quaån trong danh töø ñoái ñaõi: Khoâng nhaän coù 
nhaân duyeân, thì nhaän coù töï nhieân! Caàn phaûi rôøi boû heát caùc 
danh töôùng, cho ñeán khi rôøi boû caû caùi “rôøi boû” vaø caùi “khoâng 
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 M¶t bài h†c khác n»a mà tôi Çã h†c qua phÄm này 
là gÀn gÛi và cúng dÜ©ng vô sÓ ChÜ PhÆt. Th‰ nào g†i là 
ÇÜ®c gÀn gÛi và cúng dÜ©ng vô sÓ ChÜ PhÆt?  

 ñây cÛng là ngôn ng» bi‹u tÜ®ng cûa kinh Pháp 
Hoa. Vì th† lÜ®ng cûa chÜ PhÆt là vô cùng vô tÆn, chúng 
ta làm sao gÀn gÛi và cúng dÜ©ng vô sÓ chÜ PhÆt trong 
m¶t ki‰p phù du ª cõi Ta Bà này ÇÜ®c? NhÜng n‰u ta an 
trú trong tâm PhÆt bÃt sinh, xa lìa ngã chÃp, ngã sª (chÃp 
có TA và CÑA TA) luôn tÌnh thÙc, tránh tÃt cä các ÇiŠu ác, 
làm tÃt cä ÇiŠu lành, gi» tâm š trong såch, không truy tìm 
quá khÙ, không mÖ u§c tÜÖng lai, luôn an trú trong hiŒn 
tåi, h¢ng ngày luôn nh§ nghï ÇiŠu thiŒn, gi» gìn chánh 
niŒm, không khªi tà niŒm thì Çó là ta Çã gÀn gÛi và cúng 
dÜ©ng vô sÓ chÜ PhÆt vÆy. 

 Nói tóm låi, gÀn gÛi và cúng dÜ©ng chÜ PhÆt có 
nghïa là gÀn gÛi v§i PhÆt tánh thanh tÎnh cûa chính mình. 
Th¿c tÆp bài h†c này, tôi luôn cÓ g¡ng gi» gìn chánh niŒm 
trong tØng cº chÌ nhÕ nh¥t thÜ©ng ngày trong æn uÓng, 
nói næng, n¢m, ngÒi, Çi ÇÙng, ngû, nghÌ và cä trong tØng 
š nghï dÃy khªi lên trong tâm mình Ç‹ dØng låi kÎp th©i 
nh»ng ác nghiŒp cûa Thân, KhÄu, Ý. 

 M¶t bài h†c quí n»a mà phÄm PhÜÖng TiŒn Çã 
cho tôi là vŠ thÆt tÜ§ng cûa các pháp. Chúng ta thÜ©ng 
g¥p phiŠn não kh° Çau vì chúng ta méo mó trong cách 
nhìn, cách nghe v..v. Do Çó, chúng ta không thÃy ÇÜ®c 
thÆt tÜ§ng cûa cäc pháp.  

 N‰u chúng ta nhìn m¶t vÆt, m¶t ngÜ©i v§i tâm 
PhÆt bÃt sinh cûa mình, nhìn mà không phân biŒt l§n, 
nhÕ, cao thÃp, xÃu ÇËp thì không bao gi© chúng ta g¥p 
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phiŠn não, Çau kh°. N‰u chúng ta bi‰t nghe v§i tâm bình 
Ç£ng, không Ç‹ cho cái Ngã cûa ta vÜ§ng vào, sao cho cái nghe 
cÙ vÅn là cái nghe thuÀn túy, cái thÃy chÌ là cái thÃy thuÀn 
túy ...thì ta së thÃy vån pháp vÓn bình Ç£ng, và thanh tÎnh. Ta 
hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa không dÖ, không såch, không thêm 
không b§t, không thÜ©ng, không Çoån, không sanh không 
diŒt nhÜ th‰ nào.  

ñÙc PhÆt nói Çó là nhìn s¿ vÆt theo cái nhìn cûa chÜ PhÆt, 
theo thÆp nhÜ thÎ: TÜ§ng, Tánh, Th‹, L¿c, Tác, Nhân, 
Duyên, Quä, Báo, B°n måt cÙu cánh (Çúc k‰t 9 nhÜ thÎ 
trên).   

 Còn tâm chúng ta thì luôn phân biŒt, phê phán. Ví 
dø núi thì cao, ÇÒi thì  thÃp, sông thì sâu, hÒ thì cån v..v.. 
nhìn ngÜ©i thì phân biŒt ngÜ©i nÜ§c này nÜ§c n†, châu 
này châu kia, màu da vàng, tr¡ng, ÇÕ, Çen. NgÜ©i này dÍ 
thÜÖng, ngÜ©i kia dÍ ghét, ngÜ©i này ÇËp ngÜ©i kia xÃu. 
TØ Çó, phiŠn não kh° Çau tranh chÃp së kéo theo sau.   

 ThÆt vÆy, nhìn m†i vÆt v§i cái thÃy cûa tâm phân 
biŒt nhÕ hËp cûa mình thì thÆt là hån ch‰; N‰u chúng ta 
bi‰t quay vŠ v§i t¿ tâm thanh tÎnh, nhìn m†i vÆt theo 
tÜ§ng cûa nó, tánh cûa nó, bän th‹ cûa nó, l¿c døng cûa 
nó v..v.. thì ta thÃy ÇÜ®c tính bình Ç£ng không hai cûa 
m†i s¿ vÆt trên Ç©i, không bÎ hån ch‰ bªi tâm ÇÎa hËp hòi, 
so sánh, Ço lÜ©ng, tính toán, phân biŒt cûa chúng ta n»a, 
mà trái låi thÃy ÇÜ®c tính cách phong phú, Ça dång và vi 
diŒu cûa vån pháp vÆy. 

 Th¿c tÆp bài h†c này, tôi thÃy cu¶c Ç©i ÇËp hÖn và 
m†i ngÜ©i quanh tôi ai cÛng dÍ thÜÖng tº t‰, tôi còn th¿c 
tÆp ÇÜ®c mª r¶ng lòng tØ bi n»a. ñ‹ k‰t thúc, xin gªi Ç‰n 
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ñeàu thaáy maët trôøi ñi theo mình; Vaäy laø coù 2 maët trôøi 
chaêng? - taát nhieân laø khoâng! chæ vì vò trí khaùc nhau maø 
thaáy khaùc nhau thoâi, maët trôøi chæ coù moät vaø tröôùc sau 
vaãn ôû ñoù khoâng ñi theo ai caû ! Söï vaät huyeãn hoaù tuøy 
theo taâm nieäm cuõng gioáng nhö vaäy!  

 

 Baøi hoïc thöù 4:  Ñöùc Phaät chæ “Nhö Lai Taïng laø 
taát caû”  

 Taát caû caùc phaùp theá gian ñeàu do Nhö Lai Taïng; 
Nhö Lai Taïng tính theo duyeân maø khoâng thay ñoåi, 
khoâng thay ñoåi maø theo duyeân (nhö maët trôøi trong ví duï 
treân ñaây); Theå tính tuyeät ñoái aáy chuùng sanh ñeàu saün coù, 
vaø Phaät ñaõ phöông tieän chæ daïy raát nhieàu laàn, nhöng 
chuùng ta chæ nghieân cöùu lôøi Phaät daïy, maø khoâng chòu 
tröïc nhaän theá taùnh aáy nôi töï Taâm mình, nôi caûnh vaät 
hieän tieàn. Taâm taùnh aáy saùng suoát voâ haïn dieäu duïng, 
nhöng neáu ta khoâng thoaùt khoûi meâ laàm, thì khoâng xöû 
duïng naêng löïc kyø dieäu naøy ñöôïc, gioáng nhö trong tay coù 
moät caây ñaøn thaät toát, nhöng mình khoâng bieát ñaøn thì 
khoâng theå naøo laøm phaùt ra ñöôïc nhöõng aâm thanh tuyeät 
vôøi, hay ñaøn ra nhöõng baøi ca hay ñöôïc.  Cuõng vaäy, muoán 
phaùt khôûi dieäu duïng cuûa Nhö Lai Taïng phaûi coù trí tueä 
saùng suoát.  

 

 Baøi hoïc thöù 5: Toân giaû Phuù Laâu Na laïi thaéc maéc: 
“Taát caû chuùng sanh vì nhaân gì maø coù voïng?” Ñöùc Phaät daïy: 
“Meâ laàm khoâng coù nhaân !” 

 Ñöùc Phaät laáy ví duï ngöôøi ñieân trong thaønh Thaát 
La Phieät teân laø Dieãn Nhaõ Ñaït Ña, moät hoâm soi göông vaø 
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chuùng sanh ñaõ coù taùnh giaùc thì sao coøn meâ laàm, vaø meâ laàm 
cho ñeán khi naøo môùi heát, heát roài khi naøo trôû laïi meâ laàm?” 
Ñöùc Phaät traû lôøi: “Khi ñaõ chuyeån ñöôïc nhaän thöùc meâ laàm 
thaønh nhaän thöùc ñuùng ñaén roài, thì khoâng theå naøo sinh ra meâ 
laàm ñöôïc nöõa.” 

 Ñöùc Phaät duøng nhieàu thí duï raát thuù vò, maø deã 
hieåu ñeå khai ngoä cho toân giaû Phuù Laâu Na (laø chuùng ta 
ñaáy nha!).  Ví du:ï Moät ngöôøi ñeán moät xoùm laøng laï, laàm 
phöông Nam laø phöông Baéc, nhöng khi ñaõ ñöôïc ngöôøi ta 
chæ cho bieát ñuùng phöông höôùng roài, thì ñaâu coøn laàm 
nöõa ? maø caûnh vaät cuõng nhö ngöôøi aáy coù gì thay ñoåi ñaâu?  

 Moät ví duï khaùc: moât ngöôøi bò beänh loøa, thaáy giöõa 
hö khoâng coù hoa ñoám, nhöng khi chöõa laønh beänh roài, 
ñaâu coøn thaáy hoa ñoám nöõa vì hö khoâng voán khoâng coù 
hoa ñoám. 

 Laïi nhö vaøng trong moû thì ôû daïng QUAËNG, 
nghóa laø trong 1 maãu quaëng coù vaøng laãn vôùi ñoàng, saét, 
nhoâm, ñaát ñaù v..v.. nhöng khi ñaõ ñöôïc luyeän thaønh vaøng 
roøng roài, thì ñaâu coù theå naøo laãn loän vôùi ñaát ñaù ñöôïc nöõa?  

  

 Baøi hoïc thöù 3: Phaùp giôùi tính truøng truøng duyeân 
khôûi, taát caû duyeân thaønh 1, moät duyeân thaønh taát caû; vì 
vaäy khi taâm nieäm thay ñoåi thì phaùp giôùi tính cuõng 
duyeân theo taâm nieäm aáy maø ñoåi thay. Neáu nhieàu taâm 
nieäm cuøng khôûi leân nhö nhau thì söï vaät cuõng ñeàu hieän 
ra nhö nhau. (tö töôûng Kinh Hoa Nghieâm)  

 Ví nhö 2 ngöôøi cuøng ñöùng beân hoà nöôùc, cuøng 
nhìn maët trôøi döôùi nöôùc, vaäy laø 2 ngöôøi “cuøng laäp 
tröôøng” thaáy gioáng nhau. Ñeán khi moät ngöôøi ñi veà 
höôùng Ñoâng, 1 ngöôøi ñi veà höôùng Taây, theá laø moãi ngöôøi 
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các bån bài kŒ mà tôi nh§ Ç‰n khi h†c xong phÄm PhÜÖng 
TiŒn này :  

Các pháp xÜa nay thÜ©ng v¡ng l¥ng 

Tâm sanh niŒm khªi cänh liŠn sanh 

Nghe chuông tÌnh thÙc lìa cÖn m¶ng 

Th‹ nhÆp chÖn tâm diŒu ÇÙc h¢ng. 
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KINH PHAÙP BAÛO ÑAØN 
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laø oâng Phuù Laâu Na coøn chaáp (haøng A La Haùn tuy ñaõ qua 
ñöoïc ngaõ chaáp nhöng coøn Phaùp chaáp - taát nhieân laø phaøm 
phu chuùng ta, thì chaáp buùa xua noùi gì laø chaáp Ngaõ, vôùi chaáp 
Phaùp!) Vì vaäy, ñöùc Phaät daïy: “Taát caû caùc ñieàu hö voïng ñeàu 
khôûi leân cuøng moät luùc vôùi caùi baát giaùc; nghóa laø chính caùi 
taâm nieäm sai laàm chia ra coù naêng, coù sôû chöù taùnh giaùc 
khoâng coù naêng coù sôû.”  

 Boán ñaïi cuøng khaép moïi nôi, tuøy theo nhaân duyeân 
maø phaùt sinh nhöõng hieän töôïng khaùc nhau, nhöng ñaâu 
ñaâu cuõng ñeàu coù chuûng tính 4 ñaïi.  Ñöùc Phaät ñöa ra 
nhöõng hình aûnh raát deã hieåu nhö : choã saâu nöôùc doàn 
xuoáng goïi laø bieån, choã cao ñaát noåi leân thì goïi laø ñoài nuùi, 
goø ñoáng, nhöng ôû bieån vaãn coù hôi noùng boác leân (hoûa) vaø 
laáy 2 vieân ñaù (ñòa) treân nuùi  ñaäp vaøo nhau thì sinh ra tia 
löûa; choã naøo ñòa ñaïi keùm thuûy ñaïi thì ñaát hoaù ra meàm, 
caây coû moïc leân, caây coái bò ñoát thì chaùy thaønh tro than 
(ñaát) vaét ra nöôùc (thuûy).  

 Veà con ngöôøi, cuõng do phaân bieät, ví duï hoaøn 
caûnh gioáng nhau goïi laø ñoàng moät nghieäp,  caûm giaùc 
gioáng nhau, hieåu bieát nhö nhau .. quan heä thaân thieát vôùi 
nhau, gaén boù nhau, haáp daãn nhau v…v...giao tieáp vôùi 
nhau,  sinh ra maõi khoâng thoâi,  töø ñoù maø coù thai sinh, 
noaûn sinh, thaáp sinh, hoaù sinh … Coøn ngöôïc laïi, khoâng 
gioáng nhau thì sinh ra gheùt, thuø oaùn, v..v. Öa gheùt chính 
laø nguyeân nhaân quan troïng cuûa luaân hoài, taùi sinh … vaø 
thoùi quen tham soáng, sôï cheát laø söùc maïnh tieàm taøng ñöa 
chuùng sanh ñi theo nghieäp baùo, taùi sinh ñeå troâi laên maõi 
trong luaân hoài sinh töû.  

 

Baøi hoïc thöù 2:  Toân giaû Phuù Laâu Na laïi thaéc maéc: “Neáu 
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Buoåi hoïc thöù Hai 

- Quyeån 4, quyeån 5 vaø quyeån 6 - 
  

  

H oâm nay “maùy ñaõ noùng” Anh Chò Em chuùng toâi 
haêng haùi trình baøy tröôùc Chuùng veà nhöõng baøi 

hoïc mình taâm ñaéc trong Kinh; Cöù moãi laàn toân giaû Phuù 
Laâu Na thaéc maéc, vaø ñöùc Phaät giaûi ñaùp laø chuùng toâi laïi 
thu nhaän ñöôïc moät baøi hoïc! Noùi ñuùng hôn, laø moãi laàn 
coù moät vò trong hoäi Chuùng thaéc maéc, laø Anh Chò Em 
chuùng toâi coù moät baøi hoïc,  boä Kinh naøy quaû laø moät boä 
Kinh lôùn, vì khoâng phaûi chæ toân giaû A Nan hay toân giaû 
Phuù Laâu Na ñöùng ra thöa thænh, neâu thaéc maéc .. maø coù 
raát nhieàu vò !  

 

 Baøi hoïc thöù 1:  oâng Phuù Laâu Na, vò ñeä töû Phaät 
thuyeát phaùp baäc nhaát, bieän taøi voâ ngaïi leân tieáng thöa 
hoûi 2 vaán ñeà: ñoù laø 2 choã nghi:  

Nghi veà “boán Khoa ñeàu laø thanh tònh” nghi choã “baûy Ñaïi 
ñeàu laø thanh tònh” vaø “Truøm khaép hö khoâng”; toân giaû Phuù 
Laâu Na ( trong Kinh naøy chuùng toâi coøn ñöôïc bieát teân khaùc 
cuûa Phuù Laâu Na laø Maõn Töø ) thaéc maéc: Neáu 4 Khoa, baûy 
Ñaïi ñeàu thanh tònh, truøm khaép thì: 

•Khi ñòa ñaïi truøm khaép, sao coøn coù thuûy ñaïi ? Khi thuûy 
ñaïi truøm khaép, thì sao coøn coù hoûa ñaïi v..v..Sôû dó nhö vaäy, 

KINH LAÊNG NGHIEÂM (tieáp theo) 
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“…….Vua LÜÖng Võ ñ‰ hÕi T° BÒ ñŠ ñåt Ma 
r¢ng:   
 "TrÅm suÓt Ç©i cÃt chùa Ç¶ Tæng, bÓ thí, 
thi‰t trai thì có nh»ng công ÇÙc gì?" 
 
 T° bäo: " ThÆt không có công ÇÙc " Tåi sao 
vÆy ? 
  
Ngài HuŒ Næng trä l©i quan ThÙ Sº: 
   "Tåi vì Võ ñ‰ tâm tà, không bi‰t chánh 
pháp,  nh»ng viŒc làm cûa ông ta g†i là cÀu 
phÜ§c, chÙ không th‹ Çem phÜ§c ÇÙc Ç‹ Ç°i làm 
công ÇÙc "  
 
ñây là phÄm nói lên nh»ng nghi vÃn, th¡c m¡c 
trong lòng ngÜ©i h†c Çåo, Çåi diŒn là quan 
ThÙ sº và H¶i Chúng lúc Çó. CÙ m‡i th¡c 
m¡c cûa Çåi chúng ÇŠu ÇÜ®c T° giäi Çáp thÆt 
rành måch mà "bình dân" dÍ hi‹u (m¥c dù khó 
làm) và thoáng vô cùng………” 
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H  ôm nay, chúng tôi h†c Kinh Pháp Bäo ñàn. ñáng 
lë phäi g†i là "Ng» Løc cûa T° HuŒ Næng" vì Çây là l©i T° 
nói ÇÜ®c ghi chép låi, không phäi là Kinh (l©i dåy cûa 
PhÆt). NhÜng ÇŒ tº cûa Ngài là thiŠn sÜ Pháp Häi trø trì 
chùa Bäo Lâm Çã y theo l©i dåy cûa Ngài mà Ç¥t tên. Vì 
vÆy chúng ta khÕi cÀn th¡c m¡c!  
 CÛng nhÜ các lÀn h†c trÜ§c, anh chÎ em chúng tôi 
ai cÛng Çã Ç†c tru§c ª nhà và Ç‰n Çây tuÀn t¿ tóm lÜ®c các 
PhÄm trong Kinh, rÒi sau Çó m§i quy‰t ÇÎnh xoáy vào 
phÄm nào. LÀn này chúng tôi h†c kÏ phÄm thÙ ba: NGHI 
VƒN .   
 ñây là phÄm nói lên nh»ng nghi vÃn, th¡c m¡c 
trong lòng ngÜ©i h†c Çåo, Çåi diŒn là quan ThÙ sº và H¶i 
Chúng lúc Çó.CÙ m‡i th¡c m¡c cûa Çåi chúng ÇŠu ÇÜ®c  
T° giäi Çáp thÆt rành måch mà "bình dân" dÍ hi‹u (m¥c dù 
khó làm) và thoáng vô cùng. 
  
 Th¡c m¡c thÙ nhÃt: CÛng là bài h†c thÙ nhÃt cûa 
chúng ta: Vua LÜÖng Võ ñ‰ hÕi T° BÒ ñŠ ñåt Ma r¢ng :   
 "TrÅm suÓt Ç©i cÃt chùa Ç¶ Tæng, bÓ thí, thi‰t trai thì 
có nh»ng công ÇÙc gì?" 
 
 T° bäo: " ThÆt không có công ÇÙc " Tåi sao vÆy ? 
Ngài HuŒ Næng trä l©i quan ThÙ Sº : 
 
   "Tåi vì Võ ñ‰ tâm tà, không bi‰t chánh pháp,  nh»ng 
viŒc làm cûa ông ta g†i là cÀu phÜ§c, chÙ không th‹ Çem phÜ§c 
ÇÙc Ç‹ Ç°i làm công ÇÙc " .  
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Vôùi nhieàu baøi hoïc ñöôïc ruùt ra töø baøi phaùt nguyeän 
“noùng boûng” cuûa toân giaû A Nan, chuùng toâi “saép haøng” ñeå 
noùi leân nhöõng taâm tö tình caûm cuûa mình, cuõng nhö 
nieàm caûm meán kính phuïc toân giaø A Nan. Sau ñoù, chuùng 
toâi chaám döùt buoåi hoïc ñaàu veà Kinh Laêng Nghieâm vaø 
heïn gaëp nhau trong buoåi hoïc saép ñeán. 
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Neáu caùi thöùc ñoù khoâng do ñaâu, thì neân bieát caùi 
thöùc ñaïi nhaän bieát vaø caùi caên ñaïi thaáy, nghe, hay bieát 
vaéng laëng cuøng khaép, baûn tính khoâng nöông vaøo ñaâu maø 
coù; Hai moùn ñaïi aáy cuøng vôùi hö khoâng, ñòa, thuûy, hoûa, 
phong, ñeàu goïi laø 7 ñaïi,  tính thaät laø vieân dung, voán laø 
taùnh Nhö Lai Taïng  khoâng sinh khoâng dieät.  

 
Cuoái cuøng ñöùc Phaät cuõng nhaán maïnh vai troø cuûa 

thöùc thöù 8: 
“….OÂng voán khoâng bieát trong Nhö Lai Taïng, caùi 

thöùc nôi taâm tính laø caùi taùc duïng nhaän bieát cuûa tinh minh 
baûn giaùc, vaø ñoù chính laø chaân tính cuûa thöùc ñaïi, baûn giaùc 
dieäu minh yeân laëng cuøng khaép phaùp giôùi, aån hieän 10 phöông 
hö khoâng, ñaâu coù choã ôû, theo nghieäp maø phaùt hieän. Theá gian 
khoâng bieát, laàm laø nhaân duyeân vaø tính töï nhieân, ñeàu laø 
nhöõng so ño phaân bieät cuûa yù thöùc.” 

 
Chuùng ta thaáy raèng ñoaïn naøy cuûa Kinh Laêng 

Nghieâm, ñöùc Phaät duøng nhöõng töø cuûa Phaùp Taùnh Toâng 
maø khoâng duøng danh töø cuûa Phaùp Töôùng Toâng Duy 
Thöùc. 

Qua lôøi khai thò roõ raøng ñaày tính thuyeát phuïc 
cuûa ñöùc Theá Toân, toân giaû A Nan vaø ñaïi chuùng voâ cuøng 
hoan hyû ñöoïc Phaùp chöa töøng coù, A Nan quaù xuùc ñoäng 
ñoïc leân baøi keä maø Anh Chò Em Huynh tröôûng chuùng ta 
ñaõ thuoäc loøng, vì ñaõ ñoïc nhieàu laàn vaøo moãi kyø phaùt 
nguyeän: 

Dieäu traïm toång trì baát ñoäng toân 
Thuû Laêng Nghieâm vöông theá hy höõu 
…… 
Thuaán nhaõ ña taùnh khaû tieâu vong  
Thöôùc ca ra taâm voâ ñoäng chuyeån. 
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Løc T° dåy ti‰p :  
• ThÃy tánh Ãy là Công, bình Ç£ng Ãy là ñÙc.   
• Trong tâm khiêm hå, Ãy là Công ; bên ngoài hành lÍ phép, 

Ãy là ñÙc .  
• M‡i niŒm không có gián Ç†an Ãy là Công, tâm hành ngay 

th£ng Ãy là ñÙc;  
• T¿ tu tánh Ãy là Công, t¿ tu thân Ãy là ñÙc. 
• Tâm thÜ©ng khinh ngÜ©i, thÎ-phi không dÙt, tÙc là không 

Công; t¿ tánh hÜ v†ng không thÆt, tÙc không có ñÙc.  
 
  Này ThiŒn tri thÙc! Công ñÙc phäi là nÖi t¿ tánh 
mà thÃy, không phäi do bÓ thí cúng dÜ©ng mà cÀu ÇÜ®c. 
Võ ñ‰ không bi‰t chân lš chÙ không phäi   T° sÜ ta có 
l‡i!  
  Th¡c m¡c thÙ nhì: là bài h†c thÙ hai vŠ cõi Tây 
PhÜÖng. 
  
 ThÙ Sº hÕi: "ñŒ tº thÜ©ng nghe nói niŒm PhÆt A Di 
ñà thì ÇÜ®c vãng sanh Tây PhÜÖng; ÇiŠu này có Çúng không? 
thÌnh Hòa ThÜ®ng tØ bi chÌ dåy."  
   
 T° Çáp : Th‰ Tôn nói Kinh A Di ñà ª trong 
thành Xá VŒ có nói r¢ng: Tây PhÜÖng ª cách Çây mÜ©i 
muôn tám ngàn tÙc là: 

  trong thân có mÜ©i ác và tám tà.   
 

 NgÜ©i mê niŒm phÆt cÀu sanh Tây PhÜÖng, ngÜ©i ng¶ 
t¿ tÎnh tâm mình. Này Sº quân! Tâm ÇÎa không có cái bÃt 
thiŒn thì Tây PhÜÖng cách Çây không xa, n‰u ôm lòng ch£ng 
thiŒn, niŒm PhÆt vãng sanh thÆt khó Ç‰n!   
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 Nay khuyên ThiŒn tri thÙc trÜ§c nên dËp trØ mÜ©i 
ÇiŠu ác tÙc là Çã Çi ÇÜ®c mÜ©i muôn, sau trØ tám cái tà tÙc là 
qua ÇÜ®c tám ngàn, m‡i niŒm thÃy tánh thÜ©ng hành bình 
Ç£ng, liŠn Ç‰n Tây PhÜÖng, thÃy ÇÙc PhÆt A Di ñà .   
 Sº quân, chÌ hành mÜ©i ÇiŠu thiŒn Çâu cÀn phäi 
nguyŒn vãng sanh, còn n‰u không Ç†an cái tâm ác thì PhÆt 
nào låi Çón ti‰p !!!  
 
 Ngài låi nói:"HuŒ Næng vì m†i ngÜ©i, d©i cõi Tây 
PhÜÖng trong khoäng sát na Ç‰n trÜ§c m¥t cho quí vÎ ÇÜ®c 
thÃy, quí vÎ có muÓn thÃy không?"  

 ñåi chúng "vâng då" muÓn xem cõi Tây PhÜÖng 
hiŒn tiŠn trÜ§c m¥t. 

  T° bäo r¢ng: Này Çåi chúng! Thân này là thành, 
M¡t - Tai - MÛi - LÜ«i là cºa. Ngoài có næm cºa, trong có 
cºa Ý. Tâm là ÇÃt, Tánh là vua. Vua ª trên ÇÃt tâm, tánh 
còn thì vua còn, tánh Çi mÃt thì vua mÃt; Tánh ª thì thân 
tâm còn, tánh Çi thì thân tâm hoåi. PhÆt nh¢m ª trong tánh 
mà tåo, ch§ hÜ§ng ra ngoài mà cÀu. T¿ tánh mê tÙc là 
chúng sanh, t¿ tánh giác tÙc là PhÆt. 

 Ngài còn dåy vŠ các hånh TØ Bi, H› Xä, Tinh 
TÃn,Thanh TÎnh cûa chÜ PhÆt, BÒ tát cÛng nhÜ các phiŠn 
não trÀn lao cûa tham, sân, si nhÜ sau : 

 Này ThiŒn tri thÙc ! TØ Bi tÙc là Quán Th‰ Âm, H› 
Xä g†i là ñåi Th‰ Chí, TÎnh tÙc là ÇÙc Thích Ca, Bình Tr¿c 
tÙc là PhÆt Di ñà. Nhân Ngã Ãy là núi tu Di, Tà Tâm là 
bi‹n Ç¶c, PhiŠn Não là sóng mòi, ñ¶c Håi là rÒng d», HÜ 
V†ng là quÌ thÀn, TrÀn Lao là rùa trånh, Tham Sân là ÇÎa 
ngøc, Ngu Si là súc sanh v..v.  
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khoâng döùt, Thöùc aám nhö ngöôøi töï giam mình trong caùi 
bình, vôùi nhöõng taäp quaùn cuûa 1 “caùi ta” taùch bieät vôùi vuõ 
truï, khoâng bieát raèng ta vôùi ngöôøi khaùc ñoàng 1 baûn theå, ta 
vôùi vuõ truï khoâng khaùc. 

 
Baøi hoïc chuùng toâi thu löôïm ñöôïc veà 5 aám laø: tuy 

5 aám laø khoâng coù thöïc tính, cuoäc ñôøi laø hö aûo, moïi söï 
vaät laø voâ thöôøng, coù ñoù maát ñoù, 100 naêm chæ laø moät giaác 
moäng … theá nhöng nhöõng caûm thoï trong giaác mô ñoù laø 
coù THAÄT. Nhöõng vui buoàn, ñau khoå haïnh phuùc ….cuõng 
thaät gioáng nhö ta bò ñöùt tay thì bieát ñau vaäy; vaø nhöõng 
phaûn öùng cuûa chuùng ta tröôùc nhöõng caûm thoï ñoù chính laø 
caùi nhaân seõ daãn ñeán nhöõng keát quaû taát yeáu sau naøy. 

 
Anh Chò Em chuùng toâi cuõng ruùt ñöôïc baøi hoïc veà 

Caên +Traàn + Thöùc (Tam Hoøa Hieäp) cuõng laø bieåu hieän 
cuûa Nhö Lai Taïng (maëc duø ôû ñaây ñöùc Phaät chöa noùi ñeán 
thöùc thöù 8, nhöng ôû ñoaïn sau coù ñoïan noùi veà A Ña Na 
Thöùc - 1 teân khaùc cuûa Nhö Lai Taïng): 

 
Thöùc A Ñaø Na raát nhoû nhieäm 
Taäp khí löu haønh nhö nöôùc doác 
E laàm laø chaân hay phi chaân  
Neân toâi thöôøng khoâng dieãn giaûng ñeán. 
( Thöùc thöù 8 thì trong Kinh Thaéng Man raát hay 

nhaéc ñeán, vaø laø moät trong nhöõng chuû ñeà tö töôûng cuûa Kinh)  
 
Sau nhieàu laàn noùi veà Caên, Traàn vaø Thöùc, ñöùc 

Phaät keát luaän: caùi Thöùc thì lay ñoäng, caùi thaáy thì ñöùng 
laëng…cho ñeán caùi nghe, ngöûi, hay bieát v.v..cuõng ñeàu nhö 
vaäy caû. Khoâng leõ caùi thöùc nhaän bieát khoâng do ñaâu maø 
phaùt ra?  
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Taïi sao noùi “khoâng Sinh, khoâng Dieät” ?  Vì tính 
duyeân khôûi cuûa moïi söï moïi vaät laø phaùp giôùi tính, laø taùnh 
chaân nhö maàu nhieäm, laø chaân taâm maø ñöùc Phaät muoán 
chæ daïy trong Kinh naøy neân khi SINH khoâng coù gì ñaùng 
goïi laø sinh, khi DIEÄT khoâng coù gì goïi laø dieät chæ laø 
duyeân tuï laïi hay phaân taùn ra thoâi . 

 Tieáp theo laø baøi hoïc veà töø ngöõ: Boán Khoa 
vaø Baûy Ñaïi ñöôïc toùm thu veà Nhö Lai Taïng.  

 
Boán Khoa laø:  
5 AÁm,  
6 Nhaäp,  
12 Xöù,  
vaø 18 Giôùi .  
Anh Chò Em chuùng toâi ñeàu quen thuoäc vôùi 5 aám 

(hay 5 uaån = Saéc, Thoï, Töôûng, Haønh , Thöùc ) 6 nhaäp ( hay 
luïc nhaäp= 6 caên = maét ,tai, muõi, löôõi, thaân, yù laø 6 caùnh cöûa 
ñeå tieáp xuùc vôùi caûnh vaät laø 6 traàn: saéc, thanh, höông, vò, 
xuùc ,phaùp) 12 xöù ( = 6 caên + 6 traàn) vaø 18 giôùi ( 6 Caên+ 6 
Traàn+ 6 Thöùc) nhöng chöõ “Boán Khoa” laø 1 chöõ môùi ñoái 
vôùi Anh Chò Em chuùng toâi!  

 
Baûy Ñaïi laø töù ñaïi (Ñaát, nöôùc, gioù, löûa = ñòa ñaïi, 

thuûy ñaïi, phong ñaïi vaø hoûa ñaïi) coäng vôùi Khoâng ñaïi, 
Kieán ñaïi vaø Thöùc ñaïi. 

 
Noùi veà 5 aám (5 uaån) ñöùc Phaät ñöa ra nhieàu thí duï 

raát hay; Ngaøi ví duï Saéc aám nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng, 
Thoï aám nhö hai baøn tay xoa vaøo nhau giöõa hö khoâng, 
Töôûng aám nhö nghe noùi ñeán quaû chanh, quaû mô thì 
chaûy nöôùc boït, Haønh aám laø luoàng taâm nieäm cuûa chuùng 
ta nhö doøng nöôùc ñang chaûy xuoáng doác, lôùp lôùp noái nhau 
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Này thiŒn tri thÙc ! thÜ©ng làm mÜ©i ÇiŠu thiŒn thì thiên 
ÇÜ©ng liŠn hi‹n hiŒn.  

 TrØ NhÖn Ngã  thì núi Tu Di sÆp,  

 DËp Tham Døc thì bi‹n Ç¶c khô,  

 DÙt PhiŠn Não thì sóng mòi mÃt,  

 ñ¶c håi h‰t thì rÒng cá ÇŠu bi‰n mÃt  

  Ÿ trên tâm ÇÎa mình là giác tánh NhÜ Lai.  N‰u sáu 
cºa ª ngoài thanh tÎnh, bên trong t¿ tánh trØ såch ba Ç¶c thì 
Trong - Ngoài sáng r¿c, ch£ng khác v§i cõi Tây PhÜÖng; 
không chÎu tu nhÜ th‰ thì làm sao Ç‰n Tây PhuÖng ÇÜ®c Çây!! 

 

 Th¡c m¡c thÙ ba:  là phÜÖng pháp tu hành cûa 
Løc  T° trao truyŠn cho quan ThÙ Sº; T° bäo r¢ng ai tu 
cÛng ÇÜ®c, không cÀn phäi ª chùa m§i tu ÇÜ®c (tÃt nhiên 
n‰u xuÃt gia ÇÜ®c thì tÓt hÖn nhiŠu chÙ, phäi không các bån?) 
 
ñây là bài kŒ Vô TÜ§ng :  
DÎch nghïa: 
 
 Tâm bình không cÀn gi» gi§i  
 Hånh th£ng không cÀn tu thiŠn  
 Ân thì nuôi dÜ«ng Cha MË  
 Nghïa thì trên dÜ§i thÜÖng nhau  
 NhÜ©ng thì trên dÜ§i hoà møc  
 NhÅn thì các ác không Òn 
 N‰u hay dùi cây ra lºa  
 Trong bùn quy‰t m†c sen hÒng  
 ñ¡ng miŒng tÙc là thuÓc hay  
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 NghÎch tai Ãy l©i ngay th£ng    
 Sºa l‡i ¡t sanh trí tuŒ   
 Gi» quÃy trong tâm không hiŠn  
 M‡i ngày thÜ©ng làm l®i ích    
 Thành Çåo không do thí tiŠn  
 BÒ ÇŠ chÌ hÜ§ng tâm tìm   
 ñâu nh†c hÜ§ng ngoåi cÀu huyŠn  
 Nghe nói y Çây tu hành  
 C¿c låc chÌ ngay trÜ§c m¡t       
 
Nguyên væn:       
                                                                                                                          

Tâm bình hà lao trì gi§i 
Hånh tr¿c hà døng tu thiŠn  
Ân tác thân dÜ«ng phø mÅu 
Nghïa tác thÜ®ng hå tÜÖng lân  
NhÜ®ng tác tôn ti hòa møc   
NhÅn t¡c chúng ác vô huyên  
NhÜ®c næng toän m¶c xuÃt hÕa  
− nê ÇÎnh sanh hÒng liên 
Kh° khÄu Çích thÎ lÜÖng dÜ®c 
NghÎch nhï tÃt thÎ trung ngôn  
Cäi quá tÃt sinh trí tuŒ  
H¶ Çoän tâm n¶i phi hiŠn  
NhÆt døng thÜ©ng hành nhiêu ích  
Thành Çåo phi do thí tiŠn 
BÒ ÇŠ chÌ hÜ§ng tâm mích  
Hà lao hÜ§ng ngoåi cÀu huyŠn ?  
Thính thuy‰t y thº tu hành  
Tây PhÜÖng chÌ tåi møc tiŠn  
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traàn; töø ñoù Kieàu Traân Nhö cuõng laáy ví duï trong quaùn 
troï: Nguôøi chuû thì ôû yeân ñoù, khoâng ñi ñaâu heát coøn 
“Khaùch” thì  ñeán roài ñi.  Caùi gì khoâng ñi, khoâng lay ñoäng 
laø chuû (Taâm), caùi gì ñeán, ñi ... thì ñoù laø khaùch (traàn).  

 
Taâm chuùng ta thöôøng hay “chaïy” theo caûnh (vui, 

buoàn, hôøn, giaän, yeâu gheùt v..v.. ) nghóa laø chuû, maø meâ theo 
khaùch chaïy theo khaùch .. khoâng nhaän ra baûn Taâm 
mình!  Baây giôø chuùng ta tu taäp, nghóa laø nôi ngöôøi khaùch 
khoâng ôû yeân ño,ù maø tröïc nhaän ñöôïc caùi tính ôû yeân 
( thöôøng truù) khoâng lay ñoäng cuûa baûn Taâm. 

 
Ñöùc Phaät soi saùng theâm cho A Nan vaø ñaïi chuùng 

veà taùnh thaáy khoâng sanh dieät qua caâu chuyeän cuûa Ngaøi 
vôùi Vua Ba Tö Naëc; ñöùc Phaät hoûi vua ñaõ thaáy Soâng 
Haèng maáy laàn …maø baûn thaân Vua coù thay ñoåi khoâng, vaø 
caùi thaáy aáy coù thay ñoåi khoâng?  Vua ñaùp ñaõ thaáy soâng 
Haèng töø hoài 3 tuoåi cho ñeán nay laø 62 tuoåi, thaân Vua giaø 
nua theo tuoåi taùc, nhöng caùi thaáy cuûa Vua khoâng thay 
ñoåi . 

Roài ñöùc Phaät höôùng daãn toân giaû A Nan ñeán 1 
möùc ñoä saâu hôn laø caùi thaáy khoâng phaûi laø taùnh thaáy. 
Ñöùc Phaät noùi :  

• Trong luùc thaáy caùi saùng, caùi thaáy khoâng phaûi 
laø caùi saùng.  

• Trong luùc thaáy caùi toái, caùi thaáy khoâng phaûi laø 
caùi toái. 

• Trong luùc thaáy hö khoâng, caùi thaáy khoâng 
phaûi laø hö khoâng. 

• Trong luùc thaáy ngaên bòt, caùi thaáy khoâng phaûi 
laø ngaên bòt 

      v..v.. 
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Tröôùc khi chæ daïy con ñöôøng tu haønh, ñöùc Phaät 
neâu ra hai thöù coäi goác ñeå phaân bieät MEÂ vaø NGOÄ.  Tröôùc 
heát, ñöùc Phaät nöông “caùi thaáy” gaïn hoûi caùi Taâm, toân giaû 
A Nan laïi chaáp caùi taâm suy nghó, caùi bieát suy xeùt … laø 
Taâm; khi ñöùc Phaät quôû: “Sai roài, caùi ñoù khoâng phaûi Taâm 
cuûa oâng” thì A Nan boãng hoát hoaûng la leân: “Thöa Theá 
Toân, toâi laø em yeâu cuûa Phaät, laâu nay toâi laøm gì cuõng duøng 
caùi Taâm aâyù, yeâu Phaät cuõng baèng caùi taâm aáy, xuaát gia cuõng 
baèng caùi taâm aáy, cuùng döôøng ñöùc Nhö Lai, phaùt taâm doõng 
maõnh thöïc hieän nhöõng Phaät söï khoù laøm v..v.. cuõng baèng caùi 
Taâm aáy, taïi sao ñöùc Nhö Lai laïi baûo raèng caùi aáy khoâng 
phaûi laø Taâm thì toâi thaønh ra nhö caây, nhö ñaát sao ? toâi 
khoâng coù taâm sao! Thaät laø ñaùng kinh sôï quaù ! Vaø trong Ñaïi 
chuùng naøy khoâng ai laø khoâng kinh sôï! ”  

Ñeå traán an A Nan vaø Ñaïi chuùng, ñöùc Phaät duøng 
nhieàu thí duï chöùng minh raèng caùi thaáy, hay taùnh thaáy 
khoâng phaûi tuøy thuoäc vaøo con maét: ví duï moät ngöôøi muø, 
tuy maét hoï ñui, nhöng hoï vaãn “thaáy” ñoù laø thaáy toái ñen 
chöù khoâng phaûi laø “khoâng thaáy”. Töông töï nhö vaäy, chuùng 
ta “nghe”  tieáng chuoâng, tieáng saám seùt …. Nhöng khi tieáng 
chuoâng döùt, tieáng saám seùt ngöng ta vaãn nghe, ñoù laø nghe 
söï im laëng (khoâng coù tieáng chuoâng, khoâng coù tieáng saám noå...” 
ñaâu phaûi laø “khoâng nghe”. Noùi toùm laïi, taùnh thaáy, taùnh 
nghe khoâng lay ñoäng, maëc duø caùi ñaàu, con maét, loå tai … 
coù quay qua quay laïi, ñeå nghe, ñeå nhìn v.v.. nhöng taùnh 
thaáy, taùnh nghe v..v.. khoâng lay ñoäng.. A Nan vaø ñaïi 
chuùng ñeàu hoan hyû vì ñaõ hieåu ñöôïc yù nghóa naøy qua 
nhöõng thí duï deã hieåu cuûa ñöùc Phaät. 
  

Sau ñoù ñöùc Phaät gaïn hoûi yù nghóa 2 chöõ “Khaùch” 
vaø “Chuû” ;toân giaû Kieàu Traàn Nhö nhaéc laïi ôû vöôøn Loäc 
Uyeån, ñöùc Phaät laáy ví duï phieàn naõo nhö khaùch, nhö 
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 Bài h†c này làm nÄy sinh trong anh chÎ em chúng 
tôi rÃt nhiŠu š ki‰n Çóng góp, ví dø nhÜ: 
 

•  Tâm bình không cÀn gi» gi§i, hånh th£ng không 
cÀn tu thiŠn: Chúng ta thì sao? Ai nói Ç¶ng t§i thì sân si 
n°i dÆy, la hét om sòm; không cÀn bi‰t trên dÜ§i gì cä. 
VÆy là tâm chÜa bình, hånh chÜa th£ng, cho nên gi§i cÛng 
cÀn phäi tu, mà thiŠn cÛng cÀn phäi tinh chuyên chÙ ÇØng 
nên xao lãng Çó nha! 

 
•   Ân thì nuôi dÜ«ng Cha MË, Nghïa thì trên dÜ§i 

thÜÖng nhau: PhÆt cÛng Çã dåy:Trong th©i không có PhÆt, 
th© phøng Cha MË là th© phøng PhÆt. Nói cách khác, n‰u 
chúng ta Çi chùa, låy PhÆt, làm Çû chuyŒn mình cho là 
nhiŠu phÜ§c ÇÙc l¡m, nhÜng n‰u vŠ nhà thÃy cha mË già 
không cÀn dòm ngó t§i, l©i cha mË nói thì coi nhÜ  không 
(ne pas); VÆy thì nhÃt ÇÎnh không phäi là PhÆt tº chân 
chính rÒi (mà chÌ là thÙ  dõm thôi!) 
 
 Anh chÎ em cùng cha mË sÓng chung nhau dÜ§i 
m¶t mái nhà, n‰u không bi‰t thÜÖng yêu nhau, nhÜ©ng 
nhÎn nhau thì ra ngoài xã h¶i làm sao mà tÓt v§i ai ÇÜ®c? 
N‰u có, Çó chÌ là Çóng kÎch, giä dÓi hay là vì l®i døng gì 
Çó mà thôi, con ngÜ©i nhÜ vÆy ai mà tin tÜªng ÇÜ®c?  
 
ThÀy Thanh TØ cÛng có nh¡c nhª chúng ta: N‰u sÓng 
thÜ©ng tr¿c nÖi gia Çình không ra gì thì sÓng m¶t, hai ngày ª 
chùa có nghïa lš gì Çâu?  
 Nói tóm låi, ngÜ©i PhÆt tº chân chính nói chung, 
ngÜ©i Huynh trÜªng Gia ñình PhÆt Tº nói riêng, phäi 
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sÓng sao cho ngÜ©i khác nhìn vào thÃy mình sÓng Çåo chÙ 
không phäi chÌ giäng Çåo.  
 

•   ñ¡ng miŒng tÙc là thuÓc hay, nghÎch tai là l©i 
ngay th£ng: Cái này chúng ta cÛng thÜ©ng nghe thuÓc 
Ç¡ng Çä tÆt, l©i thÆt mÃt lòng. Nh¡c chúng ta tu tÆp làm sao 
Ç‹ khi nghe nh»ng l©i phê bình th£ng th¡n, chÌ cái sai, cái 
l‡i cûa mình ra thì mình vÅn vui vÈ nhÆn l‡i chÙ không 
nên n°i sân si, Çùng Çùng bÕ Çi, không làm viŒc n»a.. 
v..v..  
 
 Anh ChÎ Em rÃt hay tái phåm l‡i này. Do Çó, Çây 
là chuyŒn h‰t sÙc ÇÖn giän nhÜng không dÍ làm. Vì vÆy, 
T° HuŒ Næng cÛng h‰t lòng cæn d¥n:  
 
 MuÓn làm tÓt ÇiŠu này thì ÇØng bao gi© nghï 
r¢ng: Mình không bao gi© lÀm lÅn, mình rÃt chuyên 
môn trong công viŒc, mình là sÓ 1 trong länh v¿c này 
v..v.. mà phäi bi‰t r¢ng ai cÛng có lúc nhÀm lÅn , giÕi 
t§i Çâu cÛng vÆy thôi, bi‰t nhÆn l‡i và sºa l‡i là ngÜ©i 
trí tuŒ, còn n‰u cÙ gi» quÃy trong tâm thì Çó không 
phäi là ngÜ©i hiŠn, ngÜ©i trí (mà là ngÜ©i ác và ngu, phäi 
không các bån?)  
  
 ñÃy là nh»ng bài h†c ÇÖn giän nhÃt rút ra tØ  
phÄm Nghi VÃn. Chúng ta së ti‰p tøc  h†c Pháp Bäo ñàn 
ª nh»ng lÀn sau. 
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Taâm, thaäm chí coøn noùi “Toâi tu Taâm chöù khoâng caàn ñi 
chuøa, ñi nhaø thôø gì caû” nöõa. Nhöng maø khoâng bieát Taâm laø 
caùi gì, ôû ñaâu caû! Caùi naøy môùi ñaùng töùc cöôøi ! Trong caùc 
Kinh Phaät, ngöôøi ñaïi dieän ñaïi Chuùng ñöùng ra thöa hoûi, 
chính laø hoûi cho chuùng sanh, vì chuùng sanh maø thöa hoûi 
ñeå ñöùc Phaät giaûi ñaùp, nghóa laø qua caùc Toân Giaû aáy maø 
giaûi ñaùp, giaùo hoùa chuùng sanh, chæ ra choã meâ laàm cuûa hoï. 
Thaät vaäy, ñöùc Phaät quôû toân giaû A Nan thì khoâng sao, 
nhöng neáu coù ai ñoù leân thöa hoûi roài noùi traät laát, bò ñöùc 
Phaät quôû, theá naøo cuõng noåi saân si cho maø coi, phaûi 
khoâng caùc baïn ? Laøm sao maø duy trì moät ñaïo traøng 
thanh tònh ñeå tieáp tuïc tu hoïc nöõa!! Ñaây cuõng laø choã taâm 
lyù raát saâu saéc teá nhò cuûa moät trong nhöõng phöông phaùp 
giaùo duïc Phaät giaùo.  

 
Trôû laïi vôùi buoåi hoïc Kinh : sau 7 laàn bò Phaät quôû 

vì khoâng bieát Taâm laø caùi gì, Toân giaû A Nan khoùc loùc 
noùi leân nhöõng lôøi raát caûm ñoäng : “Toâi laø em raát nhoû cuûa 
Nhö Lai, nhôø Phaät thöông yeâu, nay tuy ñöoïc xuaát gia, coøn yû 
laïi nôi loøng thöông cuûa Phaät, neân toâi hoïc roäng, nghe nhieàu 
maø chöa chöùng quaû voâ laäu, khoâng uoán deïp ñöôïc buøa chuù Sa 
Tyø Ca La bò noù khuaát phuïc, suyùt phaïm giôùi theå; caàu xin Theá 
Toân ñaïi töø thöông xoùt, chæ daïy cho chuùng toâi phaùp tu 
Samatha, cuõng khieán cho nhöõng ngöôøi khoâng tin tröø boû 
nhöõng tö töôûng xaáu”  

Ñöùc Phaät töø tröôùc maët, phoùng haøo quang saùng 
choùi nhö traêm ngaøn maët trôøi, soi khaép 10 phöông theá giôùi 
chö Phaät, caùc coõi nöôùc nhieàu nhö vi traàn …roài laïi khieán 
taát caû hoïp laïi thaønh moät. Ngaøi daïy cho Ñaïi chuùng bieát 
raèng phaùp giôùi tính cuûa Töï Taâm voán laø truøng truøng 
duyeân khôûi, moät laø taát caû, taát caû laø moät (ñaây chính laø tö 
töôûng maø chuùng ta ñaõ gaëp ôû Kinh Hoa Nghieâm)  
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Theá roài ñöùc Phaät lieân tuïc ñaët moät loaït caâu hoûi 
veà Taâm vaø con maét, laøm cho A Nan luoáng cuoáng, boái 
roái,  khoâng bieát ñöôøng naøo maø traû lôøi ! Vì vaäy, nhöõng 
caâu traû lôøi cuûa A Nan ñeàu rôi vaøo nhöõng coá chaáp, laïi bò 
Phaät quôû nöõa. Baûy laàn ñöùc Phaät hoûi Taâm, 7 laàn A Nan 
traû lôøi sai heát, vaø cöù moãi laàn nhö vaäy, ñöùc Phaät ñeàu ñöa 
ra nhöõng ví duï cuï theå, deã hieåu ñeå baùc caâu traû lôøi cuûa toân 
giaû A Nan laøm chuùng ta hoïc Kinh caûm thaáy raát lyù thu,ù 
vaø khaâm phuïc phuông phaùp giaùo duïc cuûa Ngaøi (vaán ñaùp) 
töø caùch ñaây gaàn 3000 naêm maø ñaõ raát “hieän ñaïi” roài! 
( khen phoø maõ toát aùo” !!)   

Veà phaàn A Nan: 
• Khi thì chaáp Taâm ôû trong Thaân  
• Khi thì chaáp Taâm ôû ngoaøi Thaân  
• Roài chaáp Taâm nuùp sau con maét (gioáng nhö con maét 

nuùp sau cheùn löu ly !)  
• Chaáp Taâm hôïp vôùi choã naøo thì lieàn hieän ra choã ñoù 

(do phaùp sinh maø Taâm sinh)  
• Chaáp Taâm ôû “chaëng giöõa”   
• Chaáp Taâm khoâng dính daùng vaøo ñaâu caû  

v..v..  
 Maëc duø A Nan ñaõ “bí” thaät roài nhöng ñöùc Phaät 
vaãn chöa “tha”, Ngaøi cöù hoûi tôùi nöõa: vaäy Taâm COÙ hay laø 
KHOÂNG COÙ ?  
 
 Ñeán ñaây, A Nan beøn thöa: Toâi laáy caùi “khoâng dính 
daùng vaøo ñaâu caû” laøm caùi Taâm cuûa toâi coù ñöôïc khoâng? 
 
Ñoïc ñeán ñaây, chuùng ta ai cuõng töùc cöôøi, nhöng baøi hoïc 
quan troïng ôû ñaây laø A Nan laø ai ? A Nan chính laø chuùng 
ta, laø chuùng sanh meâ môø, haèng ngaøy sinh hoaït, aên uoáng 
ñi ñöùng naèm ngoài, noùi naêng, nguû nghæ v..v.. ñeàu duøng 

 •CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•47 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Løc T° HuŒ Næng (638-713)  

KINH PHAÙP BAÛO ÑAØN (tieáp theo) 
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“……….Løc T° HuŒ Næng: Nhà nghèo, ít 
h†c, ª nÖi quê mùa nhÜng låi rÃt tin vào t¿ 
tánh PhÆt cûa mình cÛng nhÜ ª m‡i chúng 
sanh, nên khi ÇÓi diŒn v§i NgÛ T°, Ngài 
không có chút m¥c cäm, trình bày chính ki‰
n cûa mình: NgÜ©i thì có Nam có B¡c, 
nhÜng PhÆt tánh vÓn không có Nam B¡c. 
Thân quê mùa này cùng v§i thân Hòa 
ThÜ®ng ch£ng ÇÒng, nhÜng PhÆt tánh Çâu 
có sai khác. 
  M¥c dù nói vÆy, nhÜng Ngài vÅn 
nghe l©i NgÛ T° làm viŒc ª nhà b‰p suÓt 
tám tháng trÜ©ng. Ngài không làm ÇÜ®c 
nh»ng viŒc vï Çåi nhÜ các vÎ T° khác, 
không ÇÓt thân cúng dÜ©ng, không dÎch 
kinh, thuy‰t pháp v..v. Ngài chÌ giã gåo Ç‹ 
lo viŒc æn uÓng cho Tæng Chúng trong 
chùa ….” 
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Chi Phaät, töø möôøi phöông ñeán, ai cuõng mong ñöôïc nghe  
nhöõng lôøi daïy naøy cuûa ñöùc Phaät.  

 
Thaät vaäy, chæ nghe ñeà Kinh khoâng thoâi, chuùng ta 

cuõng ñuû giaät mình roài, ñeà Kinh goàm 19 chöõ: ÑAÏI PHAÄT 
ÑAÛNH NHÖ LAI MAÄT NHAÂN TU CHÖÙNG LIEÃU 
NGHÓA CHÖ BOÀ TAÙT VAÏN HAÏNH THUÛ LAÊNG 
NGHIEÂM ( Suramgama) ! Thöôøng ngöôøi ta goïi taét laø 
Kinh Thuû Laêng Nghieâm hay Kinh Laêng Nghieâm. 

 
Ñaây quaû thaät laø Phaùp chöa töøng coù, vì chuùng ta 

seõ gaëp giaùo lyù cuûa kinh Kim Cang, Phaùp Hoa, Baùt Nhaõ, 
Hoa Nghieâm  … ngay trong Kinh naøy. ÔÛ phaàn Töïa cuõng 
coù ghi roõ “..Chuùng hoäi thanh tònh ñöôïc phaùp chöa töøng coù…”  

 
Môû ñaàu buoåi giaûng, ñöùc Phaät hoûi toân giaû A Nan 

lyù do gì maø xuaát gia, A Nan ñaùp: “Vì töôùng toát cuûa Phaät” 
vaø bò Phaät quôû ngay: “Khoâng neân chaáp Töôùng, phaûi töø 
Taâm maø caàu Ñaïo..”. Baøi hoïc naøy chuùng ta ñaõ hoïc ôû Kinh 
Kim Cang: 

Neáu laáy saéc thaáy ta 
Laáy aâm thanh caàu ta 
AÁy ngöôøi haønh taø ñaïo 
Khoâng theå thaáy Nhö Lai 

 
Ñöùc Phaät laïi baûo A Nan duøng tröïc taâm maø traû lôøi 

nhöõng caâu hoûi cuûa Ngaøi ( Anh Chò Em chuùng toâi hieåu 
“tröïc taâm” = taâm ngay thaúng ôû ñaây laø traû lôøi ngay, khoâng 
suy nghó, ñaén ño nghóa laø baèng tröïc giaùc, khoâng baèng lyù 
luaän )  

Ngaøi hoûi: Do caùi gì maø phaùt taâm ?  
A Nan traû lôøi : do Taâm vaø con maét  
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Phoøng Dung (nguyeân laø moät thöøa töôùng ñôøi Ñöôøng veà höu); 
oâng laø moät ñaïi vaên haøo neân vaên chöông trong Kinh 
Laêng Nghieâm - baûn Haùn dòch cuûa Phoøng Dung - ñöôïc 
xem laø moät aùng vaên chöông ñeä nhaát; Ngoaøi ra, boä Kinh 
naøy coøn ñöôïc raát nhieàu baäc hoïc giaû Trung Hoa dòch, 
giaûng, chuù giaûi, sôù giaûi v..v.. soá löôïng leân ñeán haøng traêm 
boä. Sau khi hoaøn thaønh vieäc dòch Kinh, Sö Phaùt Laït Maät 
Ñeá ñaõ trôû laïi AÁn Ñoä ñeå xin ñöôïc xeùt xö,û  vì Ngaøi ñaõ caõi 
leänh vua ñem Kinh Laêng Nghieâm ra nöôùc ngoaøi. Thaät 
ñuùng laø moät vò “Nghòch Haønh Boà Taùt” laøm neân nhöõng 
chuyeän kinh thieân ñoäng ñòa vì lôïi ích chuùng sanh, 
khoâng keå thaân mình coù theå bò tuø ñaøy, keát aùn, xöû töû  …vaø 
khoâng troán traùnh traùch nhieäm. 

 
Phaàn Duyeân Khôûi cuûa Kinh Laêng Nghieâm cuõng 

ñaëc bieät maëc duø anh chò em chuùng ta ai cuõng ñaõ bieát, ñoù 
laø: nhaân ngaøy gioã Cha, vua Ba Tö Naëc toå chöùc trai taêng 
cuùng döôøng Phaät vaø caùc vò Boà Taùt, coù söï hieän dieän ñaày 
ñuû caùc vò ñeä töû Phaät, rieâng coù toân giaû A Nan ñaõ nhaän 
lôøi môøi rieâng khoâng veà kòp. Treân ñöôøng veà, toân giaû A 
Nan bò ngöôøi ñeïp Ma Ñaêng Giaø duøng buøa chuù ma thuaät 
caùm doã, suyùt nöõa A Nan ñaõ phaïm giôùi theå;  ñöùc Phaät tuy 
ñang ôû xa A Nan, nhöng bieát ñöôïc ñeä töû mình ñang laâm 
naïn, beøn phoùng haøo quang baùch baûo voâ uùy, tieâu dieät taø 
chuù, ñoàng thôøi baûo ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi ñem thaàn chuù 
naøy ñeán giuùp ñôõ A Nan vaø ñöa A Nan vôùi Ma Ñaêng Giaø 
veà choã Phaät ngöï. Toân giaû A Nan thaáy Phaät thì baät khoùc 
nöùc nôû, töï traùch mình mang tieáng “ña vaên” hoïc roäng nhôù 
nhieàu, nhöng tu taäp laïi chöa tôùi ñaâu caû, tha thieát xin 
Phaät daïy cho pheùp Samatha (Thieàn ñònh) ñeå tu taäp.  Ñöùc 
Phaät an uûi A Nan, vaø baét ñaàu giaûng cho A Nan. Ñaïo 
traøng luùc aáy coù raát nhieàu Boà Taùt, Ñaïi A La Haùn vaø Bích 
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K inh này tÜÖng ÇÓi dÍ tìm. Vì vÆy anh chÎ em chúng 
tôi ai cÛng có m¶t bän, do Çó bu°i h†c này còn có 

phÀn hào hÙng hÖn lÀn ÇÀu. ñây quä là nh»ng l©i dåy ÇÖn 
giän, bình dÎ cûa Løc T°, nói lên cÓt lõi cûa ThiŠn tông. 
 
 Hôm nay chúng tôi ti‰p tøc h†c 3 phÄm :    

• PhÄm thÙ nhÃt :T¿ ThuÆt 
• PhÄm thÙ tÜ  : ñÎnh TuŒ  
• PhÄm thÙ næm : Toå ThiŠn 

  
 Bài h†c thÙ nhÃt rút ra tØ bän thân Løc T° HuŒ 
Næng: Nhà nghèo, ít h†c, ª nÖi quê mùa nhÜng låi rÃt tin 
vào t¿ tánh PhÆt cûa mình cÛng nhÜ ª m‡i chúng sanh, 
nên khi ÇÓi diŒn v§i NgÛ T°, Ngài không có chút m¥c 
cäm, trình bày chính ki‰n cûa mình:  
 
“NgÜ©i thì có Nam có B¡c, nhÜng PhÆt tánh vÓn không có 
Nam B¡c. Thân quê mùa này cùng v§i thân Hòa ThÜ®ng 
ch£ng ÇÒng, nhÜng PhÆt tánh Çâu có sai khác” 
 
  M¥c dù nói vÆy, nhÜng Ngài vÅn nghe l©i NgÛ T° 
làm viŒc ª nhà b‰p suÓt tám tháng trÜ©ng. Ngài không 
làm ÇÜ®c nh»ng viŒc vï Çåi nhÜ các vÎ T° khác, không ÇÓt 
thân cúng dÜ©ng, không dÎch kinh, thuy‰t pháp v..v. Ngài 
chÌ giã gåo Ç‹ lo viŒc æn uÓng cho Tæng Chúng trong chùa 
mà thôi. Cho Ç‰n m¶t ngày, Ngài ÇÜ®c NgÛ T° tr¿c ti‰p 
nói kinh Kim Cang - cho con ngÜ©i "tÜ§ng måo quê mùa 
nhÜng trí tuŒ phi thÜ©ng"    
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Lúc Çó Ngài ch®t thÓt lên:  
 ñâu ng© t¿ tánh vÓn t¿ thanh tÎnh 
 ñâu ng© t¿ tánh vÓn không sanh diŒt  
 ñâu ng© t¿ tánh vÓn t¿ ÇÀy Çû  
 ñâu ng© t¿ tánh vÓn không dao Ç¶ng  
 ñâu ng© t¿ tánh hay sanh muôn pháp  
 
 Nh»ng l©i này cûa Løc T° làm chúng ta nh§ Ç‰n 
l©i dåy cûa ÇÙc Th‰ Tôn vŠ "ThÜ©ng, Låc, Ngã, TÎnh" trong 
DiŒt ñ‰. ñó là T¿ Tánh - Thanh TÎnh hay là cái Chân 
Ngã. Tâm ta nhÜ m¶t tÃm gÜÖng có khä næng chi‰u sáng 
kÿ diŒu, ghi låi tÃt cä nh»ng hình änh cûa bÃt cÙ vÆt gì Çi 
ngang qua nó (hay sinh muôn pháp) mà không hŠ có phän 
Ùng gì cä (vÓn t¿ thanh tÎnh, vÓn không dao Ç¶ng, vÓn không 
sanh diŒt).   
 ñ‹ th¿c tÆp bài h†c này chúng ta cÓ g¡ng trong 
Ç©i sÓng h¢ng ngày, khi æn uÓng, ngû nghÌ v..v.. an trú 
trong tâm PhÆt này càng nhiŠu càng tÓt. Ví dø khi nghe ai 
phê bình mình hay nói xÃu mình mà n°i tam bành løc t¥c 
lên, Ãy là ta Çã bi‰n cái tâm thanh tÎnh thành tâm cûa loài 
A Tu la (qu› chi‰n ÇÃu) rÒi. N‰u chúng ta cÓ g¡ng theo dõi 
tâm (hÖi thª) và gi» gìn tâm b§t dao Ç¶ng thì m¶t ngày 
nào Çó có th‹ làm hi‹n l¶ bän tâm thanh tÎnh này và h¢ng 
trú trong Çó. 
 

ñåi sÜ Sogyal Rinpoche ª th©i Çåi chúng ta cÛng 
nói trong Tång ThÜ SÓng Ch‰t vŠ cái Tâm Bän Nhiên mà 
Løc T° HuŒ Næng g†i là T¿ Tánh và thiŠn sÜ Bankei g†i 
là Tâm BÃt Sinh nhÜ sau:"....Bªi th‰, dù Ç©i ta có th‰ nào Çi 
n»a, PhÆt tánh cûa ta cÛng luôn luôn ª ÇÃy, và nó luôn luôn 
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phaåm “Ma Ha Chæ Quaùn” hay “Tam Chæ Tam 
Quaùn” ( mahaõ-samatha-vipasyanaõ ) coøn ñöôïc löu truyeàn 
cho ñeán ngaøy nay. (Trí Giaû ñaïi sö coøn laø ngöôøi saùng laäp 
toâng Thieân Thai cuûa Trung Hoa) Luùc ñöôïc nghe Sö Trí 
Khaûi thuyeát veà Phaùp moân Tam Chæ Tam Quaùn naøy, moät 
nhoùm taêng só AÁn Ñoä cho raèng phaùp moân naøy raát gioáng 
phaùp moân Tam Ma Ñeà trong Kinh Thuû Laêng Nghieâm 
cuûa hoï, maø Kinh naøy thì caû Trung Hoa khoâng ai bieát, keå 
caû ngaøi Trí Giaû. Vì theá, Ngaøi raát phaán khôûi, xem nhö 
phaùp tu cuûa mình ñöôïc ñöùc Phaät aán chöùng neáu coù ñöôïc 
kinh Laêng Nghieâm. Töø ño,ù Ngaøi xaây moät ñaøi thaät cao 
haèng ngaøy taâm thaønh leã baùi, caàu nguyeän ñöôïc gaëp boä 
Kinh naøy, Ngaøi leã laïy chuyeân caàn nhö theá trong suoát 18 
naêm trôøi, cho ñeán ngaøy vieân tòch. Thaät laø moät taám loøng 
thaønh vöõng chaõi hôn saét ñaù!  

 
Noùi veà boä Kinh Laêng Nghieâm ôû AÁn Ñoä, coù phaùp 

sö Baùt Laït Maät Ñeá vöôït bieân ñeå ñem Kinh truyeàn baù ra 
nöôùc ngoaøi (Trung Hoa). 2 laàn Ngaøi troán ñi, 2 laàn bò baét 
trôû laïi, nhöng nhôø truyeàn thoàng kính troïng giôùi tu só moät 
caùch ñaëc bieät cuûa AÁn Ñoä, neân Ngaøi cuõng ñöôïc traû töï do; 
Laàn thöù 3 ngaøi phaûi duøng thöù möïc ñaëc bieät, cheùp Kinh 
leân moät taám luïa moûng roài xeû caùnh tay ra, nheùt Kinh vaøo 
may laïi, ñôïi veát thöông laønh laën môùi xin ñi Trung Hoa; 
Laàn naøy, Ngaøi qua maët ñöôïc moïi söï khaùm xeùt nghieâm 
maät vaø ñem Kinh ñeán ñöôïc Trung Hoa (Quaûng Chaâu) ; 
luùc naøy teân cuûa boä Kinh Laêng Nghieâm ñeàu ñaõ ñöôïc 
ngöôøi Trung Quoác bieát ñeán ( trong nhaân gian ñeàu bieát 
ngaøi Trí Giaû ñaõ laïy suoát 18 naêm caàu ñöôïc gaëp) neân boä 
Kinh ñöôïc ñoùn tieáp long troïng, vaø tay cuûa Ngaøi Phaùt Laït 
ñöôïc giaûi phaåu ñeá laáy Kinh ra. Sau ño,ù Kinh ñöôïc dòch ra 
chöõ Haùn vôùi söï giuùp ñôõ cuûa ñaïi sö Baùt Laït Maät Ñeá , cö só 
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K inh Laêng Nghieâm laø cuoán Kinh maø Anh Chò Em 
chuùng toâi ai cuõng ñaõ ñöôïc ñoïc roài, vì leõ raát deã kieám vaø 
quyù Thaày giaûng cuõng nhieàu, nhöng yù nghóa thaâm saâu  
cuûa Kinh, coâng phu tu taäp, caùc caên vieân thoâng thaâm haäu 
cuûa chö vò Boà Taùt … laøm cho boä Kinh trôû neân “bí hieåm” 
trong maét anh chò em chuùng toâi.  
 

 Baûn Kinh Vieät - dòch vaø giaûng maø Anh 
Chò Em chuùng toâi choïn ñeå cuøng hoïc laø cuûa baùc Taâm 
Minh Leâ Ñình Thaùm. Theo muïc luïc,  baûn Kinh goàm 10 
quyeån, moãi quyeån laïi chia thaønh nhieàu Ñoaïn, moãi Ñoaïn 
goàm nhieàu Muïc v..v.. neân toaøn boä cuoán Kinh daøy hôn 
1000 trang!  Chuùng toâi phaûi phaân ra ñeå hoïc: Moãi buoåi coá 
gaéng hoïc xong 3 quyeån ñeå coù theå “thanh toaùn” xong boä 
Kinh naøy trong 1 thaùng, hay 1 thaùng röôõi.  Muoán nhö 
vaäy, chuùng toâi phaûi “tranh thuû” ñoïc, tìm hieåu nhöõng 
danh töø môùi hay khoù, vaø ghi laïi nhöõng baøi hoïc mình coù 
theå aùp duïng ñöôïc trong cuoäc soáng ñeå trình baøy tröôùc 
Chuùng. 

 
 Baøi hoïc ñaàu tieân thöôøng laø phaàn Duyeân 

khôûi, rieâng Kinh Laêng Nghieâm coøn theâm phaàn “laøm sao 
Kinh Laêng Nghieâm ñöôïc xuaát ngoaïi” nöõa! Chuùng toâi thaáy 
caâu chuyeän naøy thaät laø thích thuù neân ghi vaøo ñaây:  

 
Kinh Laêng Nghieâm voán khoâng ñöôïc pheùp “xuaát 

ngoaïi” do leänh cuûa moät vò vua AÁn Ñoä “laän phaùp” ( nghóa 
laø keo kieät veà vieäc phoå bieán Phaät Phaùp) cho neân ôû Trung 
Hoa khoâng ai bieát ñeán boä Kinh naøy ; luùc ñoù (ñôøi nhaø 
Ñöôøng) coù moät vò cao taêng laø Trí Khaûi (coøn ñöôïc goïi laø 
Trí Giaû) ngöôøi ñeà xöôùng phaùp tu Chæ quaùn trong taùc 
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toàn häo. Ngay cä chÜ PhÆt v§i trí tuŒ vô biên cÛng không th‹ 
làm cho nó tÓt hÖn ÇÜ®c, và chúng sanh v§i tÃt cä vô minh bÃt 
tÆn, cÛng không th‹ làm cho nó lÃm lem. Tính bän nhiên cûa 
tâm chúng ta có th‹ ví nhÜ bÀu tr©i, và s¿ m© mÎt cûa tâm 
thông tøc giÓng nhÜ mây.  . . . Hoàn toàn cªi mª, t¿ do, vô 
biên, PhÆt tánh Ãy th¿c ÇÖn giän, t¿ nhiên nhÜ nhiên Ç‰n n‡i 
không bao gi© có th‹ trª thành phÙc tåp, hÜ hÕng hay bÎ nhiÍm 
ô, nó thuÀn tÎnh Ç‰n n‡i vÜ®t cä š niŒm dÖ såch. NhÜng nói vŠ 
t¿ tính cûa tâm ví nhÜ bÀu tr©i Ãy, chÌ là m¶t Än dø Ç‹ giúp 
ta b¡t ÇÀu tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c tính chÃt vô biên bao trùm tÃt cä 
cûa nó; Vì PhÆt tánh còn có m¶t tính chÃt mà bÀu tr©i không 
có ÇÜ®c, Çó là tính sáng chói cûa tÌnh thÙc,  Çó là cái giác tính 
hiŒn tiŠn không l‡i nÖi bån, bi‰t nhÆn thÙc mà vÅn trÓng r‡ng, 
giän ÇÖn mà sáng suÓt. Dudjom Rinpoche cÛng vi‰t vŠ Nó 
- cái Tâm Bän Nhiên Ãy:  

Không l©i nào có th‹ mô tä, 
Không ví dø nào Ç‹ chÌ rõ 
Sinh tº không làm nó xÃu hÖn 
Ni‰t Bàn không làm nó tÓt hÖn  
Nó chÜa tØng sinh 
Nó chÜa tØng diŒt  
ChÜa tØng giäi thoát 
ChÜa tØng mê lÀm  
ChÜa tØng có cÛng chÜa tØng không  
Nó không có m¶t gi§i hån nào  
Không th‹ x‰p nó vào m¶t phåm trù nào cä.  

 
 Còn Nyoshul Rinpoche thì nói:  

Sâu xa v¡ng l¥ng, thoát m†i r¡c rÓi  
Sáng suÓt không do k‰t h®p mà thành  
VÜ®t ngoài tâm phân biŒt Ç¥t tên  
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ñÃy là tâm sâu xa cûa nh»ng ÇÃng chi‰n th¡ng  
Trong Çó không m¶t vÆt gì phäi vÙt ra  
CÛng không m¶t vÆt gì cÀn thêm vào  
ñÃy thuÀn là cái vô nhiÍm  
ñang nhìn vào chính nó m¶t cách t¿ nhiên. 

  

ThÆt là thú vÎ thay, khi ÇÜ®c nghe l©i dåy cûa các bÆc ThÀy 
nói m‡i ngÜ©i m¶t ki‹u nhÜng thÆt giÓng nhau, vŠ cái t¿ tánh 
cûa tâm . 

 Bài h†c thÙ hai: š nghïa hai bài kŒ cûa Ngài ThÀn 
Tú và ngài HuŒ Næng: 
 

Bài kŒ cûa Ngài thÀn Tú : 
   Thân là c¶i bÒ ÇŠ             Thân thÎ bÒ ÇŠ th†                                              

Tâm nhÜ Çài gÜÖng sáng     Tâm nhÜ minh cänh Çài                                    
Luôn luôn phäi lau chùi      Th©i th©i thÜ©ng phÃt thÙc                                 
Ch§ Ç‹ dính bøi b¥m          VÆt sº nhá trÀn ai   
                                              

Bài cûa Ngài HuŒ Næng  
BÒ ÇŠ vÓn không cây                 BÒ ÇŠ b°n vô th†                                             
GÜÖng sáng ch£ng phäi Çài       Minh cänh diŒt phi Çài                                     
XÜa nay không m¶t vÆt             Bän lai vô nhÃt vÆt                                           
Bøi b¥m bám vào Çâu ?             Hà xÙ nhá trÀn ai? 

              Cä hai bài kŒ  ÇŠu cho ta nh»ng bài h†c quí.   

TrÜ§c h‰t là bài cûa Ngài ThÀn Tú. M¥c dù bài này NgÛ 
T° cho là chÜa Çåt. NhÜng ÇÓi v§i hàng PhÆt tº chúng ta 
Çây cÛng là phÜÖng pháp theo dõi tâm Ç‹ ÇØng bÎ ô 
nhiÍm bªi tham, sân, si.   
 Tâm ta cÛng nhÜ vån pháp, là vô thÜ©ng: phút 
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“…..toân giaû A Nan bò ngöôøi ñeïp Ma Ñaêng Giaø duøng 
buøa chuù ma thuaät caùm doã, suyùt nöõa A Nan ñaõ phaïm 
giôùi theå;  ñöùc Phaät tuy ñang ôû xa A Nan, nhöng bieát 
ñöôïc ñeä töû mình ñang laâm naïn, beøn phoùng haøo quang 
baùch baûo voâ uùy, tieâu dieät taø chuù, ñoàng thôøi baûo ngaøi 
Vaên Thuø Sö Lôïi ñem thaàn chuù naøy ñeán giuùp ñôõ A 
Nan vaø ñöa A Nan vôùi Ma Ñaêng Giaø veà choã Phaät 
ngöï. Toân giaû A Nan thaáy Phaät thì baät khoùc nöùc nôû, töï 
traùch mình mang tieáng “ña vaên” hoïc roäng nhôù nhieàu, 
nhöng tu taäp laïi chöa tôùi ñaâu caû, tha thieát xin Phaät daïy 
cho pheùp Samatha (Thieàn ñònh) ñeå tu taäp….”   
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Buoåi hoïc thöù Nhaát: 
- Quyeån 1, quyeån 2 vaø quyeån 3 - 

KINH LAÊNG NGHIEÂM  
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trÜ§c ma, phút sau PhÆt, tâm viên š mã không bi‰t Çâu mà 
lÜ©ng. N‰u chúng ta không luôn tÌnh thÙc, không t¿ nh¡c 
nhª siêng næng lau chùi tâm thì e r¢ng së bÎ bøi phóng xå 
cûa tam Ç¶c dính vào ngay.  
 
 NhÜ thiŠn sÜ Sogyal Rinpoche, m¶t vÎ ThÀy vï Çåi 
cûa th‰ k› 20 Çã nói: Quä thÆt tâm ta Çã ÇÜ®c huÃn luyŒn 
m¶t cách thuÀn thøc bªi sinh tº và cho sinh tº. ñÜ®c huÃn 
luyŒn Ç‹ n°i ghen tuông, ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç‹ bám víu, chÃp 
thû, ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç‹ lo âu phiŠn mu¶n, thÃt v†ng, thèm 
khát, ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç‹ phän Ùng m¶t cách tÙc giÆn ÇÓi v§i 
bÃt cÙ gì khiêu khích chúng ta.   
 
 ThÆt vÆy, chúng ta Çã ÇÜ®c huÃn luyŒn thuÀn thøc 
t§i mÙc Ç¶ mà nh»ng cäm xúc tiêu c¿c Ãy n°i lên m¶t 
cách t¿ nhiên không cÀn cÓ g¡ng.  Bªi vÆy, m†i s¿ ÇŠu là 
vÃn ÇŠ huÃn luyŒn tâm và næng l¿c cûa thói quen nhÜ ngài 
ThÀn Tú Çã dåy: th©i th©i thÜ©ng phÃt thÙc   
 
 Bài kŒ cûa Løc T° phù h®p cho hàng cæn cÖ cao hÖn, 
nh»ng ngÜ©i Çã n¡m tr†n tÜ tÜªng Tánh Không cûa tinh 
thÀn Kim Cang, Bát Nhã. Tâm Ngài Çã r¶ng mª và thâm 
nhÆp tinh thÀn Ãy, rÒi nh© có bài kŒ cûa Ngài ThÀn Tú, 
Ngài HuŒ Næng m§i có cÖ h¶i nói lên cái thÃy cûa mình, 
cái thÃy cûa m¶t con ngÜ©i Çã giác ng¶, Çã vÜ®t qua cä 
ngã chÃp và pháp chÃp vÆy. Bài h†c cûa chúng ta ª Çây là 
tÜ duy vô ngã, mª r¶ng cái thÃy chân thÆt vŠ - cái ta  và 
cái cûa ta - thÆt s¿ là không tÒn tåi - Nói cách khác: Vån 
vÆt do duyên sinh, duyên tø thì thành, mà duyên rã thì 
mÃt, có vÆy thôi! TÜ duy này giúp chúng ta không hoäng 
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s® hay chao Çäo, luôn gi» tâm bình an trÜ§c nh»ng vô 
thÜ©ng cûa cu¶c Ç©i không bi‰t së Ç‰n v§i ta vào bÃt cÙ 
lúc nào. 
 
  Sau Løc T° 10 th‰ k›, thiŠn sÜ Bankei ( 1622- 
1693) cÛng nói: 
 Tâm là m¶t cÖ cÃu næng Ç¶ng, viŒc cûa nó là phän 
chi‰u, ghi låi, hÒi tÜªng nh»ng Ãn tÜ®ng vŠ th‰ gi§i bên ngoài; 
Nó nhÜ m¶t loåi gÜÖng soi sÓng Ç¶ng luôn luôn vÆn hành, 
không bao gi© ª yên tØ giây phút này sang giây phút  k‰ ti‰p. 
Trong cái tâm nhÜ gÜÖng sáng này  nh»ng š tÜªng Ç‰n rÒi Çi, 
sinh diŒt rÒi låi tái sinh tùy hoàn cänh; t¿ bän chÃt chúng 
không tÓt cÛng không xÃu (Tâm BÃt Sinh tr. 36) - hay  . . . vì 
tâm PhÆt Çang chi‰u sáng kÿ diŒu trong tÃt cä m†i ngÜ©i, nên 
bån có th‹ h†c hÕi Çû thÙ, ngay cä trong nh»ng hành vi lÀm 
låc  . . . (tr. 68). ñ†c Bankei  ta có cäm tÜªng Çã  b¡t g¥p 
Løc T° HuŒ Næng trong vÎ thiŠn sÜ NhÆt Bän này.  
 Bài h†c thÙ ba là vÎ trí tÜÖng ÇÓi gi»a ñÎnh và 
TuŒ.  Chúng ta thÜ©ng nghï r¢ng: phäi gi» gi§i thì tâm m§i 
ÇÎnh, tâm có ÇÎnh thì huŒ m§i phát sinh.  
 Qua phÄm ñÎnh TuŒ, Ngài HuŒ Næng Çã r†i vào 
tâm trí ta m¶t ánh sáng m§i: Çó là ñÎnh TuŒ ví nhÜ ng†n 
Çèn và ánh sáng, có ng†n Çèn tÙc là có ánh sáng, không có 
Çèn tÙc là tÓi. VÆy Çèn là th‹ cûa ánh sáng, ánh sáng là 
døng cûa Çèn; tên tuy hai mà thÆt s¿ chÌ có m¶t th‹. ñÎnh 
TuŒ cÛng nhÜ th‰, nói ÇÖn giän: trong ñÎnh Çã có TuŒ và 
ngÜ®c låi trong TuŒ Çã có ñÎnh. 
 
 Bài h†c thÙ tÜ là vŠ NhÃt Hånh Tam  Mu¶i 
(tam mu¶i = chánh ÇÎnh ). Ngài dåy vŠ hånh này rÃt rõ 
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baøn cuûa con ngöôøi, nhöng nöông vaøo ñöùc Tin nhieät 
thaønh, tình yeâu roäng lôùn vaø saâu ñaäm cuûa mình, Thaéng 
Man phu nhaân ñaõ böôùc vaøo Boà Taùt Ñaïo moät caùch khoâng 
coù gì khoù khaên vaø cöïc nhoïc caû.  

  Chuùng ta thaáy raèng: Boà Taùt Ñaïo laø con ñöôøng 
voâ cuøng gian nan, daøi thaêm thaúm coù theå ñi töø kieáp naøy 
sang kieáp khaùc cuõng chöa xong, coù theå boû cuoäc giöõa 
ñöôøng .. theá nhöng ôû ñaây, trong kinh Thaéng Man, con 
nít môùi leân baûy cuõng coù theå thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo, vaø 
chuùng ta cuõng thaáy söï gaëp gôõ giöõa (kinh) Thaéng Man vaø 
(kinh) Phaùp Hoa: Con nít baûy tuoåi cuõng coù theå thaønh 
Phaät, con nít voïc caùt beân bôø bieån ñaép hình Phaät baèng 
caùt maø chôi, cuõng coù theå thaønh Phaät!  

Noùi vaäy maø khoâng phaûi vaäy ñaâu nha, ñaây laø ñeà taøi ñeå 
Anh Chò Em chuùng ta suy gaãm!  

 Vôùi baøi hoïc naøy chuùng toâi chaám döùt buoåi hoïc 
choùt veà Kinh Thaéng Man, laàn sau chuùng toâi seõ hoïc Kinh 
Laêng Nghieâm. 
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thai che chô,û vaø nuoâi döôõng cho phoâi thai soáng coøn vaø 
phaùt trieån moät caùch töï nhieân. Ai nhaän ra Phaùp thaân 
Phaät, thì ñoù chính laø ñöaù con chaân thaät cuûa Nhö Lai, 
ñöôïc sinh ra töø mieäng Phaät, töø Chaùnh phaùp hoaù sinh, 
ñöôïc thöøa höôûng di saûn Phaùp. 

 

 Baøi hoïc thöù 18: Baøi hoïc veà Tín Taâm, ñieàu kieän 
tieân quyeát ñeå böôùc leân Boà Taùt Ñaïo vaø veà Thaéng Man 
phu nhaân, moät nhaân caùch lyù töôûng. 

Thaéng Man phu nhaân laø moät phuï nöõ ñeán vôùi ñöùc Phaät, 
hay ñaïo Phaät- baèng moät Tín taâm raát saâu vaø loøng ngöôõng 
moä raát cao ñoái vôùi Ngaøi.  Baèng tín taâm aáy, baèng söï 
ngöôõng moä aáy coäng theâm moät traùi tim luoân rung ñoäng 
tröôùc noãi thoáng khoå cuûa chuùng sanh, Thaéng Man phu 
nhaân ñaõ nhaän thöùc ñöôïc raèng haïnh phuùc ñích thöïc laø 
baûn chaát, laø töï theå cuûa Nhö Lai Taïng. Noùi caùch khaùc, 
nguoàn haïnh phuùc voâ bieân chính laø töï taâm cuûa moãi 
chuùng sanh, chöù khoâng phaûi do söï ñuoåi baét tìm caàu ôû 
beân ngoaøi.  Sau ñoù, Thaéng Man phu nhaân, baèng tình 
yeâu bình phaøm cuûa ngöôøi vôï, ñaõ caûm hoaù ñöôïc choàng 
mình laø vua Höõu Xöùng vaø cuõng baèng tình yeâu aáy, ñaõ 
caûm hoaù ñöôïc caû daân chuùng trong phaïm vi laõnh thoå cuûa 
mình, cuøng thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo.   

Toùm laïi, ngöôøi coù theå thöïc haønh Boà taùt ñaïo laø haïng 
ngöôøi coù ñöùc tin nhieät thaønh vaø vöõng chaéc ; ñöùc tin ñi 
lieàn vôùi tình yeâu, ñöùc tin coøn dao ñoäng vì tình yeâu chöa 
saâu ñaäm.  Nôi naøo goác reã Tín taâm caøng beàn chaët thì söï 
taùc ñoäng cuûa tình yeâu caøng maïnh meõ, tình yeâu caøng luùc 
caøng toûa raïng boùng maùt.  Noùi caùch khaùc, caûnh giôùi cuûa 
Phaät thöøa voán cao caû, tuyeät ñoái,  vöôït ngoaøi taàm nghó 
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ràng. NhÃt Hånh Tam Mu¶i là thÜ©ng hành tr¿c tâm 
trong tÃt cä m†i lúc Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, ª tÃt cä m†i nÖi. 
Tr¿c tâm là tâm không chÃp trÜ§c, không kËt hai bên, 
không còn trong vòng thÎ-phi nhÜ Có - Không, Sai - 
ñúng, Yêu - Ghét, LÃy - BÕ v..v..ThiŠn sÜ Bankei thì g†i 
NhÃt Hånh Tam Mu¶i là Th¿c ChÙng Tâm PhÆt SÓng 
ñ¶ng. Nên vŠ ÇiŠu này Bankei cÛng dåy:  
 V§i m¶t ngÜ©i th¿c chÙng tâm PhÆt m¶t cách rÓt ráo, 
thì khi vÎ Ãy Çi ngû cÛng Çi ngû v§i tâm PhÆt, khi thÙc dÆy là 
dÆy v§i tâm PhÆt, khi Çi là Çi v§i tâm PhÆt, khi ÇÙng là ÇÙng 
v§i tâm PhÆt, khi n¢m là n¢m v§i tâm PhÆt, khi ngÒi là ngÒi 
v§i tâm PhÆt, khi nói là nói v§i tâm PhÆt, khi im l¥ng là im 
l¥ng v§i tâm PhÆt, khi æn cÖm là æn cÖm v§i tâm PhÆt, khi 
uÓng trà là uÓng trà v§i tâm PhÆt, khi  m¥c áo là m¥c áo v§i 
tâm PhÆt v..v.. Vào m†i lúc, vÎ Ãy an trú liên tøc trong tâm 
PhÆt, vÎ Ãy hành xº ung dung tùy theo hoàn cänh, cÙ Ç‹ m†i 
s¿ trôi theo cách t¿ nhiên cûa chúng, chÌ cÓt là không làm viŒc 
ác, chÌ làm viŒc  lành ....  nhÜng không t¿ hào vŠ nh»ng viŒc 
lành cûa mình, không bám víu vào Çó mà ghét nh»ng ngÜ©i 
xÃu, vì nhÜ vÆy là Çi ngÜ®c tâm PhÆt. Tâm PhÆt không thiŒn, 
không ác, mà vÜ®t ra ngoài cä thiŒn ác (TBS tr. 164) 
 
 Bài h†c thÙ næm là ba Çi‹m then chÓt trong giáo 
lš cûa Løc T°, Çó là: vô tÜ§ng, vô niŒm và vô trø.  
 

• Vô tÜ§ng là ngay nÖi các tÜ§ng, mà lìa tÜ§ng, 
không bÎ dính m¡c vào các tÜ§ng Ãy. Ví dø: nhìn m¶t 
bông hoa, m¶t bÙc h†a, m¶t bäo vÆt v..v.. ta thÃy ÇËp, 
quí. v.v.. nhÜng không bÎ kËt vào Çó, không dính m¡c 
vào Çó, không sinh tâm ham muÓn, chi‰m h»u nó.  

• Vô NiŒm là ÇÓi cänh tâm không nhiÍm, không dao 
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Ç¶ng, không khªi lên m¶t š tÜªng hay m¶t niŒm phân 
biŒt nào; ví dø : nhìn mùa Xuân Çi qua, muà Hè Ç‰n, 
mùa Thu qua mùa ñông Ç‰n v§i tâm tÌnh giác. Ghi 
nhÆn s¿ khác nhau gi»a các mùa v§i tâm không, nghïa 
là không khªi lên s¿ yêu mùa Thu ghét mùa Hè, hay 
s® mùa ñông v..v..  

 
• Vô trø là không lÜu gi» bÃt kÿ m¶t pháp nào 
trong tâm, không sa Çà, say Ç¡m (không chÌ say rÜ®u mà 
còn say  Çû thÙ khác n»a !!☺ ☺ !!) Ç‰n n‡i không kiŠm 
ch‰  ÇÜ®c niŠm say Ç¡m cûa mình, dÅn Ç‰n nh»ng 
hành vi bÃt thiŒn. ñây là tinh y‰u cûa câu nói: Ðng vô 
sª trø nhi sanh kÿ tâm trong kinh Kim Cang.   

  
 VŠ ÇiŠu này, Bankei cÛng d¥n dò: Ráng sÙc tu 
hành, cÓ t†a thiŠn Ç‹ ÇÜ®c giác ng¶ ÇŠu sai. Không có gì khác 
nhau gi»a tâm cûa chÜ PhÆt v§i cái PhÆt tánh nÖi m‡i con 
ngÜ©i.  Mong cÀu Çåt giác ng¶ là tåo ra m¶t s¿ phân hai, 
thành ra có ngÜ©i giác ng¶ và chân lš ÇÜ®c giác ng¶. Khi còn 
Çeo Ç£ng m¶t chút nào cái Ü§c muÓn Çåt giác ng¶, thì lÆp tÙc 
Ça giä tØ cái bÃt sinh, Çi ngÜ®c låi tâm PhÆt.  Cái gì không 
vÜ§ng vào th‰ gi§i bên ngoài chính là tâm PhÆt (TBS tr. 145)  
 
 Bài h†c thÙ sáu cÛng là bài h†c tâm Ç¡c nhÃt cûa 
chúng tôi rút ra tØ phÄm T†a ThiŠn. T° dåy:  
 
 N‰u ngÜ©i tu hånh bÃt Ç¶ng, thì không thÃy viŒc phäi 
quÃy, tÓt xÃu, l‡i lÀm cûa ngÜ©i tÙc là t¿ tánh bÃt Ç¶ng .   
 Này thiŒn tri thÙc! NgÜ©i mê, thân tuy bÃt Ç¶ng, mª 
miŒng liŠn nói chuyŒn phäi quÃy hay dª tÓt xÃu cûa ngÜ©i, 
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 Baøi hoïc thöù 16:  9 thí duï veà Nhö Lai Taïng. Nhö 
Lai Taïng töùc laø töï taùnh thanh tònh Taâm bò che laáp, bò 
taøng aån, moät vaät traân baûo bò aån giaáu trong 1 lôùp aùo xaáu 
xí dô daùy …vì vaäy ñöôïc duï nhö sau ñaây : 

 1. Hoaù Phaät ngöï treân hoa heùo 

 2. Ñaøn ong vaø toå ong maät  

 3. Voû traáu vaø haït gaïo  

 4. Thoi vaøng trong haàm xí  

 5. Kho baùu trong nhaø ngheøo 

 6. Maàm gioáng vaø hoät xoaøi 

 7. Baûo vaät boïc trong gieû raùch  

 8. Ngöoøi ñaøn baø xaáu xí mang thai vua  

 9. Pho töôïng trong khuoân ñuùc.  

 

 Baøi hoïc thöù 17: Boán ñöùc cuûa Phaùp thaân.  

 Khi Phaùp thaân xuaát hieän töùc laø Nhö Lai Taïng 
hoaøn toaøn ñöôïc phôi môû, Phaùp thaân xuaát hieän ñoàng thôøi 
vôùi  4 Ba la Maät hay 4 ñöùc cuûa Phaùp thaân: Chaân Thöôøng, 
Chaân Laïc, Chaân Ngaõ vaø Chaân Tònh.  

Giöõa Voâ Thuôøng, Voâ Ngaõ vaø Chaân Thöôøng, Chaân Ngaõ 
coù gì khaùc? Giöõa ñieân ñaûo vaø chaân thaät coù gì khaùc? Nhö 
Lai Taïng vaø Phieàn Naõo Taïng: moät taâm theå duy nhaát, 
thöôøng haèng baát bieán; nhöng con ngöôøi ñaõ ñaùnh maát 
moät caùi gì ñoù raát quí giaù, raát caàn thieát, neân ñaõ khoâng 
nhaän ra ñaâu laø ñieân ñaûo ñaâu laø chaân thaät. Vì vaäy, laøm 
sao ñeå nhaän ra Phaùp thaân Phaät thöôøng truï, laø Nhö Lai 
Taïng toàn taïi trong moãi chuùng sanh, toàn taïi nhö moät baøo 
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 Baøi hoïc thöù 15: Muoán khai quaät kho taøng Phaät 
taùnh trong loøng ñaát Taâm cuûa mình, thì phaûi duøng 5 söï 
quaùn saùt thieän xaûo, ñoù laø 5 giai ñoaïn dieät tröø  9 nhoùm 
phieàn naõo: 

• Quaùn saùt caên thi thieát vaø caûnh giôùi yù giaûi 

• Quaùn saùt nghieäp baùo. 

• Quaùn saùt giaác nguû cuûa A La Haùn (Toâ Töùc xöù     giaác 
nguû cuûa vò A La Haùn an laønh, hôi thôû nheï nhaøng, thôû 
maø cuõng nhö khoâng thôû ).   

• Quaùn saùt söï an laïc cuûa taâm töï taïi vaø söï an laïc cuûa 
Thieàn. 

• Quaùn saùt Thaùnh Töï Taïi Thoâng cuûa A La Haùn, Bích 
Chi Phaät vaø Ñaïi Löïc Boà Taùt.  

 Baøi hoïc naøy ñoái vôùi Anh Chò Em chuùng toâi quaû 
thaät laø “khoù nuoát troâi” quaù ! Ghi laïi cho nhôù, chöù thöïc 
haønh chaéc laø …coøn hôi laâu!  

Ngoaøi ra, coù nhöõng chöõ khoù (gaïch döôùi) ñuôïc Thaày chuù 
thích phía sau saùch:  

Caên thi thieát = thöùc;  

YÙ giaûi = 6 thöùc beân trong ; caûnh giôùi = 6 traàn beân ngoaøi. 

Nhö vaäy phaùp quaùn thöù nhaát laø quaùn caên, caûnh vaø thöùc. 

 Thaùnh Töï Taïi Thoâng = naêng löïc bieán hoaù sieâu 
töï nhieân cuûa baäc Thaùnh, khoâng phaûi thaàn thoâng bieán 
hoaù cuûa phaøm phu. 

(Maëc duø ñaõ hieåu nghóa nhöõng töø khoù, phaùp quaùn naøy cuõng 
ñaâu ñeán phieân chuùng ta !!  Anh Chò Em chuùng toâi töï nhuû 
nhö vaäy)   
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nhÜ vÆy là cùng Çåo Çã trái nhau, chÃp  tâm, chÃp tÎnh tÙc là 
chÜ§ng Çåo .  
 
  Này thiŒn tri thÙc! Sao g†i là T†a thiŠn?  
   
 Ngoài ÇÓi v§i tÃt cä cänh gi§i thiŒn, ác - tâm niŒm 
ch£ng khªi g†i là T†a. Trong thÃy t¿ tánh ch£ng Ç¶ng g†i là 
ThiŠn. 
  Ngài låi dåy: Ngoài lìa tÜ§ng là ThiŠn, trong    
ch£ng loån là ñÎnh . 
 
 Áp døng bài h†c này vào cu¶c sÓng, ta không chÌ 
ngÒi thiŠn m‡i ngày vài lÀn vì Çó m§i chÌ là thân yên - 
chÜa Çû- còn phäi tâm yên n»a; Nghïa là ÇØng thÃy l‡i 
ngÜ©i, chÌ nên thÃy l‡i mình thì m†i viŒc trong ngoài m§i 
g†i là lìa tÜ§ng và ch£ng Ç¶ng ÇÜ®c.     
 Xin m©i các bån nghe câu chuyŒn ThiŠn sÜ Bankei 
xº lš nh»ng tæng sï bê bÓi: Lúc Ãy SÜ Çang nhÆp thÃt ª chùa 
Jiziji, vÎ Tæng tri s¿ ª chùa Long Môn cûa SÜ Ç‰n vÃn an 
Ngài và trình bày r¢ng:  
 
 Tåi chùa Long Môn có m¶t sÓ tæng sï trÈ bê bÓi, vô 
trách nhiŒm, hành vi thô tháo, xáo tr¶n qui cÛ thiŠn môn, 
chúng con nghï nên gªi h† Çi Ç‰n các chùa khác h†a may có 
thay Ç°i.  
  
 SÜ bäo: M¶t thiŠn viŒn ÇÜ®c lÆp ra cÓt Ç‹ qui tø 
nh»ng b†n xÃu xa nhÜ b†n Ãy, chinh phøc chúng  b¢ng s¿ ti‰p 
xúc thân mÆt Ç‹ làm chúng trª thành ngÜ©i tÓt. Th‰ mà các 
ông, hoàn toàn thi‰u TØ Bi, các ông muÓn ÇÄy chúng Çi nÖi 
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khác Ç‹ chúng gây rÓi ch‡ khác! M¶t ngÜ©i nhÜ th‰ có xÙng 
Çáng làm Trø trì m¶t thiŠn viŒn không? Khi m¶t ngÜ©i không 
có TØ Bi quäng Çåi mà làm Trø trì chùa tôi, Çó là b¡t ÇÀu 
th©i  kÿ suy tàn cûa giáo lš tôi dåy . 
 
 Sau lÀn bÎ quª trách nghiêm kh¡c Ãy, tÃt cä chÙc 
s¡c trong chùa không ai còn dám phàn nàn gì v§i SÜ vŠ 
hành vi cûa các tu sï trÈ (TBS tr. 199 ) 
 

TÃt cä các bài h†c ÇŠu nói vŠ t¿ tánh tâm, trí 
tuŒ vô ngã và lòng tØ bi.  Ý nghïa cûa ThiŠn, ñÎnh, 
TuŒ v..v.. không lìa t¿ tánh thanh tÎnh cûa tâm. 

 
Tóm låi, tà ki‰n thì có nhiŠu nhÜng chân lš chÌ có 

m¶t. Chúng tôi cäm thÃy thÆt hånh phúc khi nh»ng bÆc 
chân nhân, sÙ giä cûa chân lš, dù diÍn Çåt b¢ng thÙ 
ngôn ng» nào, ª vào bÃt cÙ th©i Çåi nào, cÛng ÇŠu 
mang m¶t n¶i dung giÓng nhau .   

 
Chính nh© vÆy mà Løc T° HuŒ Næng, Ngài ThÀn 

Tú, ThiŠn sÜ Bankei, Sogyal Rinpoche v..v.. ÇŠu nói lên 
nh»ng ÇiŠu giÓng nhau vŠ cái Tâm Bän Nhiên hay T¿ 
Tánh, tuy h† sÓng cách nhau nhiŠu th‰ k› và ª trong 
nh»ng ÇÃt nu§c khác nhau. ñiŠu này thÆt rÃt quí ÇÓi v§i 
chúng ta vì nó cûng cÓ niŠm tin cûa chúng ta vŠ con 
ÇÜ©ng mình Çang Çi, phäi không các bån?    

 
ñ‹ k‰t thúc, xin chia sÈ v§i các bån l©i dåy cûa các 

bÆc ThÀy (Milarepa, Soygal Rinpoche và ÇÙc Dalai Lama):   
ThÃy ÇÜ®c tánh Không, thì mª lòng thÜÖng xót.  
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thaúm naøy, Boà Taùt thaät ñaõ traûi qua nhieàu gian nan, dao 
ñoäng, coù khi sôï haõi sinh töû, caûm thaáy baát löïc, chaùn naûn 
v..v.. muoán nhanh choùng chöùng nhaäp Nieát Baøn nhöng vôùi 
chí nguyeän  kieân cöôøng, Boà Taùt coù theå vöôït qua … Qua 
nhieàu soá kieáp … cho ñeán moät luùc, baèng yù sinh thaân, Boà 
Taùt cuøng chòu chìm noåi vôùi chuùng sinh trong bieån sinh töû 
luaân hoài, nhöng khoâng coøn dao ñoäng giöõa sinh töû vaø nieát 
baøn, khoâng coøn sôï haõi  hay coù yù troán rieâng moät mình yeân 
nghæ. Ñoù goïi laø luùc Boà  Taùt “vaøo Baát Ñoäng Ñòa.” .  

 Baøi hoïc thöù 13:  Boà Taùt baèng caùch naøo, baèng taâm 
tö naøo ñeå coù theå theå hieän taâm tình, nguyeän voïng cuûa 
mình? Ñöùc Phaät daïy cho Thaéng Man phu nhaân:  

“Tröôùc heát caên cöù vaøo Tín taâm; vaø phaûi coù trí tueä nhaïy beùn.  
Trí tueä laø  yeáu toá chuû ñaïo trong söï phaùt trieån Boà taùt Ñaïo.” 

 Sau khi nghe Kinh, nhöõng lôøi giaûng cuûa ñöùc Phaät, 
phaûi töï mình quaùn saùt, phaân tích, roài theo ñoù maø tu taäp 
ñeå thaáy ñöôïc Thaùnh Ñeá. 

 Ñeå coù theå hieåu vaø thaâm nhaäp caùc giaùo lyù veà Chaân 
Nhö, Thaät taùnh, Taùnh Khoâng, Nhö Lai Taïng v..v.. thì 
naêng löïc gia trì hay hoä trì cuûa chö Phaät vaø chö Boà Taùt laø 
voâ cuøng caàn thieát,  vì nhöõng giaoù lyù naøy khoâng theå chæ 
hieåu baèng  tö duy vaø lyù luaän suoâng. 

 Baøi hoïc thöù 14:  veà söï quan troïng cuûa Tín Taâm  

Ñaïi Trí Ñoä noùi: Bieån Phaät Phaùp meânh moâng nhöng coù theå 
thaâm nhaäp baèng Tín.  

Kinh Hoa Nghieâm cuõng noùi: Tín laø caên nguyeân cuûa Ñaïo, laø 
meï cuûa coâng ñöùc, nuoâi lôùn heát thaûy thieän phaùp, ñoaïn tröø löôùi 
nghi, ñöa chuùng sanh vöôït qua doøng nöôùc aùi duïc, khai thò con 
ñöôøng toái thöôïng daãn ñeán Nieát Baøn.    
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ñaõ coù laàn noùi vôùi toân giaû A Nan raèng: “...Ngaøi ñaõ nhieàu 
laàn xuaát hieän trong caùc hoäi chuùng cuûa loaøi ngöôøi, loaøi Trôøi, 
Ngaøi xuaát hieän vôùi hình töôùng, y phuïc, cöû chæ, taäp quaùn, 
gioáng y nhö hoï; trong khi Ngaøi thuyeát phaùp, hoï khoâng bieát 
Ngaøi laø ai töø ñaâu ñeán, sau khi thuyeát phaùp xong, Ngaøi bieán 
maát, hoï cuõng khoâng bieát Ngaøi laø ai bieán maát ñi ñaâu.” Tuy 
nhieân, ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø thaáy Phaät - hay 
khoâng thaáy Phaät. Ñieàu quan troïng chính laø coù hieåu ñöôïc, 
vaø coù thaáy ñöôïc Phaùp hay khoâng? Vì theá, Phaùp chính laø 
Phaùp Thaân Phaät.  

 Baøi hoïc thöù 11:  Phaùp thaân laø lyù tính chaân thaät, 
laø theå ñoàng nhaát cuûa ta vaø theá giôùi. Lyù tính ñoù töø tröôùc 
bò phieàn naõo che laáp nhö maët göông bò buïi phuû môø, nhö 
maët traêng bò maây che … Nhöng buïi hay maây chæ laø 
khaùch traàn, laø hö aûo, chuùng che phuû caëp maét khoâng cho 
nhìn thaáy söï thaät cuûa theá giôùi, nhöng phieàn naõo khoâng 
coù baûn chaát chaân thaät, neân goïi laø tính Khoâng hay 
Khoâng nghóa, vaø Nhö Lai Taïng khi coøn bò phieàn naõo 
che phuû, thì goïi laø Khoâng Nhö Lai Taïng. töùc laø Nhö Lai 
Taïng xeùt veà maët nhieãm.  Nhöng trieát lyù haønh ñoäng cuûa 
Thaéng Man phu nhaân cho raèng taùc ñoäng cuûa phieàn naõo 
ñau khoå chæ laø “Moäng” khoâng coù thöïc, chæ coù hoaït ñoäng 
cuûa Phaùp thaân môùi laø nhöõng taùc duïng thöïc tieãn, vì Phaùp 
thaân laø nguoàn an laïc, nguoàn haïnh phuùc cuï theå.  Ñoù 
cuõng laø noäi dung cuûa “Khoâng Nghóa AÅn Phuù Chaân 
Thaät”. 

 Baøi hoïc thöù 12: Baát Ñoäng Ñòa laø gì ? Boà Taùt vaøo 
Baát Ñoäng Ñòa nhö theá naøo ?   

 Quaù trình tu taäp Boà Taùt Ñaïo laø quaù trình tích 
luõy coâng haïnh, töø thöïc haønh caùc Ba La Maät , caùc Nhieáp 
phaùp, v..v.. cho ñeán troïn veïn. Treân con ñöôøng daøi thaêm 
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Hãy luôn nhÆn chân tính m¶ng huyÍn cûa cu¶c Ç©i Ç‹ 

giäm bót luy‰n ái và thù ghét. Hãy có tâm tÓt ÇÓi v§i m†i loài . 
 
Trong cái th‰ gi§i h° tÜÖng lŒ thu¶c mÆt thi‰t này, 

nh»ng cá nhân và quÓc gia không còn có th‹ t¿ giäi quy‰t vÃn 
ÇŠ riêng cûa h† ÇÜ®c, chúng ta cÀn Ç‰n nhau. Bªi th‰, ta phäi 
phát huy m¶t š thúc vŠ trách nhiŒm h° tÜÖng . . . Trách nhiŒm 
cûa tÆp th‹ và cûa tØng cá nhân là bäo vŒ và nuôi dÜ«ng Çåi 
gia Çình ÇÎa cÀu, nâng Ç« nh»ng thành viên y‰u kém, bäo trì 
và sæn sóc môi trÜ©ng sÓng cûa tÃt cä chúng ta . 

 
ñây cÛng là thông ÇiŒp quan tr†ng nhÃt cho nhân 

loåi trong th‰ k› m§i . 
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 “ Lyù töôûng giaùo duïc vaø nhöõng phuông phaùp thöïc 
hieän lyù töôûng naøy, hieån nhieân Phaät giaùo ñaõ coù moät 
lòch söû raát daøi.  Phaïm vi hoaït ñoäng cuûa noù khoâng chæ 
giôùi haïn chung quanh nhöõng taøng kinh caùc, hay 
nhöõng phaùp ñöôøng cuûa caùc Taêng vieän; maø coøn ôû caû 
nôi trieàu ñình, coâng saûnh,  vaø baát cöù nôi naøo maø moïi 
ngöôøi coù theå tuï taäp ít nhaát laø hai ngöôøi, trong taát caû 
sinh hoïat nhaân gian. Theâm vaøo ñoù laø nhöõng bieán 
chuyeån qua caùc thôøi ñaïi, söï dò bieät cuûa caùc daân toäc  
… Taát caû ñöôïc taäp ñaïi thaønh trong moät boä söû khaù 
lôùn cuûa Phaät Giaùo veà vaán ñeà giaùo duïc.   
 
 Duø vaäy, ngaøy nay, vaán ñeà ñoù vaãn coøn laø moät theå 
taøi quaù môùi meû ñoái vôùi giôùi Phaät hoïc. Söï va chaïm 
giöõa neàn vaên minh Ñoâng vaø Taây, so vôùi söï tieáp xuùc 
giöõa neàn vaên minh Hoa AÁn dieãn ra töø cuoái theá kyû I 
Taây lòch keùo daøi cho ñeán theá kyû XI hay XII, ñaëc 
tröng cuûa hai trieàu ñaïi Ñöôøng vaø Toáng, vôùi noå löïc 
cuûa treân möôøi theá kyû ñoù, söï va chaïm maø chuùng ta 
chöùng kieán ngaøy nay quaû laø khoâng thaám vaøo ñaâu...” 

 
 

( Trích trong bài “Duy Tuệ Thị Nghiệp” của Thầy Tuệ Sỹ ) 
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Nhö lai Taïng tuy bò quaán chaët bôûi nhöõng chieác aùo uaån, 
xöù, giôùi, bò oâ nhieãm bôûi nhöõng caùu baån cuûa tham duïc, 
thuø haän, ngu si … vaãn ñöôïc Theá Toân moâ taû laø “Thöôøng 
haèng, Tröôøng cöûu, Tòch tónh vaø Baát bieán”  

Quaù trình tu döôõng cuûa Boà taùt laø quaù trình nuoâi lôùn 
Thaùnh thai cuûa Boà taùt, môû roäng taâm löôïng cuûa mình cho 
ñeán bao la voâ taän, coù theå oâm troïn caû theá giôùi vaøo trong 
loøng.  

Nhö Lai Taïng veà sau ñöôïc thay theá baèng A Laïi Da Thöùc 
(Laêng Giaø vaø sau naøy coù theå goïi chung laø trong taâm lyù hoïc 
Phaät giaùo, ñaëc bieät Duy Thöùc toâng ñeàu goïi nhö vaäy)  

 

III & IV: PHAÙP THAÂN 

KHOÂNG NGHÓA AÅN PHUÙ CHAÂN THAÄT. 

 Baøi hoïc thöù 9:  Khi Nhö Lai Taïng khoâng coøn bò 
bao phuû trong voâ soá phieàn naõo oâ nhieãm, töùc laø khi ñaõ 
“ñaäp vôõ voû tröùng” voâ minh, ñeå thaáu trieät caên nguyeân theá 
giôùi, thaáu suoát sinh töû, khi ñoù cuõng laø luùc Thaùnh thai maø 
Boà Taùt nuoâi döôõng ñeán ñaây ñaõ hieån loä. Ñoù cuõng chính 
laø luùc xuaát hieän cuûa Phaùp thaân, baûn thaân cuûa Chaân Lyù. 
Nhö vaäy, Nhö Lai Taïng cuõng laø Phaùp Thaân Taïng, cuõng 
laø Phaùp Giôùi Taïng, vì haøm chöùa taát caû maàm gioáng hieän 
höõu cuûa phaùp giôùi, laø phoâi thai seõ naûy sinh thaønh voâ soá 
phaùp giôùi.  

 Baøi hoïc thöù 10: Moät caùch thöïc teá, yù nghóa Nieát 
Baøn laø gì ?  

Gaàn nhö moïi ngöôøi con Phaät, töø thôøi Phaät coøn taïi theá 
cho ñeán nay, ai cuõng coù suy nghó: coù thaät söï ñöùc Phaät 
bieán maát vónh vieãn sau khi nhaäp Nieát Baøn ? Ñöùc Phaät 
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Taïng Kinh, Phaät thuyeát Baát Taêng Baát Giaûm Kinh, Phaät 
thuyeát Voâ Thöôïng Y Kinh  v..v.. 

Nhö Lai Taïng coù raát nhieàu nghóa maø Anh Chò Em 
chuùng ta phaûi ghi nhôù : 

• Nhö Lai Taïng coù nghóa laø “kho taøng Nhö Lai” 

• Nhö Lai Taïng laø Phaät taùnh coù saün trong moãi chuùng 
sanh; Töï taùnh baûn lai thanh tònh aáy bò bao boïc trong 
voû tröùng voâ minh, ñoù laø ñieàu maø nhöõng nhaø chuù giaûi 
hoïc thuyeát Nhö Lai Taïng goïi laø “Nhö Lai Taïi 
Trieàn” (Nhö Lai ñang bò quaán chaët) 

Nhö Lai Taïng bao haøm 3 yù nieäm:  Nhö Lai Taïng laø töï 
taùnh thanh tònh Taâm, laø Phaùp thanh tònh bò quaán chaët 
trong phieàn naõo, hay Nhö Lai Taïng bò bao boïc bôûi 
khaùch traàn phieán naõo, nhöng khoâng heà bò oâ nhieãm, vaø 
khaû naêng thoaùt ly cuûa Nhö Lai Taïng (cho ñeán voâ taän vò 
lai, cho ñeán khi thaønh Phaät Nhö Lai Taïng vaãn  haèng höõu. ) 

• Taïng laø sôû nhieáp (caùi ñöôïc naém giöõ, ñöôïc duy trì)  

• Taïng laø aån phuù, bò che giaáu maø vaãn thöôøng haèng 
hieän höõu.  

• Taïng laø naêng nhieáp ( laø caùi duy trì, caùi thieát laäp) 

• Taïng nghóa ñen laø “töû cung” (trong tieáng Phaïn) neân 
Nhö Lai Taïng coù nghóa laø Thaùnh thai.  

• Taïng coøn coù nghóa laø “ñi ñeán nôi” ( Phaät taùnh luaän)  

• Taïng coøn coù nghóa laø “bí maät” (Nhö Lai Taïng laø moät 
khaùi nieäm thaàn bí cuûa tín ngöôõng toân giaùo)  

Nhö Lai Taïng hoaït ñoäng nhö laø nhaân cuûa thieän vaø baát 
thieän, laø caùi taïo ra ñònh höôùng cuûa taát caû sinh loaïi. 
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 DUY THÖÙC HOÏC 
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 “……..Måt na thÙc còn có nhiŠu tên g†i 
khác: thÙc thÙ 7, Ý cæn, TruyŠn TÓng 
thÙc. Công næng cûa Måt Na thÙc là suy xét, 
so Ço, chÃp trÜ§c, phân biŒt: phân biŒt có cái ta, 
cái Tôi, nghïa là bäo thû cho cái ngã, cái Tôi cûa 
mình.  
 
 Ngoài ra, thÙc này vØa có công næng 
truyŠn các ÇiŠu m¡t thÃy, tai nghe, mÛi ngºi 
v..v..(Duy thÙc h†c g†i là các pháp hiŒn hành) vào 
A Låi Da thÙc, vØa tÓng các chûng tº ª trong 
A Låi Da thÙc khªi ra hiŒn hành (Çó là lš do tåi 
sao nh»ng cänh vÆt Çã thÃy tØ hÒi thÖ Ãu có th‹ tái 
hiŒn  låi trong trí khi ta hÒi tÜªng låi)…..” 
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nghieäp voâ laäu thì laïi tònh, vì khoâng phaùt sinh keát quaû 
ñoàng loaïi neân goïi laø phöông tieän sinh töû. 

 2. Nhaân duyeân sinh töû ( ví vôùi ñòa vò Thaùnh giaû Tu 
Ñaø Hoaøn trôû leân) : Ñoù laø nghieäp voâ laäu ñöôïc phaùt sinh 
bôûi Voâ Minh Truï Ñòa. Vì laøm phaùt sinh keát quaû ñoàng 
loaïi neân goïi laø nhaân duyeân sinh töû. 

 3. Höõu höõu sinh töû: Sinh töû vôùi thaân haäu höõu coøn 
toàn taïi; Ñoù laø yù sanh thaân cuûa 3 haïng Thaùnh nhaân, vì 
coøn phaûi taùi sinh 1 ñôøi nöõa môùi nhaäp Nieát Baøn. 

 4. Voâ höõu sinh töû: khoâng toàn taïi thaân haäu höõu, 
ñaây laø thaân cuoái cuøng cuûa ba haïng Thaùnh nhaân. 

 Vì caên baûn voâ minh chöa dieät saïch, maø coøn bò 
xoâng öôùp bôûi nhöõng caùu baån - neân caùc vò khoâng ñaït 
ñöôïc Ñaïi Tònh Ba la Maät.  

 Baøi hoïc thöù 7: ñoái vôùi Thaéng Man phu nhaân chæ 
coù moät Thöøa duy nhaát ñoù laø Phaät thöøa vaø moät Thaùnh 
ñeá duy nhaát, ñoù laø Dieät ñeá. 

Thaéng Man phu nhaân noùi : “...Taát nhieân caû Boán Thaùnh ñeá 
ñeàu laø nhöõng söï thaät toái thuôïng, nhöng chæ coù chaân lyù veà söï 
dieät taän ñau khoå, dieät taän taát caû nguyeân nhaân thoáng khoå môùi 
laø söï thaät tuyeät ñoái...”  Noùi caùch khaùc, chaân lyù chæ ñöôïc 
chaáp nhaän nhö laø söï thaät coù giaù trò, neáu noù ñem laïi cho 
con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi nguoàn haïnh phuùc voâ 
bieân. 

II. NHÖ LAI TAÏNG 

 Baøi hoïc thöù 8:  Nhö Lai Taïng laø gì ?  

Trong caùc Kinh ñieån Ñaïi thöøa sôùm nhaát cuõng coù noùi 
ñeán Nhö Lai Taïng, ví duï Ñaïi Phöông Quaûng Nhö Lai 
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5. Thanh tònh bình ñaúng veà Taâm. 

6. Thanh tònh bình ñaúng veà söï thanh tònh do dieät tröø 
caùc quan ñieåm, söï nghi ngôø vaø do dö.ï 

7. Thanh tònh bình ñaúng veà nhaän thöùc Ñaïo vaø phi Ñaïo. 

8. Thanh tònh bình ñaúng veà tu haønh trí vaø kieán.  

9. Thanh tònh bình ñaúng veà söï quaùn saùt caøng luùc caøng 
cao veà caùc phaùp boà ñeà phaàn. 

10. Thanh tònh bình ñaúng veà söï giaùo hoaù heát thaûy chuùng 
sanh.  

2. Voâ Dö Nieát Baøn: 

 Baøi hoïc thöù 5:  Nhö chuùng ta ñaõ bieát, A La Haùn 
laø 1 trong 10 hieäu cuûa ñöùc Phaät.  Nhöõng gì ñöùc Phaät ñaõ 
thaønh töïu veà maët ñaïo ñöùc, A La Haùn cuõng thaønh töïu. A 
La Haùn cuõng nhaäp Voâ Dö Nieát Baøn, khoâng coøn taùi sinh 
ñôøi sau naøo nöõa. Tuy nhieân, caùc vò vaãn coøn nhieàu ñieàu 
chöa hieåu heát, nhieàu sôû tri chöôùng chöa ñoaïn tröø;  Thaéng 
Man phu nhaân goïi ñoù laø  “Voâ Minh Truï Ñòa” Voâ Minh 
Truï Ñòa laø lôùp voâ minh bao boïc caùc vò  aáy. Voâ Minh 
Truï Ñòa laø duyeân, nghieäp voâ laäu laø nhaân sinh ra 3 loaïi  yù 
sanh thaân cuûa A La Haùn, Bích Chi Phaät vaø Ñaïi  Löïc Boà 
Taùt. 

 Baøi hoïc thöù 6:  Voâ Minh Truï Ñòa laø maûnh ñaát y 
chæ cuûa taát caû phieàn naõo, Voâ Minh Truï Ñòa cuûa ba haïng 
(Thanh Vaên, Ñoäc Giaùc vaø Ñaïi Löïc Boà Taùt) chính laø 4 thöù 
oaùn chöôùng chöa ñöôïc giaûi quyeát:  

 1. Phöông tieän sinh töû ( ví vôùi ñòa vò phaøm phu): 
Ñoù laø Voâ Minh Truï Ñòa coù khaû naêng laøm phaùt sinh 
nghieäp voâ laäu môùi; töï theå cuûa voâ minh voán baát tònh maø 
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ñ ây là cuÓn Kinh mà Anh ChÎ Em chúng tôi ai nÃy 
cÛng ÇŠu Çã hÖn m¶t lÀn Ç†c qua, nhÜng Çi sâu 

vào thì ai cÛng “ngán” cä! Vì vÆy Kinh væn m†i ngÜ©i ÇŠu 
có, ngÜ©i thì có bän PhÆt H†c Ph° Thông( PHPT- khóa 9) 
cûa thÀy ThiŒn Hoa, ngÜ©i thì có Duy ThÙc H†c cûa Giáo 
sÜ Thåc ñÙc (là thÀy NhÃt Hånh) ngÜ©i thì có Th¡ng 
Pháp TÆp Y‰u LuÆn cûa thÀy Minh Châu, hay Thành Duy 
ThÙc LuÆn và  LuÆn Câu Xá cûa thÀy ThiŒn Siêu  v..v..  
 
 VÅn bi‰t r¢ng Duy ThÙc chính là Tâm Lš H†c 
PhÆt Giáo, mà tâm lš là môn h†c thÆt hÃp dÅn v§i tÃt cä 
m†i ngÜ©i. Vì vÆy, m¥c dù chúng ta h†c ban Toán ª l§p 
12 ngày xÜa không có môn Tâm lš, cÛng ráng  tìm Ç†c; 
bây gi© có cÖ h¶i h†c thì còn gì hånh phúc hÖn!  Th‰ 
nhÜng chÌ m§i “Çøng vào” 30 bài tøng Ç‹ bi‰t 100 Pháp là 
nh»ng thÙ gì, là anh chÎ em chúng tôi “d¶i” liŠn vì ch» 
Hán rÃt nhiŠu, và dù có bài dÎch nhÜng Çôi khi cÛng 
không hi‹u ÇÜ®c.  
 
 Th‰ là vào m¶t bu°i trÜa n¡ng chang chang, phäi 
chåy lên chùa Vån Hånh cÀu cÙu thÀy ChÖn ThiŒn dÎch và 
giäng cho nghe 30 bài Tøng Duy ThÙc, vì chiŠu nay là 
phäi h†c chung v§i Chúng rÒi.  
 Chúng tôi nh§ mãi bu°i trÜa hôm Ãy nh¢m ngày 
cúp ÇiŒn cûa ViŒn nên thÀy trò m‡i ngÜ©i m‡i cái quåt 
giÃy, ThÀy vØa nói, vØa dÎch giäng. Còn chúng tôi thì vØa 
chép, vØa hÕi låi nh»ng ch‡ ghi không kÎp hay còn th¡c 
m¡c. Th‰ rÒi m†i viŒc cÛng qua Çi trôi chäy, chúng tôi s¤n 
sàng cho bu°i h†c gay go này. 
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   TrÜ§c h‰t chúng tôi nh¡c nhª nhau vŠ  nh»ng 
ÇiŠu m§i h†c ÇÜ®c, nhÜ lÜ®c qua nh»ng hŒ thÓng tÜ 
tÜªng Duy ThÙc, có 3 nguÒn chính :  
 

• Duy ThÙc LuÆn cûa ñåi ThØa  
• Th¡ng Pháp  LuÆn cûa ThÜ®ng T†a B¶  
• Câu Xá LuÆn cûa NhÃt Thi‰t H»u B¶  

 
 Nói cách khác, nh»ng sách mà Anh ChÎ Em có hay 
Çã nghe nói Ç‰n, ÇŠu thu¶c vào m¶t trong ba hŒ thÓng tÜ 
tÜªng này mà thôi. Và chúng tôi cÛng ÇÒng š v§i nhau   
r¢ng, m¥c dù Duy ThÙc chÙa Ç¿ng thÆt nhiŠu thuÆt ng» 
PhÆt giáo, ch» Hán rÃt khó vì rÃt ít g¥p, nhÜng nh»ng vÃn 
ÇŠ PhÆt dåy trong Kinh thì låi rÃt gÀn gÛi, vì nó xäy ra 
ngay trong n¶i tâm chúng ta, tØng giây, tØng phút và 
chúng ta có th‹ theo dõi, thí nghiŒm . . .  ÇÜ®c n»a. 
 
 ThÆt là thích thú vô cùng, chúng tôi dành nhau nói 
lên nh»ng bài h†c, ngÜ©i nói sau thì phäi tìm ra bài h†c 
m§i hÖn n‰u không may bÎ bån ch§p Çi bài h†c Ç¡c š cûa 
mình. Nh»ng bài h†c ÇÀu tiên thu¶c vŠ ng» v¿ng 
(vocabulary) nhÜ sau : 
 
 Bài h†c thú nhÃt: Tâm VÜÖng là gì? Tåi sao nói: 
Tu tâm là tu theo Tâm VÜÖng chÙ ÇØng chåy theo Tâm Sª?  

 Ta thÜ©ng nghe PhÆt dåy TÃt cä các Pháp ÇŠu vô 
ngã. Duy ThÙc h†c dåy ta r¢ng tÃt cä các Pháp là gÒm có 
100 Pháp (= 8 Tâm VÜÖng +  51 Tâm Sª +11 S¡c Pháp 
+24 Tâm bÃt - tÜÖng - Üng-hành + 6 Pháp Vô Vi) Çây là bài 
kŒ Ç‹ Ç†c cho dÍ thu¶c:  
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duïng Kinh vaøo cuoäc soáng, quaùn saâu vaøo taâm mình, 
nhöõng haønh ñoäng veà thaân, mieäng, yù cuûa mình … ñeå thaáy 
roõ choã naøo sai, choã naøo laøm chöa toát, ñeå ñieàu chænh, söûa 
sai, ñeå cho vieäc tu hoïc ñöôïc thaêng tieán.  Söï quaùn saùt taâm 
mình khoâng chæ trong vaøi giô,ø trong ngaøy, hay vaøi ngaøy 
trong thaùng, maø phaûi thöôøng xuyeân trong ñôøi soáng haèng 
ngaøy, trong moïi hoaït ñoäng cuûa thaân taâm: ñi, ñöùng, naèm, 
ngoài, noùi naêng, im laëng. 

 Baøi hoïc thöù 2: Noãi khoå cuûa chuùng sanh laø voâ 
cuøng voâ taän, vaø khi Boà Taùt vöøa môû roäng loøng (phaùt Boà 
Ñeà taâm) ñaõ nhaän thaáy ngay trong giaùo lyù (Phaät Phaùp) coù 
phaàn höõu haïn vaø caû phaàn voâ haïn, töø ñoù coù Thaùnh ñeá coù 
haïn löôïng vaø Thaùnh ñeá voâ bieân.  

 Baøi hoïc thöù 3:  Laø töï taùnh bình ñaúng cuûa Boán 
Thaùnh Ñeá. Thaéng Man phu nhaân noùi khi ñaõ nhaän thöùc 
ñöôïc baûn chaát cuûa Khoå thì ñoàng thôøi cuõng nhaän ra ñöôïc 
3 söï thaät coøn laïi (Taäp, Dieät, Ñaïo); Ñoù chính laø töï taùnh 
bình ñaúng cuûa Boán Thaùnh Ñeá . 

 Baøi hoïc thöù 4: Vieäc tu taäp Boán Thaùnh Ñeá cuûa 
Boà Taùt khoâng chæ laáy hieän thöïc trong theá giôùi hieän taïi, 
vì Boán Thaùnh Ñeá khoâng bò haïn cheá bôûi khoâng gian vaø 
thôøi gian. Vì tính chaát bình ñaúng vaø voâ haïn löôïng cuûa 
Boán Thaùnh Ñeá, neân Boà Taùt tu taäp Boán Thaùnh Ñeá tröôùc 
heát caàn phaûi vaän duïng 10 taâm thanh tònh bình ñaúng 
(kinh Hoa Nghieâm): 

1. Thanh tònh bình ñaúng vôùi Phaùp cuûa Phaät quaù khöù.  

2. Thanh tònh bình ñaúng vôùi Phaùp cuûa Phaät vò lai. 

3. Thanh tònh bình ñaúng vôùi Phaùp cuûa Phaät hieän taïi. 

4. Thanh tònh bình ñaúng veà Giôùi. 
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1. Voâ Bieân Thaùnh Ñeá: 

 Baøi hoïc thöù nhaát veà Boán Thaùnh Ñeá: Noäi dung 
vaø yù nghóa cuûa Boán Thaùnh Ñeá khoâng phaûi laø nhöõng 
giaùo lyù cao sieâu, vöôït ra ngoaøi söï hieåu bieát cuûa con ngöôøi. 
Noäi dung cuûa Boán Thaùnh Ñeá goàm 4 ñaëc ñieåm sau ñaây:  

 1. Nhöõng hieän thöïc toàn taïi cuûa kieáp ngöôøi 

 2. Caùch nhìn ñeå ñaùnh giaù söï thaät thöù nhaát ( Khoå) vò 
ngoït cuûa kieáp nhaân sinh vaø söï nguy hieåm ñaøng sau vò ngoït 
aáy. Thöïc traïng vaø trieäu chöùng cuûa Khoå, laø caên beänh traàm 
kha cuûa chuùng sanh. 

 3. Nguyeân nhaân vaø yeáu toá gaây beänh (khoå) 

 4.Phöông phaùp ñieàu trò beänh ( Khoå). 

Nhö vaäy, Boán Thaùnh Ñeá vöøa laø phöông phaùp luaän, ñoàng 
thôøi cuõng laø nhaän thöùc luaän, baûn theå luaän. 

Thaät ra, Töù Ñeá laø baøi hoïc chuùng ta ñaõ hoïc qua töø Phaät 
Phaùp ngaønh Thieáu, roài ngaønh Thanh; ñeán baây giôø baøi 
hoïc höôùng veà thöïc haønh nhieàu hôn; ngöôøi Huynh tröôûng 
Gia Ñình Phaät Töû thaáy “ñôøi laø khoå” maø khoâng bi quan, 
khoâng thoái chí tu hoïc, khoâng muoán tìm choã vui söôùng 
ñeå höôûng thuï hay traùnh neù cuoäc ñôøi, hay queân mình 
trong cheùn röôïu, tieáng ñaøn, v..v.. maø vaãn coù cuoäc soáng 
bình thöôøng, chia xeû vôùi moïi ngöôøi chung quanh nhöõng 
nieàm vui noãi khoå, nhöõng tai trôøi aùch nöôùc, nhöõng beänh 
hoïan cheát choùc …vaãn tinh taán “laøm laønh traùnh aùc vaø giöõ 
taâm yù trong saïch”  Huynh tröôûng Gia Ñình Phaät Töû  thaáy 
“khoå” ñoàng thôøi thaáy luoân nguyeân nhaân vaø caùch dieät 
khoå neân khoâng bi quan, maø caøng tinh taán tu hoïc vaø tu 
taäp.  Noùi chung, taát caû nhöõng baøi hoïc ñeàu coù 2 phaàn: 

Moät laø hieåu roõ yù Kinh veà phaàn chöõ nghóa, hai laø aùp 
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 S¡c Pháp mÜ©i m¶t ,Tâm vÜÖng tám 
 Næm mÜÖi mÓt món Tâm sª n»a 
 V§i  hai mÜÖi bÓn  BÃt- tÜÖng- Üng  
 C¶ng sáu Vô vi  thành m¶t træm pháp  
 

NhÜ vÆy, Tâm VÜÖng là 8 Pháp ÇÀu tiên trong 
100 Pháp; Çó là : 
  thÙ 1  : Nhãn thÙc 
  thÙ 2   : Nhï thÙc  
  thÙ 3  : TÌ thÙc  
  thÙ 4   : ThiŒt thÙc  
  thÙ 5  : Thân thÙc  
  thÙ 6  : Ý thÙc  
  thÙ 7  : Måt Na thÙc  
  và  thÙ 8 : A Låi Da thÙc  
 
 Qua bài vª h†c ª trÜ©ng, ai cÛng bi‰t ÇÜ®c 5 thÙc 
ÇÀu (ch» Hán g†i là TiŠn NgÛ ThÙc) h†c PhÆt pháp ta bi‰t 
ÇÜ®c thêm 3 thÙc sau là: 

• Ý thÙc - Måt Na thÙc và A Låi Da thÙc 
•  

 Ý thÙc: rÃt lanh l®i, tinh ranh và chåy nhäy lung 
tung( tâm viên š mã). N‰u š suy nghï tính toán viŒc tÓt thì 
thân, miŒng... làm và nói ÇiŠu tÓt, n‰u š âm mÜu håi 
ngÜ©i, làm ác v..v. thì thân phåm t¶i, miŒng nói l©i Çiêu 
ngoa dÓi trá, v..v.  
 
 Måt na:  là cái gÓc cûa Ý nên Måt na thÙc còn  
ÇÜ®c g†i là Ý cæn.  Nói m¶t cách nôm na, nh»ng lúc Ý 
thÙc bÎ gián Çoån ( ngû mê, bÃt tÌnh nhân s¿, côma, bÎ chøp 
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thuÓc mê v..v..) nó không bÎ mÃt h¤n, mà nÜÖng vŠ thÙc 
thÙ Bäy tÙc là Måt Na thÙc. Ý thÙc, ví nhÜ cái cây có cái rÍ 
là thÙc thÙ Bäy Måt Na.  
  Måt na thÙc còn có nhiŠu tên g†i khác: thÙc 
thÙ 7, Ý cæn, TruyŠn TÓng thÙc. Công næng cûa 
Måt Na thÙc là suy xét, so Ço, chÃp trÜ§c, phân biŒt: phân 
biŒt có cái ta, cái Tôi, nghïa là bäo thû cho cái ngã, cái Tôi cûa 
mình.  
 
 Ngoài ra, thÙc này vØa có công næng truyŠn 
các ÇiŠu m¡t thÃy, tai nghe, mÛi ngºi v..v..(Duy thÙc h†c 
g†i là các pháp hiŒn hành) vào A Låi Da thÙc, vØa tÓng 
các chûng tº ª trong A Låi Da thÙc khªi ra hiŒn hành (Çó 
là lš do tåi sao nh»ng cänh vÆt Çã thÃy tØ hÒi thÖ Ãu có th‹ tái 
hiŒn  låi trong trí khi ta hÒi tÜªng låi). 
 
 A Låi Da thÙc: là cái kho chÙa mà Måt Na Çã Çem 
m†i thÙ cÃt vào Çó và chÃp cái kho tàng này là cái Tôi cái 
ngã. Vì vÆy, A Låi Da thÙc còn ÇÜ®c g†i là ngã ái - 
chÃp tàng, bÎ thÙc thÙ Bäy chÃp làm cái Ta. ñây là m¶t 
cái kho vï Çåi, có vÆy m§i chÙa h‰t tÃt cä     nh»ng gì mà 
måt na muÓn n¡m gi» trong nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p ÇÜ®c. 
Duy ThÙc h†c g†i Çó là Tàng thÙc..  
 
 VÆy A Låi Da thÙc còn có 2 tên n»a là thÙc thÙ 
8, và Tàng ThÙc . 
 
 ThÀy ThiŒn Hoa Çã dÎch bài kŒ tám Tâm VÜÖng 
sau Çây Ç‹ dÍ thu¶c và nh§ công næng cûa chúng:  
   Anh em 8 chú m¶t chàng si ( si=si mê = thÙc thÙ 7)  
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- Chöông VI - 
 

 

CCC höông naøy thôøi ñieåm chuùng toâi hoïc - nghóa laø theo 
saùch cuõ coù teân  laø “Caùc Chuû Ñeà Tö Töôûng” Veà sau Thaày 
soaïn laïi thì chöông VI cuûa saùch cuõ töông öùng vôùi caùc 
chöông VII, VIII, vaø IX cuûa saùch môùi. 

 Trong chöông naøy, Thaày toång luaän veà caùc chuû ñeà 
sau :    

1. Thaùnh Ñeá vaø Nieát Baøn  
2. Nhö Lai Taïng 
3. Phaùp Thaân  
4. Khoâng nghóa aån phuù chaân thaät . 

 

 Ñaây toaøn laø nhöõng vaán ñeà lôùn ñoái vôùi Anh Chò 
Em chuùng toâi, neân tuy chæ vieát ra coù 4 doøng maø chuùng 
toâi phaûi boû ra nhieàu tuaàn leã ñeå ñoïc, ñeå coù theå trình baøy 
tröôùc Chuùng cuûa mình ñaõ hieåu ñöôïc nhöõng gì, vaø ruùt ra 
ñöôïc nhöõng baøi hoïc naøo. 

 Daøn baøi raát roõ raøng, chuùng toâi chæ vieäc trình baøy 
nhöõng baøi hoïc cuûa mình ruùt ra ñöôïïc trong moãi phaàn . 

I. THAÙNH ÑEÁ VAØ NIEÁT BAØN.  

 Chuû ñeà naøy coù 2 phaàn lôùn: Voâ Bieân Thaùnh Ñeá 
vaø Voâ Dö Nieát Baøn. 

KINH THAÉNG MAN (tieáp theo) 
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 Anh Chò Em chuùng toâi nhaéc nhau nhôù laïi lôøi 
cuûa Thieàn sö Truùc Moäc noùi vôùi vua Traàn Thaùi Toâng: 
“Beä haï ñaõ ôû ñòa vò nhaân chuû - thì phaûi laáy caùi Taâm cuûa 
thieân haï chuùng sanh - laøm caùi taâm cuûa mình”  
 
Haïnh phuùc laø gì ? Ñaâu laø haïnh phuùc chaân thaät ?  
 
Xin thöa, ngöôøi beänh tìm thaáy nguoàn haïnh phuùc cuûa 
mình trong caûm giaùc khoâng beänh; moät caùch höôùng 
thöôïng, haïnh phuùc cuûa con ngöôøi noùi chung, vôùi söï haïn 
heïp veà hình haøi vaø taâm trí, thì haïnh phuùc laø söï giaûi 
thoaùt khoûi hình haøi vaø taâm trí nhoû heïp ñeå vöôn leân, hay 
vöôït ra ngoaøi giôùi haïn cuûa tình yeâu vaø tri thöùc haïn cheá 
ñoù - noùi caùch khaùc ñaït ñöôïc ñaïi Bi vaø ñaïi Trí. 
Hoøn ñaûo an toaøn cuûa haïnh phuùc laø ôû ñaâu? - ñoù laø Nieàm 
Tin vaøo Chaùnh Phaùp; Thaät vaäy, nieàm Tin chính laø nôi 
nöông töïa vöõng chaéc vaø chaân chính cuûa chuùng ta, laø hoøn 
ñaûo an toaøn giöõa ñaïi döông cuûa Khoå (beå khoå) vaø nhöõng 
ñe doïa cuûa moâi tröôøng chung quanh: 
 
• Quy y Phaät laø ñaët nieàm Tin tuyeät ñoái vaøo Trí tueä vaø 

ñaïo ñöùc cuûa Ngaøi.  
• Quy y Phaùp laø ñaët nieàm Tin vaøo nhöõng söï Thaät veà 

cuoäc ñôøi maø ñöùc Boån Sö ñaõ veùn môû . Ñoù chính laø 
nhöõng vuõ khí cuûa tri thöùc vaø lyù luaän ñeå chuùng ta 
thaáy roõ baûn chaát cuûa nhöõng khuûng boá, nhöõng ñe doïa 
quanh mình laø nhöõng gì.  

• Quy y Taêng laø ñaët nieàm Tin vaøo taäp theå thuaàn khieát 
hoaø hôïp cuûa coäng ñoàng nhöõng söù giaû Nhö Lai ñeå tìm 
thaáy söùc maïnh cuûa söï thoáng nhaát, hoøa ñoàng. 
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   Duy có š thÙc rÃt linh ly ( linh ly= linh Ç¶ng, khôn ngoan)  

   5 ngÜ©i ngoài cºa lo buôn bán ( 5 thÙc trÜ§c)  
   Làm chû trong nhà ÇŒ bát y ( ÇŒ bát y = thÙc thÙ 8)  
 

 TØ Çó ta thÃy r¢ng muÓn áp døng Duy ThÙc vào 
s¿ tu tÆp, ta phäi cÀn chæm chú vào 2 thÙc: thÙ Sáu (Ý 
thÙc)và thÙ Bäy (Måt Na thÙc) Vì thÙc thÙ Sáu thì có th‹ 
nghï thiŒn nghï ác, toan tính bao la. Còn thÙc thÙ Bäy thì si 
mê, chÃp ngã, chÃp pháp, sa Çà theo tâm phân biŒt ta và 
ngÜ©i, yêu-ghét, lÃy-bÕ v..v.. càng ngày càng xa l©i PhÆt dåy, 
quên h¤n ÇÜ©ng vŠ (ChÖn Tâm)  khi‰n ta trôi læn mãi trong 
sanh tº luân hÒi.   
 
 Ta phäi tÆp quán Nhân vô ngã và Pháp vô ngã m§i 
mong làm chû ÇÜ®c 2 thÙc này, loåi dÀn ngã chÃp và pháp 
chÃp. ñây cÛng nhÜ công viŒc gån cát Çãi vàng cho Ç‰n 
khi rèn luyŒn xong thì tÃt cä ThÙc  ÇŠu trª thành Trí:  

•Måt na thÙc trª thành Bình ñ£ng Tánh Trí  
•A låi da thÙc thì thành ra ñåi Viên Cänh Trí 
•Ý thÙc lúc Ãy là DiŒu Quan Sát Trí   
•còn 5 thÙc trÜ§c chuy‹n ra thành Sª Tác Trí    

 Chúng ta thÃy rõ ràng Tu là chuy‹n hóa chÙ 
không phäi thêm hay b§t cái gì cä.  
 
  Ÿ Çây, ta cÛng thÃy ÇÜ®c cái vô tÜ, vô t¶i, ngây 
thÖ trong sáng cûa næm thÙc trÜ§c, nhÜ vÆy tu tÆp là làm 
sao Ç‹ cho cái thÃy chÌ là cái thÃy, cái nghe chÌ là cái 
nghe v..v.. chÙ không Ç‹ cho cái tâm phân biŒt (cái anh 
Måt na tÙc là khen chê, yêu ghét ,lÃy bÕ Çó!) chen vào! 
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Tâm Sª là nh»ng gì ?  
 
(Ÿ Çây, ta låi có m¶t sÓ danh tØ vŠ Duy ThÙc h†c, có tØ 

chúng ta Çã bi‰t và hi‹u nghïa, có tØ hoàn toàn m§i lå nên 
Anh ChÎ Em chúng tôi cùng nhau ôn tÆp låi m¶t lÀn cho nh§) 

 
Tâm Sª tùy theo Tâm VÜÖng mà khªi và giúp Ç« Tâm 

VÜÖng tåo NghiŒp. Kinh dåy:  
 
51 món Tâm Sª = 51 món sª h»u cûa Tâm VÜÖng, 

ÇÜ®c chia thành 6 nhóm nhÜ sau :  
 
 a) Cæn bän phiŠn não (6):Tham, sân, si, mån, nghi, 

ác ki‰n (ác ki‰n =  thân ki‰n, biên ki‰n, tà ki‰n, ki‰n thû, gi§i 
cÃm thû). 

 b) Tùy phiŠn não (20): ÇÜ®c sinh ra do cæn bän 
phiŠn não ª  trên: PhÄn (tÙc giÆn) HÆn, Não (buÒn rÀu bÙc 
rÙc) Phú (che giÃu t¶i l‡i cûa mình) TÆt (tÆt ÇÓ = ganh tÎ) 
Xan (keo kiŒt , bÕn xÈn, rít róng) CuÓng (DÓi  gåt ngÜ©i) 
XiÍm (nÎnh hót, b® Çª v..v..) Håi, Vô Tàm (không bi‰t h° ÇÓi 
v§i lÜÖng tâm mình) Vô Quš (không bi‰t thËn v§i ngÜ©i) 
Phóng dÆt, BÃt tín, Giäi Çãi, Tråo cº, Hôn trÀm, Tán loån, 
ThÃt niŒm, BÃt  chánh tri, Kiêu. 

 
 c) BÃt ñÎnh ( 4): HÓi, Miên, TÀm (tìm cÀu) TÜ 

(suy xét chính ch¡n) 
 
 d) Bi‰n hành (5) : Xúc, Tác Ý, Th†, TÜªng, TÜ (lo 

nghï) Sª dï g†i là bi‰n hành vì 5 thÙ này có th‹ Çi cùng 
kh¡p, xuyên qua th©i gian, không gian, các ThÙc (8 thÙc 
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Veà thöïc traïng sinh töû, Thaéng Man phu nhaân phaân bieät 
2 loïai sinh töû. Ñoù laø:  
• Phaàn Ñoaïn Sinh Töû vaø Bieán Dòch Sinh Töû .  
• Phaàn Ñoaïn Sinh Töû laø söï tan raõ cuûa nguõ uaån, khi thoï 

maïng ñaõ döùt. 
• Coøn Bieán Dòch Sinh Töû laø söï cheát trong töøng saùt na 

cuûa nhöõng teá baøo trong cô theå. Ñoù laø ñònh nghóa 
quen thuoäc cuûa Anh Chò Em chuùng ta töø xöa ñeán 
nay. ÔÛ ñaây (veà sau naøy, khi coù saùch môùi) chuùng toâi 
ñöôïc môû roäng taàm nhìn veà 2 loaïi sinh töû naøy nhôø 
tham chieáu Thaønh Duy Thöùc Luaän (cuûa Thaày Tueä 
Syõ dòch): 

 
• Phaàn Ñoaïn Sinh Töû: Ñoù laø quaû dò thuïc thoâ thieån 

(ñöôïc chín muøi) cuûa caùc nghieäp thieän, vaø baát thieän 
thuoäc höõu laäu chieâu caûm bôûi theá löïc trôï duyeân cuûa 
phieàn naõo chöôùng. Quaû aáy laø tuoåi thoï daøi ngaén cuûa 
thaân maïng, tuøy theo söùc maïnh cuûa nhaân duyeân maø 
coù haïn löôïng xaùc ñònh. Do ñoù goïi laø “Phaàn Ñoaïn” 

• Baát Tö Nghì Bieán Dòch Sinh Töû:  Ñoù laø quaû dò thuïc 
vi teá vaø thuø thaéng cuûa nghieäp voâ laäu coù phaân bieät, 
ñöôïc chieâu caûm bôûi naêng löïc trôï duyeân cuûa sôû tri 
chöôùng. Quaû aáy do bi nguyeän, chuyeån ñoåi thaân maïng 
thaønh khoâng haïn ñònh. Do ñoù goïi laø “Bieán Dòch”. 

 
  Nhö vaäy, Boà Taùt ñaïi löïc, vôùi söùc maïnh vó ñaïi cuûa töø bi, 
khoâng coøn thaáy coù söï toàn taïi cuûa moät baûn ngaõ caù bieät, 
do vaäy caùc Ngaøi khoâng coøn tieáp thu nhöõng noãi thoáng 
khoå taùc ñoäng treân baûn thaân caù bieät cuûa mình, ngoaøi noãi 
khoå cuûa ñaïi ñoàng chuùng sanh nöõa ( Boà taùt ñau caùi ñau 
cuûa chuùng sanh, beänh vì chuùng sanh beänh … caùc Ngaøi 
khoâng coøn “thaáy” coù “ngöôøi”, coù “ta” … nöõa)  
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 Baøi hoïc thöù 13:  laø 2 ví duï ñieån hình cho söù 
maïng xuaát sanh cuûa Nhaát Thöøa do Thaéng Man phu 
nhaân ñöa ra: 
Ví duï 1: Nhö nguoàn nuôùc töø treân ñænh cao traøn xuoáng 
thaønh caùc con soâng lôùn. Nguoàn nöôùc aáy trong suoát nhö 
baûn chaát trí tueä voâ laäu vaø töôi nhuaän nhö tình yeâu voâ 
nhieãm. Neáu thieáu nguoàn nöôùc aáy, theá giôùi naøy chæ laø theá 
giôùi cuûa haän thuø vaø baïo löïc, cuûa ma quyû vaø raén rít.  
 
Ví duï 2: Taát caû moïi hoaït ñoäng cuûa theá gian, neáu khoâng 
ñöôïc nuoâi lôùn baèng chaát lieäu cuûa trí tueä voâ laäu vaø tình 
yeâu voâ nhieãm, chaúng khaùc naøo xoaøi Bình Ñònh maø ñem 
troàng ôû Saøigoøn (quyùt ôû phöông Nam maø ñem troàng ôû 
phöông Baéc) vaäy ñoù! Noù seõ chæ cho ra nhöõng traùi chua 
maø thoâi ! 
 
 Baøi hoïc thöù 14:  Thöïc chaát cuûa haïnh phuùc laø gì ? 
Tröôùc khi traû lôøi 2 caâu hoûi “muoân ñôøi” cuûa con ngöôøi, 
Thaéng Man phu nhaân neâu leân 2 vaán ñeà caên baûn:  
 
• Noãi sôï haõi veà sanh töû  
• Xaùc ñònh ñaâu laø beán bôø haïnh phuùc chaân thaät ? 
 
Kinh ñieån Nguyeân Thuûy thöôøng noùi ñeán 3 noãi sôï haõi 
lôùn cuûa con ngöôøi; ñoù laø tuoåi giaø, beänh taät vaø söï cheát.   
Nhöõng noãi sôï haõi aáy nhö löôõi göôm thöôøng xuyeân ñöôïc 
maøi beùn baèng nhöõng ma saùt cuûa caùc hieän töôïng voâ 
thöôøng (söï nghieäp, taøi saûn, danh voïng, ñòa vò, tình caûm …taát 
caû nhöõng gì maø con ngöôøi coù theå ñaõ naém ñöôïc trong tay 
nhöng thoaùng choác ñaõ tan vôõ!) ñaõ khoeùt treân ñôøi soáng con 
ngöôøi nhöõng daáu veát nhöùc nhoái cuûa Yeâu- Gheùt, Laáy-Boû, 
chaùn chöôøng, tuyeät voïng … 
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tâm vÜÖng) và các Tánh (lành, d», không lành, không d») 
n»a. 

 e) BiŒt cänh  (5): Døc, Th¡ng Giäi (hi‹u bi‰t rõ ràng) 
NiŒm,  ñÎnh, HuŒ. 

  
 f) ThiŒn (11): Vô Tham, Vô Sân, Vô Si,  Tàm, 

Quí, BÃt Håi, BÃt Phóng DÆt, Hành Xä, Khinh An, Tín, 
Tinh TÃn .  

 
 Ÿ Çây ta thÃy r¢ng trong 51 món tâm sª, chÌ có 11 là 

ThiŒn, Lành - còn låi là phiŠn não, Çau kh° hay là bÃt ÇÎnh.  
NhÜ vÆy viŒc tu tÆp là luôn luôn theo dõi tâm mình, phát tri‹n 
nh»ng thiŒn tâm sª và Çàn áp nh»ng phiŠn não ÇØng cho dÃy 
khªi lên .  

 11 S¡c Pháp là nh»ng gì ?  
 

 S¡c pháp là nh»ng pháp thu¶c vŠ s¡c; (s¡c= hình 
dáng và màu s¡c) 
 
 S¡c pháp có 11 món là gÒm 5 cæn:  

• Nhãn cæn ( con m¡t)  
• Nhï cæn ( l‡ tai)  
• TÌ cæn ( l‡ mÛi) 
• ThiŒt cæn (cái lÜ«i)  
• Thân cæn 

  
 và 6 trÀn : 

•  S¡c trÀn 
•  Thanh trÀn 
•  HÜÖng trÀn 
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•  VÎ trÀn 
•  Xúc trÀn 
•  Pháp  trÀn.  

 Bài h†c ª Çây là nghiŒp døng cûa 11 s¡c pháp này 
và Ç¥c biŒt vŠ pháp trÀn (ÇÓi tÜ®ng cûa š thÙc).   

•  NghiŒp døng cûa con m¡t là chi‰u soi các s¡c 
  (hay nói : s¡c trÀn là cänh bÎ thÃy bªi con m¡t)  
•  NghiŒp døng cûa l° tai là hay nghe các ti‰ng 
   (hay nói : thanh trÀn là ti‰ng bÎ nghe bªi l‡ tai)  
•  NghiŒp døng cûa l‡ mÛi là hay ngºi các mùi  
    thÖm và thÓi (hay: hÜÖng trÀn là mùi bÎ ngºi 
     bªi l‡ mÛi)   
•  NghiŒp døng cûa cái lÜ«i là n‰m các vÎ và nói 
    næng, kêu g†i (hay: vÎ trÀn là vÎ, cänh bÎ n‰m 
    bªi lÜ«i)  
•  NghiŒp døng cûa thân là duyên xúc trÀn  
    (n¥ng, nhË, trÖn, nhám v..v..) hay còn nói: xúc 
trÀn là nh»ng va chåm, ti‰p xúc bÎ bi‰t bªi thân. 
 

          Pháp trÀn: cái bóng dáng cûa 5 trÀn còn lÜu låi 
trong š thÙc: khi m¡t không còn thÃy s¡c, tai không còn 
nghe ti‰ng....cho Ç‰n thân không còn ti‰p xúc, Çøng 
chåm. . . mà trong š thÙc vÅn còn tái hiŒn låi ÇÜ®c bóng 
dáng cûa 5 trÀn: cái bóng dáng Çó g†i là pháp trÀn, danh 
tØ Duy thÙc h†c g†i là  låc - tå - änh - tº’ (cái bóng r§t låi) 
hay nói: pháp trÀn là tÜ§ng phÀn änh tÜ®ng cûa š thÙc.   
Sách PhÆt H†c Ph° Thông cûa ThÀy ThiŒn Hoa có phân 
biŒt 5 loåi pháp trÀn n»a. Anh ChÎ Em  chúng tôi ai nÃy 
ÇŠu thÃy r¢ng có nhiŠu cái chúng ta Çã bi‰t, nhÜng qua 
Duy ThÙc H†c,  vÅn còn thÃy thÆt m§i lå nhÜ nói s¡c trÀn 
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trí tueä Phaät môùi thaáu suoát. Taïi sao Thaéng Man phu nhaân 
ñöôïc coi nhö trí tueä phaøm phu, coù theå hieåu vaø thuyeát trình 
töôøng taän ñöôïc ? 
 
 Vôùi tình yeâu chaân thaät vaø ñöùc Tin duõng maõnh, 
Thaéng Man phu nhaân coù theå hieåu ñöôïc cuõng nhö moät 
baø meï duø khoâng coù aên hoïc, vaãn hieåu ñöôïc ñöaù con mình 
caàn gì vaø laøm sao ñeå baûo veä noù. Thôøi ñieåm cuûa giaùo lyù 
Thaéng Man laø thôøi ñieåm maø Phaät phaùp ñöôïc döï baùo saép 
dieät taän, luùc ñoù tình caûm laø yeáu toá caên baûn cuûa Nhaát 
Thöøa, ñoù laø Tình Yeâu vaø Ñöùc Tin. Thaéng Man phu 
nhaân, sau khi ñaõ bieåu hieän tình yeâu vaø ñöùc tin cuûa mình 
baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå (Quy, Giôùi, Nguyeän, Haønh) 
cuõng laø nhöõng ñaïi phöông tieän cuûa Nhaát Thöøa,  cho neân 
Thaéng Man phu nhaân ñaõ ñöôïc ñöùc Phaät khích leä, tuyeân 
boá noäi dung cuûa cöùu caùnh Nhaát Thöøa.  
 
 Baøi hoïc thöù 12:  Laø Söù meänh cuûa Nhaát Thöøa.  
Nhö chuùng ta ñaõ hoïc ôû treân: Boà Ñeà Taâm laø khôûi ñieåm, 
Nhaát thöøa laø cöùu caùnh. Quaù trình Boà taùt Ñaïo chính laø 
quaù trình khaéc phuïc khoå ñau, vaø saên ñuoåi haïnh phuùc. 
Nhöng haïnh phuùc ñaây laø haïnh phuùc cuûa taát caû moïi loaøi 
chuùng sanh, chöù khoâng phaûi chæ laø haïnh phuùc rieâng cuûa 
baûn thaân mình. Noùi caùch khaùc, ñaây laø caùi nhìn ñaëc saéc 
veà Khoå ñeá vaø Taäp ñeá. 
 
Nhaát thöøa laø nguoàn naêng löôïng ñöa chuùng sanh ñi veà 
hoøn ñaûo an toaøn, haïnh phuùc chaân thaät; ñoù laø suoái nguoàn 
voâ taän laøm töôi nhuaän nhöõng caùnh ñoàng hoang vaø sa 
maïc khoâ caèn, ñoù laø nguoàn xuaát sanh cuûa taát caû tình yeâu 
vaø trí tueä ñeå nuoâi döôõng chuùng sanh,gioáng nhö baàu söõa 
meï ñoái vôùi treû thô vaäy.   
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 a. Nhöõng nhaø khoa hoïc ngaøy nay cuõng ñaõ bieát 
trong 1 baùt nöôùc chuùng ta uoáng vaøo coù haøng trieäu con vi 
truøng, vi khuaån trong ñoù, ñöùc Phaät cuûa chuùng ta ngaøy 
xöa cuõng ñaõ töøng bieát nhö vaäy, nhöng Ngaøi khoâng chæ 
ngöøng laïi ôû caùi “bieát” ñoù maø, vôùi moät traùi tim nhaïy beùn 
cuûa tình yeâu, Ngaøi coøn thaáy caû khaùt voïng sinh toàn cuûa 
chuùng, noùi caùch khaùc, Boà Taùt thaáy ñöôïc söï soáng, söï ñaáu 
tranh, ñeå coù ñöôïc söï soáng cuûa töøng sinh vaät beù nhoû, 
Nghóa laø Ngaøi thaáy ñöôïc baûn chaát cuûa söï soáng, ñoäng cô 
thuùc ñaåy vaø yù nghóa khoå ñau vaø haïnh phuùc cuûa theá gian. 
Nhaø khoa hoïc thì chæ thuaàn tuùy quan saùt vaø “baùo caùo keát 
quaû” maø khoâng ñeå taâm thöông gheùt gì caû.  
 
 b. Cuõng theá, nhöõng chieâm tinh gia duøng vieãn 
voïng kính nhìn leân baàu trôøi ñeå quan saùt nhöõng vì sao laï, 
nhöõng sao choåi, nhöõng hieän töôïng thieân vaên nhö nhaät 
thöïc, nguyeät thöïc  …cuõng khoâng gioáng nhö nhöõng ñaïo só 
aån mình trong röøng saâu Hy Maõ Laïp Sôn hay ngoài traàm 
ngaâm beân bôø Thaùi Bình Döông … Hoï khoâng phaûi chæ 
quan saùt baàu trôøi, hay maët bieån maø vôùi taâm löôïng ñaïi bi 
bao la, hoï raûi taâm Töø ra moïi phía (10 phuông) baèng Tình 
Yeâu vaø Trí Tueä. Hoï hieåu bieát theá giôùi saâu saéc vì bieát 
“nghe” bieát “nhìn” nhöõng ñieàu chuùng ta khoâng bieát ñeå 
hoïc hoûi; Chöù khoâng phaûi nhö chuùng ta chæ xem vuõ truï 
nhö laø nhöõng khoái ñaát ñaù laàm lì, nhöõng ñaùm tinh vaân 
voâ tình … maø thoâi ñaâu ! [ coù theå noùi caùch khaùc: “tu töø traùi 
tim” hay tu baèng chính taám loøng ( con tim) cuûa mình] 
 
 Baøi hoïc thöù 11: Laø Caâu hoûi maø Anh Chò Em 
chuùng toâi ñöa ra thaûo luaän: 
Nhaát thöøa laø caûnh giôùi chöùng ngoä cöùu caùnh cuûa Phaät, laø 
muïc ñích toái thöôïng cuûa Boà Taùt Haønh.  Caûnh giôùi aáy chæ coù 
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là tÜ§ng phÀn cûa con m¡t, thanh trÀn là tÜ§ng phÀn cûa l‡ 
tai v..v. hay s¡c pháp là tÜ§ng phÀn änh tÜ®ng cûa tâm vÜÖng 
và tâm sª. ñó là tåi vì danh tØ Duy ThÙc H†c tÜ§ng phÀn  
có nghïa là ÇÓi tÜ®ng ; còn ki‰n phÀn = chû th‹ .  

 
 Hai mÜÖi bÓn Tâm bÃt tÜÖng Üng hành pháp là  

nh»ng gì ? 
 
 ñây là 24 món không tÜÖng Ùng v§i Tâm, chÌ 
nÜÖng theo 3 phÀn Tâm VÜÖng, Tâm sª và S¡c pháp mà 
giä thành lÆp. Ví dø nhÜ ñ¡c (ÇÜ®c, trái ngÜ®c v§i mÃt).   
 
 ñÜ®c là ÇÜ®c cái gì ?  
 
 ví dø : ÇÜ®c 1 ÇÒng båc =>  vÆy phäi có ÇÒng båc 
là s¡c pháp và nhãn thÙc Ç‹ thÃy, š thÙc phân biŒt  là  tâm 
pháp v..v.. 24 món bÃt tÜÖng Üng hành pháp là:  
 ñ¡c - Mång cæn - Chúng ÇÒng phÆn - DÎ sanh 
tánh - Vô tÜªng ÇÎnh - DiŒt tÆn ÇÎnh - Vô tÜ§ng báo - 
Danh thân (tên, danh tØ) - Cú thân (câu væn) Væn thân 
(ch») Sanh -Trø - Lão - Vô thÜ©ng - LÜu chuy‹n - ñÎnh vÎ 
- TÜÖng Üng - Th‰ tÓc - ThÙ ÇŒ - Th©i - PhÜÖng - SÓ - 
Hoà h®p tánh - BÃt hoà h®p tánh. 
 

24 món BÃt tÜÖng Üng hành này h®p v§i 8 Tâm 
VÜÖng, 51 Tâm sª và 11 S¡c pháp vÎ chi là 94 pháp; ñây  là 
các pháp h»u vi có sinh có diŒt, bi‰n Ç°i luôn luôn.  

 
Khi các pháp h»u vi diŒt rÒi, thì các pháp vô vi 

m§i hi‹n bày. Vô vi là nh»ng gì không tåo tác, không 
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sinh không diŒt, không tæng không giäm,  v¡ng l¥ng, 
thÜ©ng còn; có sáu pháp Vô Vi. 

 
Sáu Vô Vi là do 4 món h»u vi trên Çây (Tâm VÜÖng, 
Tâm Sª, S¡c Pháp, BÃt tÜÖng Üng hành pháp) diŒt h‰t 
mà hiŒn bày ra, Çó là thÆt tánh cûa ThÙc. 
 
 Sáu pháp  Vô Vi là : 

• HÜ Không 
• Tråch diŒt 
• Phi Tråch diŒt  
• BÃt Ç¶ng diŒt 
• Th† tÜªng diŒt 
• Chân NhÜ. 

 
Chúng tôi dành ba bu°i h†c cho ÇŠ tài Duy ThÙc. 

Hôm nay, Çây là bài h†c thÙ nhÃt Anh ChÎ Em chúng tôi 
chÌ h†c vŠ tØ ng» Duy ThÙc.  

 
Hai bu°i k‰ ti‰p, Anh ChÎ Em chúng tôi së h†c vŠ 

thÙc thÙ Bäy và thÙc thÙ Tám, cÛng nhÜ hŒ thÓng tám 
thÙc cûa Duy ThÙc H†c. 
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Hay trong Kinh Kim Cang: “Trí Tueä cöùu caùnh ñöôïc thaønh 
töïu do quaù trình thaønh töïu Boá Thí”. Noùi caùch khaùc: 
 
• Vôùi söï boá thí veà taøi saûn maø Boá Thí Ba La Maät ñöôïc 

thaønh töïu. 
• Vôùi söï boá thí veà Voâ uùy maø Giôùi vaø Nhaãn Ba La Maät 

ñöôïc thaønh töïu. 
• Vôùi söï boá thí veà Phaùp maø Taán, Ñònh vaø Hueä Ba La 

Maät ñöôïc thaønh töïu. 
 
 Taát caû nhöõng ñieàu ñoù noùi leân raèng: Trí Tueä ñöôïc 
thaønh töïu ñeàu xuaát phaùt töø nhöõng quan heä thöïc tieãn cuûa 
cuoäc soáng, töø nhöõng nhaän thöùc saâu saéc veà haïnh phuùc vaø 
khoå ñau cuûa cuûa taát caû chuùng sanh, neáu khoâng vaäy thì 
söï thaønh töïu chæ laø “ngoaøi da” hay phieán dieän; Noùi caùch 
khaùc, Töø Bi vaø Trí Tueä laø 2 ñaëc tröng cuûa Boà Taùt, nhöõng 
con ngöôøi ñi vaøo ñôøi vôùi traùi tim bieát rung ñoäng vaø vôùi 
boä oùc heát söùc nhaïy beùn - Traùi tim Boà Taùt -. Vì vaäy, rung 
ñoäng maõnh lieät tröôùc voâ vaøn thoáng khoå cuûa chuùng sanh; 
Hoï leân ñöôøng, daán thaân vaøo Boà Taùt Ñaïo, khoâng phaûi 
nhö ñi daïo coâng vieân, maø laø ñi vaøo cuoäc ñôøi oâ troïc, 
phieàn naõo, khoå ñau böùc baùch .. hoï xuùc ñoäng maõnh lieät 
ñeán noãi muoán oâm taát caû chuùng sanh vaøo loøng; Ñoù laø 
tình thöông cuûa moät baø Meï ñoái vôùi nhöõng ñöùa con cuûa 
mình, noù coøn cao hôn tình thöông cuûa moät ngöôøi giaøu coù 
phaân phaùt tieàn baïc, vaø thöïc phaåm cho ngöôøi ngheøo ñoùi; 
Ñoù cuõng laø lyù do maø ngaøi Duy Ma Caät noùi “Boà Taùt beänh 
vì chuùng sanh beänh”  
 
 Baøi hoïc thöù 10:  Trí Tueä cuûa Boà Taùt khaùc vôùi trí 
tueä cuûa nhöõng nhaø khoa hoïc nhö theá naøo ? 
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duï ñöôïc neâu leân ñeå moâ taû tính öu vieät cuûa Nhieáp Thoï 
Chaùnh phaùp. 
Thí duï 1: Töû Huyeät cuûa Löïc Só:  Quyeàn löïc ma quyû cuûa 
theá gian ñöôïc ví vôùi söùc maïnh voâ ñòch cuûa 1 löïc só,  vöøa 
to lôùn vöøa hung haõn … nhöng duø coù maïnh theá naøo ñi 
nöõa cuõng coù 1 yeáu ñieåm: 1 töû huyeät.  
Nghóa laø moät choã raát yeáu, ñuïng nheï vaøo laø cheát ngay, ñoù 
laø yeáu toá töï huûy dieät. Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp laø cô sôû 
taát yeáu coù khaû naêng “ñieåm töû huyeät” cuûa noù, nghóa laø 
chieán thaéng nhöõng quyeàn löïc ma quyû ñoù. 
 
Thí duï 2: Traâu Chuùa:  Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp laø ñieåm 
taäp hôïp cuûa moïi thieän phaùp, vaø laø khaû naêng höôùng daãn 
moïi haønh vi höôùng thöôïng vöôït leân treân Tieåu thöøa - 
ñöôïc ví nhö con traâu chuùa giöõa baày traâu. 
 
Thí duï 3: Nuùi Tu Di: Uy nghi baát ñoäng tröôùc moïi thöù 
gioâng baõo, cuõng nhö Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp laø ñieåm 
töïa vöõng chaéc cho Boà Taùt haønh, nôi xuaát phaùt tinh thaàn 
hy sinh voâ uùy. 
 
Chöông V: CÖÙU CAÙNH CUÛA BOÀ TAÙT ÑAÏO 

(Kinh: Nhaát Thöøa Chöông)  
 
 Baøi hoïc thöù 9:  Töø Bi vaø Trí Tueä laø 2 baùnh xe 
hay ñoâi caùnh cuûa Ñaïi thöøa ñöa ñeán choã giaùc ngoä cöùu 
caùnh cuûa Nhaát Thöøa. Chuùng ta ñaõ gaëp ñieàu naøy ôû Kinh 
Hoa Nghieâm vaø Kinh Kim Cang: 
Trong Kinh Hoa Nghieâm: “Caây giaùc ngoä lôùn maïnh leân 
giöõa caùnh ñoàng hoang sanh töû, noù ñöôïc töôùi baèng nöôùc Ñaïi 
Bi ñeå troå ra nhöõng hoa traùi cuûa Trí Tueä” 
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-  Taøng Thöùc hay A Laïi Da Thöùc - 

 
 “……..Chúng ta phäi næng tÜ§i tÄm 
nh»ng håt giÓng TØ Bi, Trí TuŒ, Tinh TÃn  
v..v. vì chúng là nh»ng håt nhân khi Çû nhân 
duyên së ÇÖm hoa k‰t trái an låc, hånh phúc; 
và tìm cách diŒt nh»ng håt giÓng sân hÆn, 
tham lam, ích k› nhÜ ngÜ©i làm vÜ©n chæm 
chÌ tÜ§i cây, b¡t sâu, bón phân cho nh»ng cây 
Lan, khóm HÒng, cây Cam, cây Qušt và xÎt 
thuÓc Ç‹ diŒt cÕ dåi vÆy ….” 

 

 DUY THÖÙC HOÏC (tieáp theo) 
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S au khi ÇÜ®c gi§i thiŒu bŠ ngoài cûa cæn nhà Duy 
ThÙc, chúng tôi ti‰n sâu thêm m¶t chút vào bên 

trong; b¡t ÇÀu b¢ng bài kŒ: 

 Anh em 8 chú m¶t chàng Si . . .  

   . . . . .  
  Làm chû trong nhà ñŒ Bát Y  

 
Thì ra thÙc thÙ 8 m§i là Ông Chû. Hôm nay Anh 

ChÎ Em chúng tôi quy‰t làm quen  v§i Ông Chû A låi Da 
thÙc này (và nh¡c nhª nhau r¢ng, ông chû hay ngÜ©i bán 
hàng v.v.. ÇŠu là bi‹u hiŒn cûa Tâm h‰t Çó nha ! ☺ ☺ !!)  

 
 ThÙc thÙ Tám còn ÇÜ®c g†i là Tàng thÙc hay A 
Låi Da thÙc (Tàng= kho chÙa) ñÜ®c xem là thÙc cæn bän 
cûa m†i hiŒn tÜ†ng. ThÙc này chÙa Ç¿ng m†i kinh 
nghiŒm cûa Ç©i sÓng m‡i con ngÜ©i và là nguÒn gÓc tÃt cä 
các hiŒn tÜ®ng tinh thÀn; Bªi vì nhÜ Çã bi‰t: thÙc thÙ Bäy 
(Måt na) Çã Çem các pháp hiŒn hành huân chÙa vào cái kho 
vô tÆn này.  Khái niŒm A Låi Da thÙc là cÖ sª cûa Duy 
ThÙc Tông, qua Çó ngÜ©i ta giäi thích s¿ hiŒn h»u cûa - 
cái g†i là con ngÜ©i  - cá nhân, cái mà Måt Na chÃp là cái  
Ta hay cái Tôi.  
 TÃt cä nh»ng ghi nhÆn cûa m¡t, tai, mÛi, lÜ«i, tÃt 
cä nh»ng viŒc làm cûa thân, miŒng, š (g†i chung là 
NghiŒp:  thân nghiŒp, khÄu nghiŒp, š nghiŒp) ÇŠu ÇÜ®c tích 
lÛy trong A Låi Da ThÙc, dÜ§i hình thÙc nh»ng håt giÓng, 
Ç®i nhân duyên ÇÀy Çû së hiŒn hành. 
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Chaùnh Phaùp tröôùc nhöõng côn loác vaø ma quyû cuûa thôøi 
ñaïi. 
 Baøi hoïc thöù 7: Laøm theá naøo ñeå bieát “Ñaây coù phaûi 
laø thôøi ñaïi maø Chaùnh phaùp cuûa ñöùc Theá Toân gaàn ñi ñeán 
choã dieät vong”? Coù hieän töôïng gì ñaëc bieät baùo tröôùc hay 
khoâng? Xin thöa laø “Coù!” , luùc baáy giôø caû boán Chuùng ñeä 
töû Phaät (chö vò Tyø kheo, Tyø kheo ni, Nam cö só, Nöõ cö só) 
khoâng tha thieát gì ñeán vieäc hoïc hoûi vaø haønh trì Phaät 
Phaùp maø chæ baän taâm ñeán nhöõng tranh chaáp, hôn thua, 
thò phi vaø chia phe chia nhoùm, chia beø chia ñaûng …Anh 
Chò Em chuùng toâi cuõng nhaéc nhôû nhau raèng neáu trong 
Gia Ñình Phaät Töû maø cuõng coù hieän töôïng nhö treân thì  
Gia Ñình Phaät Töû cuõng gaàn ñi ñeán dieät vong roài ñoù, haõy 
coi chöøng!  Vì vaäy, neáu baây giôø chuùng ta ñang lu bu 
chaïy lo traïi huaán luyeän naøy, chöông trình tu hoïc daøi haïn 
kia, lo in aán noäi san Sen Traéng ñeå trao ñoåi taøi lieäu tu 
hoïc, tin töùc nhaø Lam cho nhau  … duø laø “traïi chui” “hoïc 
chui” hay “in chui” … chuùng ta cuõng neân möøng laø Anh 
Chò Em chuùng ta chöa sa vaøo nhöõng côn loác gian xaûo vaø 
ma quaùi cuûa thôøi ñaïi !  
 
 Baøi hoïc thöù 8: Ñoù laø “Phaät aán chöùng” Cöù moãi laàn 
Thaéng Man phu nhaân trình baøy ñieàu gì, thì baø laïi thænh 
caàu ñöùc Phaät höùa khaû (= aán chöùng) taïi sao ?   
 
 Taïi vì ñoù khoâng phaûi laø nhöõng ñieàu phaùt bieåu do 
quan nieäm rieâng cuûa mình, ñoù laø nhöõng ñieåm then choát 
maø Thaéng Man phu nhaân ruùt ra töø giaùo lyù cuûa ñöùc Theá 
Toân, neân caàn ñöôïc ñöùc Theá Toân aán chöùng, ñeå chuùng trôû 
thaønh nhöõng ñieåm giaùo phaùp, sau naøy thôøi khoâng coù ñöùc 
Phaät chuùng sanh cuõng coù theå y cöù vaøo ñoù maø tu hoïc, 
haønh trì.  Trong phaàn aán chöùng cuûa ñöùc Phaät, coù 3 thí 
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Taùt khoâng mang tính caùch rieâng bieät, maø laø söï giaùc ngoä 
toaøn dieän, ñaïi ñoàng. Noùi caùch khaùc, söï giaûi thoaùt vaø giaùc 
ngoä luoân naèm trong quan heä maät thieát giöõa “ta” vaø taát 
caû theá gian.  Luïc Ba La Maät laø nhöõng phöông tieän thieän 
xaûo, ñeå Boà Taùt höôùng daãn nhöõng chuùng sanh coù caên cô 
thích hôïp ñi leân con ñöôøng Boà Taùt Ñaïo.  
 
 Baøi hoïc thöù 6: Ñoù laø “Nhaân Caùch Nhieáp Thoï 
Chaùnh phaùp” -YÙù Thaéng Man phu nhaân muoán noùi ñeán 
ngöôøi thieän nam, tín nöõ Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp.  
 
ÔÛ ñaây, noùi ñeán 2 maët Töï lôïi vaø Lôïi tha cuûa ngöôøi Nhieáp 
Thoï Chaùnh phaùp. Ngöôøi Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp laø 
ngöôøi ñaõ thöïc chöùng söï voâ thöôøng cuûa theá gian, ñaõ thöïc 
haønh söï daâng hieán voâ giôùi haïn veà thaân maïng, taøi saûn …
vaø trong söï hy sinh voâ taän ñoù, Boà Taùt chöùng thöïc ñöôïc 
baèng kinh nghieäm baûn thaân yù nghóa cuûa baát dieät, cuûa voâ 
taän, ñoù laø yù nghóa “Thöôøng trong Voâ Thöôøng” “Laïïc trong 
Khoå” “Ngaõ trong Voâ Ngaõ” hay “Tònh trong Ñoäng vaø trong 
Baát Tònh”.  Veà Lôïi tha, ñoái vôùi Thaéng Man phu nhaân, söï 
Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp laø söï Hoä trì Chaùnh phaùp trong 
thôøi ñaïi maø Chaùnh Phaùp cuûa ñöùc Theá Toân gaàn ñi ñeán 
choã bieán maát.  Ñoù laø thôøi ñaïi maø Phaät phaùp khoâng coøn 
ñöôïc toân troïng, laø thôøi ñieåm maø tính gian xaûo nhö laø 
baûn chaát chuû ñoäng cuûa con ngöôøi ñöôïc boäc loä moät caùch 
coâng khai phoå bieán, cho ñeán  ñeä töû Phaät cuõng khoâng 
ngoaïi leä ! Ñeå ñoái trò vôùi hoaøn caûnh ñoù, traùch nhieäm cuûa 
Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp laø neâu cao ñöùc tính khoâng gian 
xaûo; laáy tröïc taâm vaø loøng nhieät thaønh vôùi Chaùnh phaùp 
laøm neàn taûng ñeå baûo veä Coäng Ñoàng Chaùnh Phaùp; Coäng 
ñoàng vôùi cô sôû ñaïo ñöùc vöõng chaéc laø thaønh trì baûo veä 
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  Nói cách khác, khi các håt giÓng Çang ngû yên 
trong Tàng thÙc thì g†i là Nhân, khi ÇÀy Çû các tr® 
duyên, nó hiŒn khªi ra thì g†i là Quä. Ví dø: Trong tâm 
thÙc chúng ta luôn có nh»ng håt giÓng thiŒn và bÃt 
thiŒn, khi g¥p thuÆn duyên së hiŒn khªi ngay - nhÜ nh»ng 
håt giÓng cûa sân hÆn, giÆn d» - n‰u g¥p thuÆn duyên (bÎ 
ai ch†c tÙc, khiêu khích, m¡ng chÜªi, Çánh ÇÆp) thì nh»ng 
håt giÓng Çó së hiŒn hành ngay (ÇÕ m¥t, giÆn d», phän Ùng, 
Çánh ÇÆp hay m¡ng chÜªi  låi v..v..) nh»ng hành Ç¶ng m§i 
hiŒn hành này, låi gây ra nh»ng håt giÓng m§i, nh»ng 
chûng tº m§i cûa nghiŒp, låi ÇÜ®c huân vào Tàng thÙc 
v..v. . tåo ra cái vòng lÄn quÄn, ti‰p tøc tåo tác và chÎu s¿ 
chi phÓi cûa nhân quä luân hÒi. Nh»ng håt giÓng tÜ tÜªng 
trong A Låi Da thÙc cÛng nhÜ mÀm mÓng cûa håt giÓng 
trong cây hanh   ch£ng hån: Hoa chanh và trái chanh tuy 
chÜa xuÃt hiŒn, nhÜng nó Çã có tiŠm tàng trong cây chanh, 
chÌ ch© h¶i Çû th©i gian, s¿ tÜ§i tÄm, bón phân, th©i  ti‰t v..v. 
thì së ÇÖm hoa k‰t trái mà thôi.  
 Ngoài ra NhÃt Thi‰t H»u B¶ còn g†i hiŒn tÜ®ng 
này là Cæn Bän ThÙc. Nghïa là các håt giÓng tâm thÙc 
giÓng nhÜ bi‹u hiŒn cûa sóng và nÜ§c (Sóng và nÜ§c là 
m¶t, sóng luôn hiŒn h»u trong nÜ§c - không có nÜ§c thì không 
th‹ nào có sóng ÇÜ®c)  
 
 VŠ Ç¥c tính cûa A Låi Da thÙc, Måt Na thÙc và 6 
thÙc kia, có bài tøng cho dÍ nh§ nhÜ sau (bài  ViŒt dÎch cûa 
thÀy ThiŒn Hoa):  
 

H¢ng thÄm tÜ lÜÖng ngã tÜÖng tùy                       
 H¢ng xét Ço lÜ©ng theo chÃp ngã 
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H»u tình nhÆt då trÃn hôn mê                         
H»u tình ngày Çêm bÎ mê mu¶i  

TÙ ho¥c bát Çåi tÜÖng Üng khªi                             
BÓn ho¥c, Tám Çåi,  chung nhau khªi 

Løc chuy‹n hô vi NhiÍm TÎnh Y                            
Sáu thÙc g†i là NhiÍm TÎnh Y   

(4 ho¥c  = 4 cæn bän phiŠn não: Si, Ki‰n, Mån, Ái    
     8 Çåi = 8 món tùy phiŠn não)  
 Chí lš hÖn m¶t chút, Bát thÙc Qui CÛ Tøng cÛng 
có nói thêm:  
 

•  ThÙc thÙ 8, có H¢ng mà không ThÄm xét  
•  ThÙc thÙ 7, vØa H¢ng låi vØa ThÄm xét  
•  ThÙc thÙ 6, có ThÄm xét mà không H¢ng  
•  5 ThÙc trÜ§c, không H¢ng và không ThÄm  

(ÇÓi v§i Anh ChÎ Em chúng tôi, ch» khó ª Çây là  
 H¢ng và ThÄm) 
 
H¢ng= permanent, always = luôn luôn (có m¥t 24/24) 
ThÄm= reflecting = khäo sát, th£m sát, lo nghï, tÜ              
lÜ®ng, lo nghï, tính toán)  
 
 Các bài tøng cÛng nói r¢ng tính chÃt cûa Tàng 
thÙc là vô phú và vô kš.  
 
  Vô phú = không bÎ vây bûa, ngæn che 
  Vô kš = không bÎ chi phÓi bªi thiŒn hay ác. 
  S¿ hiŒn h»u cûa nó trôi chäy nhÜ dòng sông (h¢ng 
chuy‹n nhÜ b¶c lÜu) không th‹ nói là thÜ©ng h¢ng hay 
Çoån diŒt.   
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Nhieáp thoï Chaùnh phaùp; Chaùnh Phaùp töùc laø Nhieáp Thoï 
Chaùnh phaùp.”  Thaät vaäy, Chaùnh phaùp laø chaân lyù, laø 
nhöõng giaù trò phoå quaùt cuûa söï soáng, ñoàng thôøi cuõng laø voâ 
vaøn hieän thöïc rieâng bieät cuûa töøng caù theå soáng hay noùi 
caùch khaùc, Chaùnh phaùp laø thöïc töôùng cuûa theá giôùi, laø 
nhöõng gì maø trí tueä Phaät ñaõ chöùng ngoä vaø thaønh töïu.  
Boà Taùt hoä trì Chaùnh phaùp thì böôùc ñaàu laø hoïc hoûi, vaø tu 
taäp ñeå nhìn thaáy thaáu suoát caùi thöïc töôùng aáy; sau khi 
thaønh töïu söï nghieäp hoïc hoûi naøy, nghóa laø khoâng coøn bò 
trôû ngaïi bôûi nhöõng söï töôùng theá gian, Boà taùt ñi vaøo ñôøi 
(thoûng tay vaøo chôï) hoä trì Chaùnh Phaùp baèng nhöõng söï 
töôùng theá gian, nhö moät baùc só ñi vaøo beänh vieän chöõa trò 
cho beänh nhaân, nhö moät nhaø tu ñi vaøo lao tuø an uûi tuø 
nhaân, ….Noùi caùch khaùc, Boà Taùt ñi vaøo ñôøi vì nguyeän, chöù 
khoâng phaûi vì nghieäp nöõa. Cuoäc ñôøi naøy khoâng phaûi laø 
khoâng coù nhöõng vò Boà Taùt aáy, ñoù laø nhöõng “Chuù Tieåu 
Kính Taâm”, nhöõng Thieàn sö “theá aø”, nhöõng “thaùi töû Caâu Na 
La” vaø gaàn guõi vôùi chuùng ta hôn, laø nhöõng thieàn sö nhö 
ngaøi Hö Vaân, nhöõng Boà Taùt vò phaùp thieâu thaân, nhöõng  
ngöôøi duõng caûm ñöùng leân tranh ñaáu, baûo veä cho nhaân 
quyeàn, cho töï do, ….baát chaáp söï soáng cheát cuûa baûn thaân  
mình, v..v..   Vì vaäy, Thaéng Man phu nhaân noùi Chaùnh 
Phaùp vaø Nhieáp Thoï Chaùnh Phaùp laø hai maët cuûa moät 
thöïc taïi duy nhaát: Haønh trì vaø Thöïc chöùng hay Lyù luaän vaø 
Thöïc tieãn.  

 
 Baøi hoïc thöù 5:  laø “Töï Theå cuûa Nhieáp Thoï Chaùnh 
phaùp” . Sau khi noùi Chaùnh phaùp töùc laø Nhieáp Thoï 
Chaùnh Phaùp, Thaéng Man phu nhaân coøn noùi tieáp: “Chaùnh 
phaùp töùc Nhieáp Thoï Chaùnh Phaùp, Nhieáp Thoï Chaùnh Phaùp 
töùc Ba La Maät!”. Chuoãi quan heä naøy xaùc ñònh raát roõ con 
ñöôøng cuûa Boà Taùt, vaø noùi leân raèng söï giaùc ngoä cuûa Boà 
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Thoï Chaùnh phaùp maø naûy sinh ra caùc Thöøa, ñuû caùc ñòa vò 
Boà taùt. Haøng Thaùnh giaû, Boà Taùt vôùi voâ soá ñòa vò khaùc 
nhau ... ñeàu laáy söï Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp laøm nguyeân 
sinh chaát ñeå thaønh töïu.  
3. Ñaát lôùn: Chæ traùch nhieäm troïng ñaïi cuûa söï Nhieáp Thoï 
Chaùnh phaùp, ñoù laø nhöõng  traùch nhieäm sau: 
- Traùch nhieäm thieát laäp Nhaân Thöøa vaø Thieân Thöøa  
- Traùch nhieäm thieát laäp 3 Thöøa xuaát theá gian  (Thanh 
Vaên, Duyeân Giaùc, Boà Taùt)  
 
 Gaùnh vaùc nhöõng traùch nhieäm troïng ñaïi nhö vaäy, 
töï mình laø ngöôøi meï hieàn cuûa taát caû chuùng sanh, laø 
ngöôøi baïn thaân khoâng caàn môøi thænh cuûa moïi ngöôøi. 
Gaùnh vaùc nhöõng traùch nhieäm ñoù vôùi taâm hoaøn toaøn vò 
tha, saün saøng phuïc vuï, hoå trôï khoâng coù ñieàu kieän, ñoù 
chính laø tö caùch cuûa ngöôøi meï Ñaát, hay Ñaát lôùn hay 
Phaùp maãu (ngöôøi meï hieàn trong Chaùnh Phaùp).  
 
4. Kho baùu vaät:  Ñoù laø nhöõng kho baùu trong thieân 
nhieân nhö caùc haàm moû trong loøng ñaát: vaøng, baïc, baïch 
kim, daàu hoûa v..v.. hay nhöõng loïai ngoïc ngaø chaâu baùu 
döôùi ñaùy bieån: san hoâ, hoå phaùch, traân chaâu, maõ naõo  … 
Nhöõng loaïi chaâu baùu duï cho caùc Thöøa ( 4 Thöøa : Nhaân 
& Thieân Thöøa, Thanh Vaên, Duyeân Giaùc vaø Boà Taùt ) coøn 
loøng ñaát duï cho Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp. Loøng ñaát laø 
kho taøng voâ taän cuûa caùc taøi nguyeân, cuõng nhö söï Nhieáp 
Thoï Chaùnh phaùp laø kho taøng voâ taän cung caáp cho 
chuùng sanh nhöõng chaát lieäu, vaø phöông tieän soáng 1 caùch 
an laïc vôùi trí tueä voâ bieân, vaø nhöõng phaåm caùch ñaïo ñöùc 
tuyeät vôøi. 
 Baøi hoïc thöù 4: laø caâu noùi baát huû cuûa Thaéng Man 
phu nhaân : “Khoâng coù söï khaùc bieät giöõa Chaùnh phaùp vaø 
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Bu°i h†c hôm nay ÇÜa Ç‰n cho Anh ChÎ Em 
chúng tôi nh»ng bài h†c sau : 

 
•   S¿ huân tÆp Çóng vai trò thÆt quan tr†ng trong Ç©i 

sÓng chúng ta. Nh»ng ÇiŠu m¡t thÃy tai nghe, nh»ng hành 
Ç¶ng cûa thân, miŒng, š v..v.. ÇÜ®c cÃt kÏ vào Tàng thÙc 
ch© ngày xuÃt hiŒn; Vì vÆy chúng ta phäi rÃt cÄn tr†ng 
trong viŒc tu tÆp cûa chính bän thân và giáo døc Çàn 
em, con em cûa chúng ta. 

   
•  VŠ bän thân, chúng ta phäi næng tÜ§i tÄm nh»ng 

håt giÓng TØ Bi, Trí TuŒ, Tinh TÃn  v..v. vì chúng là 
nh»ng håt nhân khi Çû nhân duyên së ÇÖm hoa k‰t trái an 
låc, hånh phúc; và tìm cách diŒt nh»ng håt giÓng sân hÆn, 
tham lam, ích k› nhÜ ngÜ©i làm vÜ©n chæm chÌ tÜ§i cây, 
b¡t sâu, bón phân cho nh»ng cây Lan, khóm HÒng, cây 
Cam, cây Qušt và xÎt thuÓc Ç‹ diŒt cÕ dåi vÆy.  

  
Sâu æn håi cây, cÕ dåi chi‰m ÇÃt làm cây khô héo hay 

gi‰t ch‰t cây v..v. là nh»ng chûng tº xÃu, cÀn phäi ÇŠ 
phòng, ÇØng Ç‹ chúng ÇÜ®c (hay bÎ) huân vào A Låi Da 
thÙc. Vì khi Çû duyên, chúng së hiŒn khªi thành nh»ng 
hành vi t¶i l‡i, l©i nói Ç¶c ác, có næng l¿c làm håi m†i 
ngÜ©i và  håi cä bän thân mình . 

 
• ñÓi v§i các em, chúng ta phäi là nh»ng gÜÖng tÓt, 

ÇØng làm m¶t ÇÜ©ng nói m¶t nÈo, ÇØng thÃt hÙa v§i các 
em, ÇØng dåy các em nh»ng thói quen xÃu (c© båc, rÜ®u 
chè, mánh mung, æn nói bÆy bå, nói xÃu lÅn nhau, mÃt Çoàn 
k‰t, la m¡ng hay dùng nh»ng l©i không ÇËp v§i nhau v..v.. Ÿ 
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Çây chúng ta có rÃt nhiŠu ÇiŠu cÀn t¿ cänh giác mình, vì 
không th‹ k‹ h‰t ÇÜ®c). Huynh trÜªng Gia ñình PhÆt Tº 
chúng ta dåy các em PhÆt pháp, chuyên môn, trò chÖi, dåy 
ti‰ng ViŒt v.v.. qua nh»ng l©i hay š ÇËp, là chúng ta Çã huân 
vào Tàng thÙc cûa các em m¶t vÜ©n hoa trái, tÜÖng lai së ÇÖm 
bông k‰t quä tÓt, nhÜ trao t¥ng các em m¶t hành trang tinh 
thÀn quí giá cûa Anh ChÎ trÜ§c khi các em vào Ç©i.  

 
• Bài h†c thÙ tÜ là d¿a vào tính chÃt cûa Tàng ThÙc 

(vô phú, vô kš), ta thÃy rõ Tàng thÙc rÃt thø Ç¶ng, nó 
không phân biŒt tÓt xÃu; Nó thuÀn túy là cái kho chÙa, 
vàng båc châu báu, bông hoa thÖm tho v..v..  cÛng chÙa, 
mà rác rÜªi hôi tanh dÖ bÄn cÛng chÙa h‰t; Cho nên Tàng 
thÙc không th‹ Çóng vai trò giäi thoát khÕi nh»ng tÆp khí 
ô nhiÍm v..v.. ÇÜ®c. Vì th‰, vai trò länh Çåo Ç‹ vÜ®t ngøc 
sinh tº luân hÒi, chính là vai trò cûa Ý ThÙc. ChÌ có Ý ThÙc 
- cái thÜ©ng linh hoåt suy nghï bao la vÛ trø Çó -  suy nghï tÓt 
lành cÛng nó mà suy nghï xÃu ác cÛng nó. Chính nó ÇÒng 
th©i có th‹ gieo vào Tàng thÙc nh»ng håt giÓng (chûng tº) 
thánh thiŒn tÓt lành, vØa ki‹m Çi‹m, góp š, phê bình Ç‹ 
chuy‹n hóa bŒnh si mê chÃp ngã cuÒng dåi  cûa Måt Na. Bªi 
vÆy, dù tu theo pháp môn nào, chúng ta cÛng thÃy bí quy‰t 
vÅn là c¶t cái Ý låi, nhÜ c¶t con trâu lòng ÇØng cho nó 
chåy tÙ tung phá håi lúa må cûa ngÜ©i khác vÆy. MuÓn tu 
hành có  k‰t quä, ta phäi làm chû Ý thÙc 

 
•  Bài h†c thÙ næm là vŠ cái mà chúng ta thÜ©ng g†i 

là NghiŒp. NghiŒp là gì? NghiŒp có phäi là m¶t hình phåt tØ 
trên tr©i rÖi xuÓng hay là m¶t tai h†a vô c§ dính vào ta hay 
không? Không, NghiŒp là nh»ng hành Ç¶ng có tác š cûa 
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• Baát Tö Nghì Nhieáp Thoï: Ñoù laø söï hoïc hoûi Chaùnh 
phaùp khoâng chuùt xao laõng, khoâng heà meät moûi (Töï 
Haønh) vaø söï hoä trì Chaùnh phaùp baèng yù chí haønh 
ñoäng khoâng khieáp nhöôïc (Hoaù Tha) ; Ñaây laø haønh 
ñoäng cuûa haøng Boà taùt töø ñòa vò thöù nhaát ñeán ñòa vò 
thöù baûy. 

 
 Baøi hoïc thöù 3:  Ñoù laø 4 thí duï maø Thaéng Man 
phu nhaân duøng ñeå giaûi thích yù nghóa troïng ñaïi cuûa 
Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp. Ñaây cuõng laø nhöõng yù nghóa 
bieåu töôïng raát hay :  
 Thí duï 1. Maây lôùn  Thí du 2. Nöôùc lôùn  Thí du 3. Ñaát 
lôùn   Thí du 4. Kho baùu vaät.  
 
1. Maây lôùn: Truyeàn thuyeát veà nhöõng “ñaùm maây saùng theá” 
baûo raèng chính maây ñoù taïo ra nhöõng côn möa vuõ truï, vaø 
nhöõng boït nöôùc cuûa côn möa vuõ truï naøy daàn daàn keát 
chaët laïi thaønh khoái ñaát lôùn. Nhöõng ñaùm maây vuõ truï duï 
cho tính chaát to lôùn cuûa söï Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp. 
Thaéng Man phu nhaân noùi: “Söï Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp 
möa xuoáng voâ löôïng phöôùc baùo vaø laø nhöõng côn möa voâ 
löôïng thieän caên.” Haïnh phuùc cuûa theá gian xuaát phaùt töø 
khaû naêng Nhieáp Thoï Chaùnh phaùp, vaø coâng baèng, bình 
ñaúng, khieâm aùi v..v.. taát caû ñeàu ñöôïc phaùt trieån vaø taøi boài 
bôûi söï nhieáp thoï chaùnh phaùp. 
 
2. Nöôùc lôùn: Cuõng trong truyeàn thuyeát saùng taïo theá giôùi, 
nöôùc ñöôïc duï cho tình yeâu, laø yeáu toá keát hôïp. Sau côn 
möa vuõ truï, nöôùc daâng traøn daàn daàn ñoâng thaønh chaát 
raén, thaønh khoái ñaát lôùn töùc “ 3 ngaøn ñaïi thieân theá 
giôùi” (tam thieân ñaïi thieân theá giôùi - danh töø ngaøy nay chuùng 
ta goïi laø heä thoáng tinh vaân vuõ truï); Cuõng vaäy, töø söï Nhieáp 
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thaáy roõ chaân taùnh vaø phaùp töôùng cuûa vaïn höõu, ñoù laø giai 
ñoaïn phaùt trieån caùc kyû xaûo, thaønh töïu phöông tieän Ba La 
Maät. Baét ñaàu töø ñaây trôû leân, Boà taùt môùi ñuû taøi naêng vaø 
trí tueä ñeå phaùt trieån naêng löïc nhieáp thoï chuùng sanh. 
 
3. Nhieáp Thoï: Nhieáp thoï trong yù nghóa naøy, chính laø 
ñoùng vai troø thuyeàn tröôûng ñöa ngöôøi vöôït qua soùng gioù, 
hay vai troø cuûa ngöôøi höôùng ñaïo ñöa ñoaøn löõ haønh vöôït 
qua sa maïc. Nhieáp thoï coøn coù nghóa laø duy trì, baûo veä 
hay quan phoøng. Coù maáy thöù nhieáp thoï tuøy theo trình 
ñoä: 
• Ñoán Phoå Nhieáp Thoï: Söï nhieáp thoï tröïc tieáp vaø phoå 

bieán, ôû trình ñoä môùi phaùt taâm höôùng thöôïng, muoán 
oâm heát caùi theá giôùi höõu tình vaøo trong voøng quyeán 
thuoäc cuûa mình, vôùi quyeát taâm “ toâi seõ laøm lôïi ích cho 
taát caû” 

• Taêng Thöôïng Nhieáp Thoï: Laø söï nhieáp thoï ñeå taêng 
tröôûng vaø höôùng thöôïng, luoân khích leä phaùt trieån 
khía caïnh toát, ñeå hoå trôï söï phaùt trieån ñi leân veà ñaïo 
ñöùc cuûa moïi ngöôøi. 

• Nhieáp Thuû Nhieáp Thoï: Nhieáp thoï baèng söï che chôû, coù 
traùch nhieäm giaùo duïc ñoái vôùi moät hoïc chuùng lôùn, laø 
baäc thaày cuûa moïi ngöôøi. 

• Tröôøng Thôøi Nhieáp Thoï:  Söï nhieáp thoï caàn thôøi gian 
gaàn guõi laâu daøi ñeå giaùo hoaù. 

• Ñoaûn Thôøi Nhieáp Thoï: khoâng ñoøi hoûi thôøi gian laâu 
daøi ñeå giaùo hoùa. 

• Toái Haäu Nhieáp Thoï: Theo doõi ñeå giaùo duïc cho ñeán 
khi naøo thaønh töïu tuyeät ñoái, khoâng giôùi haïn thôøi 
gian, khoâng chæ ñôøi naøy maø caû ñeán nhieàu ñôøi, nhieàu 
kieáp sau. 
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Thân, MiŒng, Ý Çã ÇÜ®c huân vào trong Tàng thÙc nhÜ 
nh»ng chûng tº, Ç®i có Çû cÖ duyên thuÆn tiŒn së xuÃt 
hiŒn nhÜ m¶t cái quä vØa Çû th©i gian Ç‹ chín muÒi. ñÙc 
PhÆt cÛng dåy: Con ngÜ©i là chû nhân cûa nghiŒp, là kÈ thØa 
t¿ nghiŒp; nghiŒp là  quy‰n thu¶c, là thai tång mà tØ Çó con 
ngÜ©i ÇÜ®c sinh ra.  

   
 Thi hào NguyÍn Du cÛng ÇÜ®c xem nhÜ am hi‹u 
PhÆt Pháp khi Ông vi‰t trong truyŒn KiŠu: 
 

ñã mang lÃy nghiŒp vào thân, 
CÛng ÇØng trách lÄn tr©i gÀn tr©i xa 

 
Ç‹ nói lên trách nhiŒm cûa con ngÜ©i trÜ§c luÆt Nhân 
Quä: Gieo lúa thì ÇÜ®c gåo, gieo håt cam thì hái trái cam, 
gieo gió thì g¥t bão v..v..không th‹ nào gieo håt cam mà 
Çòi có trái bÜªi ÇÜ®c. 
 

•  Bài h†c thÙ sáu là vŠ tinh thÀn giáo døc cûa PhÆt 
giáo nói chung, tinh thÀn giáo døc trong Gia ñình PhÆt 
Tº nói riêng. Chúng ta thÃy rÃt rõ s¿ ti‰n tri‹n tâm lš con 
ngÜ©i do phát tri‹n tØ bên trong mà ra, chÙ không phäi 
chÌ tØ s¿ thúc ÇÄy bên ngoài mà có. Th¿c t‰ cho thÃy các 
trÈ em cùng Cha MË, hÜªng m¶t cu¶c sÓng vÆt chÃt và 
tinh thÀn nhÜ nhau, nhÜng tính tình có th‹ rÃt khác nhau. 
ThÆm chí, hai anh, chÎ em song sinh có khi tính tình cÛng 
không giÓng nhau. Vì vÆy giáo døc phäi  lÃy ÇÙa trÈ (con 
ngÜ©i) làm khªi Çi‹m, phäi cæn cÙ trên tâm lš cûa nó chÙ 
không phäi là cûa ngÜ©i dåy nó, tâm lš này không phäi là 
cÓ ÇÎnh, theo Çúng mÅu mã nào, mà là luôn luôn bi‰n Ç°i, 



•CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•80 

chuy‹n hoá không ngØng. Vì th‰ chúng ta, nh»ng ngÜ©i 
Huynh trÜªng Gia ñình PhÆt Tº cÀn phäi theo kÎp tinh 
thÀn giáo døc t¿ chû, t¿ giác, næng Ç¶ng, sáng tåo v..v.. 
m¶t nŠn giáo døc có tính cách Çánh thÙc con ngÜ©i, và trä 
con ngÜ©i vŠ cho chính nó, mà ÇÙc PhÆt Çã dåy cho ÇŒ tº 
cûa ngài cách Çây gÀn ba ngàn næm. (nhÜ chúng ta thÜ©ng 
nghe chÜ PhÆt, chÜ T°  thÜ©ng dåy bäo ñi tìm bän lai diŒn 
møc) 

• Bài h†c cuÓi cùng cûa Anh ChÎ Em chúng tôi hôm 
nay låi cÛng là m¶t bài vŠ thuÆt ng» cûa Duy ThÙc H†c 
Çó là 3 ch»: 

     cänh , tánh  và  lÜ®ng  
• Cänh:  có ba cänh 
  

    a.Tánh cänh : là t¿ thân cûa th‰ gi§i th¿c   tåi 
khách quan(the realm of things in themselves)     Tánh= 
bän chÃt  ; cänh= ÇÓi tÜ®ng  
VÆy tánh cänh= bän chÃt cûa ÇÓi tÜ®ng = bän 
chÃt cûa th‰ gi§i th¿c tåi khách quan  
 
    b. ñ§i chÃt cänh:  là hình änh vŠ m¶t th¿c tåi 
nào Çó trong tri giác cûa ta = änh  tÜ®ng ÇÜ®c 
nÜÖng vào và sinh bªi tánh cänh = cänh Çu®c mang 
theo, ÇÜ®c phän änh tØ th¿c tåi (ví dø khi ta thuÖng 
hay ghét m¶t ngÜ©i nào  Çó thì hình änh cûa ngÜ©i Ãy 
trong lòng ta là hình änh ÇÜ®c sáng tåo bªi tâm thÙc 
chÙ không phäi hình änh cûa ngÜ©i Ãy trong th¿c t‰) 
Nói các khác, Çó là hình änh Çã bÎ  méo  mó qua suy 
diÍn cûa tâm phân biŒt, vì vÆy ThiŠn quán dåy ta 
buông bÕ nh»ng Ç§i chÃt cänh (äo änh) Ç‹ th‹ 
nhÆp vào tánh cänh. 
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Giai ñoïan 2: Tín taâm vöõng chaéc, khoâng coøn dao ñoäng 
tröôùc muïc tieâu  höôùng thöôïng cuûa mình. 
Baøi hoïc thöù 2: Ñaây laø nhöõng töø raát quen thuoäc nhöng 
hoïc Kinh Thaéng Man, chuùng toâi coù theâm ñöôïc nhöõng 
hieåu bieát saâu saéc; Ñoù laø:  

• Nhieáp Söï, Ba La Maät, vaø Nhieáp Thoï. 
 
1. Nhieáp söï: Coù boán Nhieáp Söï laø :  
       Boá Thí, AÙi Ngöõ, Lôïi Haønh, Ñoàng Söï. 
 
 Khoâng phaûi laø moâ thöùc haønh ñoäng rieâng bieät cuûa 
Boà Taùt ñaïo, maø chung cho caû Nhaân vaø Thieân thöøa; ñoù 
chính laø nguyeân taéc cuûa ñôøi soáng taäp theå, laø tình ñoaøn 
keát raøng buoäc moïi ngöôøi trong coäng ñoàng baèng tình caûm 
vò tha, bao dung, cao thöôïng. Song song vôùi boán Nhieáp 
Söï laø Luïc Ba La Maät (BLM). Chính boán Nhieáp Söï naøy 
ñaåy maïnh söï thaønh töïu cuûa Luïc Ba La Maät, vöøa töï phaùt 
trieån khaû naêng cuûa baûn thaân, vöøa höôùng khaû naêng aáy 
ñeán vôùi moïi coäng ñoàng khaùc cuûa theá gian (4 nhieáp söï naøy 
chuùng ta thöôøng goïi laø “Töù Nhieáp Phaùp”) 
 
2. Ba La Maät:  coù Saùu Ba La Maät:  
 
1.Boá Thí, 2.Trì Giôùi, 3.Nhaãn Nhuïc, 4. Tinh Taán, 5. Thieàn 
Ñònh , 6.Trí Tueä. 
 

Saùu Ba La Maät naøy ñöôïc thöïc haønh giôùi haïn tuøy 
theo söï phaùt trieån taâm linh. Cho ñeán khi nhaäp vaøo haøng 
thaùnh ñòa. Nghóa laø nhaäp vaøo ñòa vò ñaàu tieân goïi laø 
Hoan Hyû Ñòa, khoâng bò dao ñoäng nöõa, töø ñoù töøng Ba La 
Maät moät ñöôïc thaønh töïu ñeán möùc tuyeät ñoái. Sau khi 
thaønh töïu ñeán Ba La Maät thöù 6 (Trí Tueä Ba La Maät), 
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 2. Muoán khaéc phuïc nhöõng ngöôøi aùc, Boà Taùt phaûi 
coù yù chí saéc beùn ñeå töï cheá ngöï mình, khoâng sinh phieàn 
naõo. 
 3. Phaûi laøm sao ñeå giaûi quyeát vaán ñeà: khaû naêng 
cung caáp coù giôùi haïn, maø nhu caàu cuûa chuùng sanh thì voâ 
cuøng voâ taän ?  
 4. Laøm sao ñeå coù theå giuùp ñôõ, ñoàng thôøi moïi 
ngöôøi caàn mình trong khi mình chæ coù 1 thaân ?  
 5. Laøm theá naøo ñeå töï khaéc phuïc mình tröôùc 
nhöõng quyeán ruõ cuûa cuoäc ñôøi, khi phaûi soáng ôû 1 nôi 
buoâng lung phoùng daät xa hoa sa ñoïa ?  
 6. Laøm sao ñeå thöïc hieän yù nguyeän ñoä sanh khi 
chöa ñuû khaû naêng ?  
 7. Ñoái vôùi ngöôøi ngu si, xaûo traù phaûi laøm sao ? 
giaùo duïc hay boû ñi?  
 8. Thaáy roõ noãi khoå sanh töû nhöng khoâng theå töø 
boû chuùng sanh.  
 9. Lo sôï taâm nieäm xao laõng khi cheát, vì chöa 
chöùng ñöôïc Thanh Tònh Taêng Thöôïng YÙ Laïc. 
 10. Chöa chöùng ñöôïc Thanh Tònh YÙ Laïc maø coù 
ngöôøi ñeán caàu xin nhöõng thöù yeâu quí nhaát cuûa mình. 
 11. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù quan ñieåm vaø xu 
höôùng dò bieät, phaûi laøm sao ? thuyeát phuïc hay boû maëc? 
 12. Thöïc haønh haïnh khoâng phoùng daät toái ña, 
nhöng khoâng gaáp ruùt dieät taän phieàn naõo ñeå 1 mình nhaäp 
Nieát Baøn. 
 
 Chính vì vaäy, Boà Taùt Ñaïo laø moät con ñöôøng raát 
gian nan, khoù ñi, khoâng phaûi ai muoán ñi laø cuõng ñi ñöôïc. 
Quaù trình haønh ñoäng phaûi traûi qua 2 giai ñoaïn: 
Giai ñoïan 1: Töø khi phaùt taâm höôùng thöôïng maø trí tueä, 
tình caûm vaø yù chí chöa vöoït leân treân haïng phaøm phu.  
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   c.ñ¶c änh cänh:  Th‰ gi§i änh tÜ®ng chÌ có 
  trong tâm thÙc chÙ không có trong th¿c t‰nhÜ 
trong giÃc m¶ng) cÛng là m¶t bi‹u hiŒn cûa Tàng 
thÙc.     
  
 Trong 3 Cänh  này Tàng thÙc chÌ quan hŒ v§i (hay 
duyên v§i) Tánh Cänh.  
 

• Tánh: cÛng có ba Tánh là:  
      ThiŒn, BÃt thiŒn và Vô kš  
      (= trung tính =  không thiŒn không ác).  
   Trong 3 tánh này, Tàng thÙc duyên v§i Vô kš  

 
• LÜ®ng: là hình thái cûa nhÆn thÙc, cÛng có ba 

lÜ®ng:  
a.HiŒn lÜ®ng: tr¿c giác (nhÆn thÙc tr¿c  ti‰
p,  không cÀn qua suy luÆn). Tr¿c giác có th‹ 
Çúng hay sai, n‰u Çúng thì g†i là chân 
hiŒn lÜ®ng, sai thì g†i là t®                    
hiŒn lÜ®ng.  
b.T› lÜ®ng: phäi dùng Ç‰n suy luÆn. 
CÛng vÆy,  t› lÜ®ng có th‹ Çúng  
(= chân t› lÜ®ng)  hay sai (t® t› lÜ®ng)  
     
c. Phi lÜ®ng : bao gÒm t® hiŒn lÜ®ng và 
t® t› lÜ®ng. 

 Trong 3 LÜ®ng, Tàng ThÙc chÌ duyên v§i HiŒn lÜ®ng  
 
 Bu°i h†c chÃm dÙt tåi Çây v§i l©i nh¡c nhª nhau 
nh§ h†c thu¶c  ÇÎnh nghïa cûa ba Cänh, ba Tánh và ba 
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LÜ®ng (ÇØng có nhÀm Tánh Cänh v§i 3 Tánh Çó nha !☺ 
☺ !!) Có nhÜ vÆy sau này nói Ç‰n các mÓi quan hŒ cûa 
Måt na v§i ba Cänh, ba Tánh và ba LÜ®ng m§i  hi‹u và 
khÕi nhÀm  lÅn ÇÜ®c . 
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 - Chöông IV, Chöông V - 
 

 
 

Ñ uùng heïn laïi ñeán,” hoâm nay Anh Chò Em chuùng toâi 
hoïp laïi ñeå hoïc 2 chöông IV vaø V cuûa Kinh Thaéng Man 
(töông ñöông vôùi 2 chöông V vaø VI beân saùch môùi). Hai 
chöông naøy raát thuù vò, neân moïi ngöôøi daønh nhau ñöa ra 
nhöõng baøi hoïc maø ôû nhaø ñaõ nghieàn ngaãm vaø thu löôïm 
ñöôïc. Trong nhöõng baøi hoïc “lôùn” coøn coù nhöõng baøi hoïc 
nhoû nöõa!  
 
Chöông IV:  
BOÀ TAÙT HAØNH hay SÖÙ MEÄNH CUÛA HAØNH ÑOÄNG. 

(quaù trình thöïc haønh taâm nguyeän vó ñaïi cuûa Boà Taùt)   
  (Kinh: Nhieáp Thoï Chöông)  
 
 Baøi hoïc thöù 1:  Boà Taùt phaùt taâm caàu Phaät ñaïo, 
khoâng phaûi chæ rieâng cho baûn thaân mình, vì ngöôøi thöïc 
haønh Boà Taùt Ñaïo laáy söï an laïc cuûa taát caû chuùng sanh laøm 
ñoái töôïng; vì vaäy con ñöôøng tröôùc maët quaû thaät laø raát gian 
nan, baøi hoïc tröôùc heát cuûa anh chò em chuùng toâi hoâm nay 
laø 12 tröôøng hôïp gian nan, maø Boà Taùt phaûi ñöông ñaàu sau 
khi phaùt lôøi theä nguyeän vó ñaïi aáy. (laáy an laïc cuûa chuùng 
sanh laøm an laïc cuûa chính mình): 
 
 1. Boà Taùt phaûi tröøng trò, hay tha thöù nhöõng ngöôøi 
vi phaïm qui luaät vaø  pheùp taéc ñaïo ñöùc?                    

KINH THAÉNG MAN (tieáp theo) 
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 Nhö vaäy, Töï Haønh coù nghóa laø moïi haønh vi cöû 
chæ, trong moïi moâi tröôøng sinh hoaït ñeàu höôùng tôùi moät 
muïc ñích toái thöôïng duy nhaát. Ñoù laø tu taäp baèng haønh 
ñoäng thöïc tieãn ñeå ñaït ñeán thaønh töïu troïn veïn 3 phöông 
dieän cuûa moät nhaân caùch lyù töôûng: tình caûm, trí tueä vaø yù 
chí.   
 
 Vôùi baøi hoïc thöù 13 naøy, Anh Chò Em chuùng toâi 
keát thuùc buoåi hoïc hoâm nay vaø heïn gaëp nhau trong kyø 
hoïc tôùi vôùi 2 chöông IV vaø V ( chöông V vaø VI saùch 
môùi)  
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- YÙ Thöùc vaø Maït Na Thöùc - 

 
“………..Chính Tâm làm cho ta trong såch, 
cÛng chính tâm làm cho ta ô nhiÍm. Trong 
th¿c t‰, tâm là ngÜ©i thù nguy hi‹m nhÃt, 
mà cÛng chính là ngÜ©i bån chí thân cûa 
con ngÜ©i. ñó là lš do mà chúng tôi phäi 
h†c kÏ hÖn vŠ hai loåi Tâm này. Hôm nay, 
chúng tôi Çi sâu hÖn m¶t chút vŠ Tâm (hay 
là ThÙc). Hình thái cûa ThÙc có th‹ ví nhÜ 
s¿ chuy‹n Ç¶ng cûa vÆt chÃt và næng lÜ®ng, 
cûa sóng và nÜ§c, mà næng lÜ®ng thì vØa 
thu¶c vŠ vÆt chÃt (S¡c) vØa thu¶c vŠ phi vÆt 
chÃt (Vô S¡c). ….” 

 

 DUY THÖÙC HOÏC (tieáp theo) 
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N hÜ Çã h†c trong bài ÇÀu tiên vŠ Duy ThÙc, Anh 
ChÎ Em chúng tôi nh¡c nhau nh§ là: Tu tâm là tu 2 

anh chàng này: m¶t là anh Ý thÙc thì mÖ tÜªng bao la vÛ trø, 
m¶t anh Måt Na thì chÃp ngã quá chØng, chÃp m¶t cách si 
mê, chÃp Tàng thÙc làm Ngã - Ç‰n n‡i tính khí cûa Måt na 
thÜ©ng bi‹u hiŒn v§i 4 phiŠn não :  
  

•Ngã si        (quan niŒm sai lÀm vŠ cái  Ngã) ;  
•Ngã ki‰n   (nhÆn thÙc sai lÀm cho r¢ng Çó là 
                      m¶t cái Ngã Ç¶c lÆp và thÜ©ng còn ) 
•Ngã mån   (t¿ cao, t¿ Çåi, t¿ cho mình là sÓ 
                      m¶t - hÖn ai h‰t !☺ ☺ !)  
•Ngã ái       ( yêu cái tôi, cái cûa tôi [mine] và cái 
                      t¿ ngã cûa tôi [ myself ] )  
 

 Chính Tâm làm cho ta trong såch, cÛng chính tâm 
làm cho ta ô nhiÍm. Trong th¿c t‰, tâm là ngÜ©i thù nguy 
hi‹m nhÃt, mà cÛng chính là ngÜ©i bån chí thân cûa con 
ngÜ©i. ñó là lš do mà chúng tôi phäi h†c kÏ hÖn vŠ hai 
loåi Tâm này. Hôm nay, chúng tôi Çi sâu hÖn m¶t chút vŠ 
Tâm (hay là ThÙc). Hình thái cûa ThÙc có th‹ ví nhÜ s¿ 
chuy‹n Ç¶ng cûa vÆt chÃt và næng lÜ®ng, cûa sóng và 
nÜ§c, mà næng lÜ®ng thì vØa thu¶c vŠ vÆt chÃt (S¡c) vØa 
thu¶c vŠ phi vÆt chÃt (Vô S¡c). Trong bài S¿ báo Ùng cûa 
NghiŒp cûa Ngài Narada Thera (Nam Tông) dåy vŠ lÎch 
trình ti‰n tri‹n cûa  dòng tÜ tÜªng nhÜ sau:  

  “Khi ta ngû say, không chiêm bao m¶ng mÎ, tâm ª 
trong trång thái tiêu c¿c, sinh diŒt trong tØng sát na,  ÇÜ®c g†i 
là Bhavanga. LuÒng Bhavanga trôi chäy nhÜ m¶t dòng suÓi, 
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•  Boà Ñeà Taâm laø ruoäng phöôùc nuoâi lôùn phaùp baïch tònh.  
• Boà Ñeà Taâm laø coõi ñaát lôùn vì naâng ñôõ heát thaûy theá 

gian.   
• Boà Ñeà Taâm laø tònh thuûy vì röûa saïch taát caû phieàn naõo. 
  
• Boà Ñeà Taâm laø chí nguyeän noùng boûng cuûa moät chuùng 

sanh töï thaáy mình ñang soáng trong caûnh toái taêm, 
giöõa ñoïa ñaøy khoå nhuïc, mong tìm moät con ñöôøng 
saùng khoâng chæ cho rieâng mình, maø cho taát caû nhöõng 
ngöôøi cuøng caûnh ngoä.   

• Boà Ñeà Taâm laø yù chí kieân cöôøng baát khuaát, muoán 
thoaùt ra khoûi, cuûa moät ngöôøi bò troùi coät treân ngoïn löûa 
röïc chaùy, bò chaø ñaïp döôùi nhöõng söùc maïnh taøn khoác 
cuûa tham voïng ñieân cuoàng cuûa chính mình, vaø cuûa 
moät taäp theå ma quaùi chung quanh mình.  

 
 Baøi hoïc thöù 12: Ñoù laø veà 4 doøng nöôùc xoaùy (trong 
lôøi taùn döông Thieän Taøi Ñoàng Töû, Boà taùt Di Laëc noùi : 
“...Vôùi nhöõng keû troâi noåi trong 4 doøng nöôùc xoaùy, con 
ngöôøi chaân thaät naøy muoán laøm con thuyeàn ñaïi phaùp 
ñöa chuùng sanh vöôït qua ñaïi döông…..”  4 doøng nöôùc 
xoaùy hay 4 boäc löu ñoù laø: 

• Duïc boäc löu :doøng xoaùy cuûa duïc voïng 
• Höõu boäc löu : doøng xoaùy cuûa toàn taïI 
• Kieán boäc löu : doøng xoaùy cuûa kieán chaáp 
• Voâ minh boäc löu : doøng xoaùy cuûa voâ minh 

 
 Baøi hoïc thöù 13:  Nguyeän “Töï Haønh” cuûa Thaéng 
Man Phu Nhaân bao goàm caùc nguyeän sau: 

• Nguyeän Cuùng Döôøng tu taäp baèng Tín.  
• Nguyeän Bieát Theá Giôùi (bao goàm söï nghieân cöùu, 

ñaøo saâu Phaät Phaùp) tu taäp baèng Trí. 
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 Thaät vaäy, haønh trình ñi leân cuûa ngöôøi Huynh 
tröôûng hay ñoaøn sinh Gia Ñình Phaät Töû  ñeàu theo thöù 
töï:  Phaùt Boà Ñeà Taâm, Khôûi Boà Taùt Nguyeän, (ñeo hoa sen- 
ñoái vôùi Ñoaøn sinh, phaùt nguyeän - ñoái vôùi Huynh tröôûng) vaø 
Haønh Boà Taùt Ñaïo ( Taäp soáng cho tha nhaân nhieàu hôn cho 
chính mình, taäp “saùng cho ngöôøi theâm nieàm vui, chieàu giuùp 
ngöôøi bôùt khoå” , tìm caùch ñem Phaät phaùp ñeán cho moïi ngöôøi;  
taäp reøn luyeän mình ñeå laøm taám göông saùng cho ñaøn em noi 
theo….)  
 Ngöôøi Huynh tröôûng cuõng nhö ñoaøn sinh Gia 
Ñình Phaät Töû phaûi luoân môû roäng loøng thöông (Bi) vaø 
trau gioài trí tueä (Trí), phaûi bieát reøn luyeän tö caùch ñaïo ñöùc 
vaø quyeát taâm cuûa mình ñeå thöïc hieän lyù töôûng (Duõng) … 
Noùi toùm laïi, chaâm ngoân Bi Trí Duõng cuûa Gia Ñình Phaät 
Töû cuõng “ñoàng daïng” vôùi 3 ñaïi nguyeän cuûa Thaéng Man 
phu nhaân ( noùi ñoàng daïng vì tuy kích thöôùc to nhoû khaùc 
nhau nhöng baûn chaát thì gioáng nhau) hay noùi caùch khaùc, 
chaâm ngoân cuûa Gia Ñình Phaät Töû ñöôïc kieán laäp döïa 
treân tinh thaàn ba ñaïi nguyeän cuûa Thaéng Man phu nhaân. 
 
 Baøi hoïc thöù 11: Laø baøi hoïc veà Boà Ñeà Taâm ; Maëc 
duø Anh Chò Em chuùng ta ñaõ hoïc nhieàu laàn veà Boà Ñeà 
Taâm, töø khi coøn ôû ngaønh Thieáu, nhöng ôû ñaây trong 
Kinh Thaéng Man naøy, sö phuï Tueä Syõ ñaõ cho bieát nhöõng 
ñònh nghóa vaø nhöõng tính chaát ñoäc ñaùo cuûa Boà Ñeà Taâm, 
neân Anh Chò Em chuùng toâi phaûi nhaéc laïi noäi dung vaø 
coát tuûy cuûa Boà Ñeà Taâm. 
 
• Boà Ñeà Taâm = Taâm Voâ Thöôïng Boà Ñeà  = Taâm 

nguyeän thaønh töïu söï giaùc ngoä toái thöôïng = Taâm A 
Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeà.  

•  Boà Ñeà Taâm laø haït gioáng cuûa heát thaûy Phaät Phaùp. 
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luôn luôn bi‰n Ç°i, không khi nào giÓng hŒt nhau trong hai 
chÆp tÜ tÜªng k‰ ti‰p”. 
 
   Không chÌ trong lúc ngû, mà khi thÙc ta cÛng có 
loåi tâm này. Kinh Th¡ng Pháp TÆp Y‰u diÍn tä lÎch trình 
ti‰n tri‹n cûa m¶t tÜ tÜªng qua ví dø sau Çây: 
 
 M¶t ngÜ©i n¢m dÜ§i gÓc cây xoài, lÃy khæn che  m¥t 
låi, ngû say; M¶t ng†n gió th°i qua làm rung Ç¶ng nhánh cây 
và m¶t trái xoài røng xuÓng bên cånh ÇÀu anh ta.  Anh ta 
tung khæn ra và hÜ§ng m¡t vŠ phía có ti‰ng Ç¶ng; ThÃy m¶t 
vÆt, anh cÀm  lên quan sát và nhÆn ra Çó là m¶t trái xoài. 
Anh hä miŒng ra c¡n vào trái xoài æn, nuÓt xong, n¢m xuÓng 
ngû trª låi.   
 Câu chuyŒn thÆt ÇÖn giän và m¶t em bé cÛng có 
th‹ Çã g¥p cänh này, nó rÃt gÀn gÛi v§i sinh hoåt h¢ng 
ngày, nhÜng ª Çây ta muÓn diÍn tä nh»ng hành Ç¶ng này 
theo thuÆt ng» PhÆt Giáo, theo danh tØ Duy ThÙc H†c 
cho nên ta phäi tÆp nói theo nh»ng tØ m§i h†c trên Çây mà 
thôi. Trong câu chuyŒn này: 
 
• M¶t ngÜ©i n¢m dÜ§i gÓc cây xoài, lÃy khæn che m¥t låi, ngû say 

= dòng bhavanga yên tïnh trôi chäy 
• M¶t ng†n gió th°i qua = tâm bhavanga vØa qua  
• Làm rung Ç¶ng nhánh cây = tâm bhavanga  rung Ç¶ng  
• Và m¶t trái xoài røng xuÓng bên cånh ÇÀu anh ta = tâm bha-

vanga t¡t sau khi rung Ç¶ng  trong 2 chÆp  tÜ tÜªng ) .  
• Anh ta tung khæn ra va hÜ§ng m¡t vŠ phiá có ti‰ng Ç¶ng = (khi 

có ÇÓi tÜ®ng xuÃt hiŒn luÒng bhavanga rung Ç¶ng 2 chÆp rÒi 
t¡t, tùy theo ÇÓi tÜ®ng xuÃt hiŒn, 5 giác quan b¡t ÇÀu h†at 
Ç¶ng;  ª Çây là M�T = nhãn thÙc )  

• ThÃy 1 vÆt = nhãn thÙc,  
• Anh cÀm  lên =  ti‰p th† tâm  
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• Quan sát  = suy Çåc tâm  
• Và nhÆn ra Çó là m¶t trái xoài = xác ÇÎnh tâm (phân biŒt, l¿a 

ch†n, thu nhÆn hay loåi bÕ) . 
• Anh hä miŒng ra c¡n vào trái xoài æn = viŒc thÜªng thÙc trái 

xoài gÒm 7 chÆp tÜ tÜªng - g†i là Javana(vai trò cûa š chí)   
• NuÓt mi‰ng xoài = Çæng kš tâm  
• ˆn xong ngû trª låi tâm trª låi trång thái bhavanga yên tïnh 
  
 Bài h†c thÙ 1: Chính ª giai Çoån này  (Javana) là 
quan tr†ng nhÃt vì tÜ tÜªng quy‰t ÇÎnh bi‹u hiŒn thành 
hành Ç¶ng tÓt hay xÃu (thiŒn hay bÃt thiŒn). N‰u quy‰t 
ÇÎnh Çúng Ç¡n thì tåo ra thiŒn nghiŒp, n‰u quy‰t ÇÎnh sai 
lÀm thì tåo ra bÃt thiŒn nghiŒp. Dù ÇÓi tÜ®ng xuÃt hiŒn có 
ÇÜ®c yêu thích hay không, ta vÅn có th‹ tåo ra m¶t ti‰n 
trình Javana thiŒn hay bÃt thiŒn theo š muÓn. Ví dø nhÜ 
khi g¥p ngÜ©i thù nghÎch, s¿ giÆn d» liŠn phát sinh (tåo 
nghiŒp bÃt thiŒn) ngoài š muÓn cûa ta, nhÜng n‰u ta có tu 
tÆp tÌnh thÙc, bi‰t ch‰ ng¿ tâm mình, thay vì  n°i giÆn, ta 
có th‹ räi tâm TØ Ç‰n ngÜ©i Ãy (tåo thiŒn nghiŒp)   
  
 Bài h†c thÙ 2: Duy ThÙc H†c dåy r¢ng trong ti‰n 
trình cûa Tâm, m‡i loåi thÜ©ng phát sinh trong m¶t, hai, 
ba chÆp tÜ tÜªng, chÌ có tâm Javana phát sinh liên ti‰p trong 
bäy chÆp lúc bình thÜ©ng, næm chÆp khi lâm chung và tÃt cä 
bäy chÆp ÇŠu cùng chung m¶t ÇÓi tÜ®ng. Nh»ng tâm sª phát 
sinh trong bäy chÆp tÜ tÜªng Ãy ÇŠu giÓng hŒt nhau, 
nhÜng næng l¿c thì không ÇÒng ÇŠu. Có chÆp månh có 
chÆp y‰u. ñó là lš do giäi thích s¿ tr° sanh quä cûa các 
nghiŒp theo th©i gian, theo tác Ç¶ng, theo khä næng báo Ùng 
v..v..     
  
 Bài h†c thÙ 3: Ý thÙc (thÙc thÙ Sáu) là lanh l®i 
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buøn laày, ngöôi laø chieác caàu Ñaïi Phaùp, vôùi nhöõng keû toái 
taêm ngu doát, ngöôi laø ngoïn ñeøn Ñaïi Trí, vôùi nhöõng 
ngöôøi ñi trong sa maïc sanh töû, ngöôi laø baäc höôùng ñaïo 
môû ñöôøng….” 
  
 Baøi hoïc thöù 8:  Tröôùc khi trôû thaønh moät Thaùnh 
giaû, haønh giaû phaûi phaùt trieån ñaïo ñöùc vaø trí tueä, phaûi 
thöïc haønh haïnh Thanh Vaên, nghóa laø phaûi taäp quaùn saùt 
ñeå thaáy roõ chaân töôùng cuûa theá gian, ñeå phaùt trieån taâm vò 
tha, vaø ñeå coù theå löïa choïn phaùp moân thích hôïp. Caên 
baûn haønh ñoäng laø Töù Nhieáp Phaùp vaø song song vôùi Töù 
Nhieáp Phaùp laø Luïc Ba La Maät.. 
 
 Baøi hoïc thöù 9: Laø 3 ñaïi nguyeän cuûa Thaéng Man 
phu nhaân, töông ñöông vôùi 3 Tuï Tònh giôùi cuûa Boà Taùt; 
ñoù laø: 
 1. Ñôøi ñôøi thoï sanh ñeàu ñöôïc “Chaùnh Phaùp 
Trí” (töông ñöông vôùi Nhieáp Luaät Nghi Giôùi) - nguyeän 
“Töï Haønh,” ñaây laø nguyeän hoïc hoûi taát caû Phaät Phaùp. 
 2. Sau khi thaønh töïu Chaùnh Phaùp Trí, seõ thuyeát 
giaûng cho taát caû chuùng sanh vôùi taâm khoâng meät moûi 
(töông ñöông vôùi Nhieáp Chuùng Sanh Giôùi) - nguyeän “Ngoaïi 
Hoaù”  
 3. Ñoái vôùi söï Nhieáp Thoï Chaùnh Phaùp, seõ xaû boû 
thaân maïng vaø taøi saûn ñeå hoä trì Chaùnh phaùp (thaønh töïu 
Nhieáp Thieän Phaùp Giôùi) - nguyeän “Hoä Phaùp” 
 
   Baøi hoïc thöù 10: Laø söï lieân heä giöõa 3 ñaïi nguyeän 
cuûa Thaéng Man phu nhaân, vaø chaâm ngoân Bi Trí Duõng 
cuûa Anh Chò Em Huynh tröôûng vaø ñoaøn sinh Gia Ñình 
Phaät Töû  chuùng ta. 
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• Nguyeän Sau Khi Haønh: nhö hoài höôùng coâng ñöùc 
• Töï Theå Voâ Ngaïi Nguyeän: Nhö haïnh nguyeän Phoå 

Hieàn 
 
 Baøi hoïc thöù 6: Nhöõng yeáu toá naøo quyeát ñònh ñöa 
ñeán Phaät thöøa ? Ñoù laø 3 yeáu toá maø chuùng ta ñaõ hoïc treân 
ñaây : Boà Ñeà Taâm, Boà Taùt Haïnh vaø Boà Taùt Nguyeän. 
 
 Baøi hoïc thöù 7: Boà Taùt phaûi laøm gì ñeå thanh tònh 
trang nghieâm coõi Phaät?  
 
 Ñaây laø öôùc nguyeän laøm cho taát caû moïi theá gian 
ñeàu trôû thaønh Tònh Ñoä, khoâng coù nhöõng khoán khoå vaät 
chaát, khoâng coøn nhöõng heä luïy phieàn naõo: 

Trang nghieâm coõi Phaät,  
Nôi coõi Ta Baø 
Ñaát Taâm thanh tònh  
Hieån loä ngaøn hoa.  

 
 Ñoù laø Boà Taùt phaûi xa lìa moïi oâ nhieãm, thaønh töïu 
ñaïo thanh tònh, voâ löôïng chuùng sanh coù trí tueä sung maõn 
ôû trong ñoù, taát caû ñeàu vaøo caûnh giôùi bao la cuûa chö Phaät, 
tuøy theo taâm chuùng sanh maø thò hieän, khieán cho heát 
thaûy ñeàu hoan hyû. Noùi theo ngoân ngöõ cuûa Anh Chò Em 
chuùng ta thì ñaây laø vaán ñeà thaân giaùo; Thaät vaäy khi 
chuùng ta ñaõ thaønh töïu ñuôïc tri haønh hôïp nhaát, öôùc 
nguyeän vaø haønh vi khoâng coøn sai bieät, nghóa laø ñaõ an 
tru,ï vöõng chaéc trong chí nguyeän cuûa mình, thì chuùng ta 
laø taám göông saùng cho ñaøn em vaø baïn beø noi theo ; haõy 
nghe Boà Taùt Di Laëc taùn döông Thieän Taøi Ñoàng Töû: 
“..Vôùi nhöõng keû troâi noåi trong 4 doøng nöôùc xoaùy, ngöôi 
laø con thuyeàn ñaïi Phaùp, vôùi nhöõng keû chìm ngaäp trong 
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hÖn h‰t, suy nghï làm viŒc phäi nó cÛng ÇÙng ÇÀu mà tính 
toán mÜu toan viŒc ác thì nó cÛng là sÓ m¶t (công vi thû , 
t¶i vi khôi = công cÛng nó ÇÙng ÇÀu mà t¶i nó cÛng trÜ§c h‰
t!) ThÙc này cÛng có công næng chÃp ngã và chÃp pháp. 
ChÌ có Ý thÙc m§i có khä næng soi sáng, chuy‹n hoá Måt 
Na thÙc và A Låi Da thÙc. Nói cø th‹, Ý thÙc vØa phäi 
ÇÒng th©i gieo trÒng nh»ng chûng tº tÓt, thiŒn vào tàng 
thÙc, vÜà rºa såch m†i ô nhiÍm do si mê, chÃp thû cûa 
Måt Na b¢ng cách thông qua thân, miŒng, mà š thÙc có 
th‹ ÇiŠu hành, sai khi‰n cái thÃy, cái nghe v..v.. Do Çó, nói 
cho Çúng thì: chuy‹n hoá là phäi chuy‹n hóa toàn diŒn hŒ 
thÓng cûa tâm thÙc - cÀn có s¿ tÜÖng duyên giao hòa cûa cä 
tám thÙc - chÙ không phäi chÌ riêng tØng thÙc nào. 
 

Bài h†c thÙ 4:  
• Trong ba Cänh, Ý thÙc có Çû ba Cänh (Tánh 

cänh, ñ¶c änh cänh và ñ§i chÃt cänh) 
  
• Trong ba Tánh, thÙc này cÛng có Çû ba tánh 

(ThiŒn, Ác và Vô kš)  
 
• Trong ba LÜ®ng, thÙc này cÛng có Çû ba 

lÜ®ng (HiŒn lÜ®ng, T› lÜ®ng và Phi lÜ®ng)   
 
NghiŒp døng cûa ThÙc này là làm cho Thân Ç¶ng, 

MiŒng nói tåo ra dÅn nghiŒp và mãn nghiŒp, Ç‹ cäm th† 
quä báo trong hiŒn ki‰p hay trong các Ç©i sau. 

 
 Bài h†c thÙ 5. Theo  Duy ThÙc H†c,  có m¶t 
thÙc cæn bän và bäy chuy‹n thÙc: Måt Na cÛng là m¶t 
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chuy‹n thÙc; Nó m¶t m¥t chÃp Tàng thÙc làm Ngã - 
m¥t khác nó chính là nŠn täng cho s¿ NhiÍm và TÎnh 
cûa Sáu chuy‹n thÙc trÜ§c (Nhãn, Nhï, T›, ThiŒt, Thân 
và Ý thÙc).   
 
 ThÆt vÆy, Sáu chuy‹n thÙc trÜ§c luôn luôn liên hŒ 
ch¥t chë v§i s¿ hiŒn diŒn cûa Måt na, và Måt na thì luôn 
luôn tác Ç¶ng lên Sáu chuy‹n thÙc trÜ§c, v§i chÙc næng 
lÜu chuy‹n ,ÇÓi lÜu gi»a chûng tº và hiŒn hành.  Do Çó, 
n‰u s¿ cuÒng si cûa Måt na càng l§n thì khä næng sáng 
suÓt cûa Sáu chuy‹n thÙc trÜ§c càng nhÕ; Nói nôm na: cái 
tâm phân biŒt càng l§n thì s¿ nhÆn thÙc vô tÜ trong sáng càng 
nhÕ, các s¿ vÆt, hiŒn tÜ®ng, màu s¡c, âm thanh  v..v..  së bÎ 
méo mó, xuyên tåc, bÈ cong. Lúc Ãy, m¡t, tai . . . së không 
chÌ là thuÀn túy phøc vø cho cái thÃy  cái nghe. . . n»a mà 
còn ôm thêm cái tâm Üa - ghét, lÃy - bÕ. Måt Na mà giäi 
thoát ÇÜ®c chØng nào (nghïa là b§t cuÒng si trong 4 thÙ 
phiŠn não) thì khä næng thanh tÎnh sáng suÓt cûa sáu 
chuy‹n thÙc trÜ§c càng l§n lên chØng Ãy.   
 
 Bài h†c thÙ 6: ñi‹m khác biŒt  trong tính khí cûa 
Måt Na và A Låi Da ThÜc là: A Låi Da ThÙc  lÃy Tánh 
Cänh làm ÇÓi tÜ®ng, thì Måt na lÃy ñ§i chÃt cänh làm ÇÓi 
tÜ®ng; M¶t cách nôm na, A Låi Da thÙc nhìn s¿ vÆt hiŒn 
tÜ®ng nhÜ -nó -là (as - it -is)  trong khi Måt Na nhìn 
v§i m¶t hay nhiŠu c¥p kính màu cûa si mê, chÃp ngã . . . 
do vÆy mà cái thÃy cûa Måt Na là sai lÀm vì bÎ ngæn che. 
 

Tính chÃt cûa Måt Na vØa là thÄm (reflecting) vØa 
là h¢ng (always)- nghïa là vØa khäo sát, thÄm sát, vØa luôn 
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a) Cuøng phaùt khôûi moät laàn vôùi haønh ñoäng: Nhöõng lôøi 
nguyeän trong luùc haønh ñoäng 

b) Ñoái söï maø phaùt nguyeän, vôùi chuû ñích giöõ vöõng taâm 
chí, khoâng ñeå giaùn ñoïan vaø taùn loaïn. 

 
  (Nhö trong Tyø Ni Thieát Yeáu Nhaät Duïng,  trong 
phaåm Tònh Haïnh kinh Hoa Nghieâm, hay Xaûo nguyeän):  
   
Khi röûa tay: 

Muùc nöôùc ñeå röûa tay  
Xin nguyeän cho moïi ngöôøi  
Coù ñoâi baøn tay saïch  
Gìn giöõ chaùnh phaùp naøy.  

 
Khi traûi göôøng chieáu: 
 

Khi traûi giöôøng chieáu 
Nguyeän cho chuíng sanh 
Traõi baèng thieän phaùp 
thaáy chaân thaät töôùng.  

 
Khi böôùc ra ñöôøng: 

Caát böôùc ra ñöôøng  
nguyeän cho chuùng sanh 
böôùc leân loái Phaät 
vaø Voâ y Xöù.  

Hay khi ñi nguû: 
Vaøo luùc nguû nghæ,  
Nguyeän cho chuùng sanh 
Thaân ñöôïc yeân oån 
Taâm khoâng loaïn ñoäng.  
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Chaân Thaät” seõ bò maát ngay; ñoù laø:  
1. Vì tham danh lôïi maø töï khen mình cheâ ngöôøi, noùi xaáu 

ngöôøi khaùc. 
2. Khoâng bieát boá thí tieàn baïc hay ban boá phaùp duø coù ngöôøi 

ñeán caàu xin.  
3. Duøng chaân tay hay khí cuï ñaùnh ñaäp ngöôøi khaùc maø 

trong loøng thaáy saûng khoaùi; coù loãi maø ai noùi tôùi thì sinh 
loøng oaùn haän. 

4. Baùng boå Boà Taùt taïng , thích tuyeân thuyeát , khai thò, thieát 
laäp Töông töï phaùp, hoaëc töï mình tin hieåu, hoaëc bò ngöôøi 
khaùc loâi cuoán.  

(Anh Chò Em chuùng toâi töï daën loøng raèng, ñöøng bao giôø 
laøm “Boà Taùt Doûm” nha! Thaø laø laøm 1 chuùng sanh bình 
phaøm nhöng chaân thaät! ) 
 
 Chöông III: BOÀ TAÙT NGUYEÄN  
    ( Haïnh Nguyeän cuûa Boà Taùt) 
 
 Nhö Luaän Thaäp Truï Baø Sa ñaõ noùi “Phaùt nguyeän 
caàu ñaïo naëng nhoïc hôn caû vieäc naâng ñôõ ba ngaøn Ñaïi thieân 
theá giôùi” vì “Nguyeän” laø theä nguyeän, laø quyeát ñònh taâm, vì vaäy 
sau khi ñaõ phaùt Boà Ñeà taâm, khôûi Boà Taùt haïnh, phaûi noùi ñeán 
haïnh nguyeän vó ñaïi cuûa Boà Taùt.” 
 
 Baøi hoïc thöù 5:   Coù 4 loaïi nguyeän: 
 
• Theä nguyeän: höùa heïn thôøi gian tröôùc khi haønh ñoäng : 

nhö tröôøng hôïp cuûa Thieän Taøi Ñoàng Töû sau khi ñöôïc 
Vaên Thuø Sö Lôïi daïy, lieàn phaùt taâm tìm caàu hoïc Phaät 
phaùp cho ñeán roát raùo. 

 
• Haønh nguyeän: goàm 2 tröôøng hôïp : 
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luôn có m¥t suÓt 24/24 gi© m¶t ngày; Luôn luôn so Ço 
tính toán. Nói theo danh tØ Duy ThÙc H†c thì Måt na có 
tính h»u phú vô kš (h»u phú = có bÎ ngæn che)  Cái gì Çã 
ngæn che? ñó chính là bÓn cái si mê cûa nó (Ngã si, Ngã 
ki‰n, Ngã mån, Ngã ái. Vô kš= không thiŒn, không ác). Nói 
ng¡n låi cho dÍ nh§: Måt Na là chÃp ngã và khi duyên 
vào ÇÓi tÜ®ng nào thì chÃp ÇÓi tÜ®ng Çó làm ngã và s¿ 
chÃp ngã nhÜ vÆy là hoàn toàn sai lÀm nên g†i là phi 
lÜ®ng (wrong perception)  

 
 Bài h†c thÙ 7: VØa ôn låi nh»ng tØ Cänh, 
Tánh và LÜ®ng trong bài trÜ§c:  
 

•Trong 3 Cänh, Måt na chÌ quan hŒ v§i ñ§i chÃt cänh   
•Trong 3 Tánh, Måt na là h»u phú vô kš  
•Trong 3 LÜ®ng, Måt na chÌ có Phi lÜ®ng  

 Bài h†c thÙ 8: Låi là m¶t bài h†c vŠ tØ m§i trong 
Duy ThÙc h†c. Trong bài trÜ§c chúng ta Çã h†c ba Cänh, 
ba Tánh và ba LÜ®ng.  
 
 Hôm nay h†c thêm: næm Th†, ba Cõi, chín ñÎa, 
chín Duyên. 
  
 Næm Th†: 

• Kh° th†, Låc th†, Ðu th†, H› th† và Xä th† 
 
 Ba Cõi:  (ta thÜ©ng g†i là tam gi§i ) 

• Døc gi§i, S¡c gi§i, Vô S¡c gi§i   
 
       cõi Døc (realm of Desire) = th‰ gi§i cûa ngÜ©i 
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và thú (th‰ gi§i cûa døc v†ng, ham muÓn, thèm khát)  
        cõi S¡c  (realm of Form) = th‰ gi§i vÆt chÃt 
nhÜng nhË nhàng thanh thoát hÖn cõi Døc.  
        cõi Vô S¡c (realm of No Form) th‰ gi§i phi vÆt 
chÃt, th‰ gi§i cûa næng lÜ®ng (energy). Tâm thÙc cÛng là 
m¶t dång næng lÜ®ng (mental energy). 

  
 Chín ñÎa :  

1.NgÛ thú tåp cÜ ÇÎa     ( =thu¶c vŠ Døc gi§i)  
2.Ly, sanh H› låc ÇÎa 
3. ñÎnh, sanh H› låc ÇÎa (= 4 ÇÎa này thu¶c S¡c gi§i)  
4. Ly h›, diŒu låc ÇÎa      ( tØ SÖ Ç‰n TÙ thiŠn ) 
5. Xä niŒm thanh tÎnh ÇÎa  
6. Không vô biên xÙ ÇÎa 
7. ThÙc vô biên xÙ ÇÎa (= 4 ñÎa này thu¶c Vô S¡c gi§i)  
8. Vô sª h»u xÙ ÇÎa  
9. Phi tÜªng phi phi tÜªng xÙ ÇÎa  
  
 Chín Duyên: 
1. HÜ không 
2. Ánh sáng 
3. Cæn 
4. Cänh 
5. Tác š  
6. Phân biŒt y 
7. NhiÍm tÎnh y 
8. Cæn bän y  
9. Chûng tº .  
 

  Sau khi h†c ÇÜ®c các tØ cûa Duy ThÙc H†c, chúng 
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9. Khoâng bao giôø rôøi boû nhöõng chuùng sanh khoán khoå vì 
beänh taät, coâ ñoäc, tuø toäi, .laøm cho hoï thoaùt khoå, baèng 
nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc   
10. Gaëp nhöõng chuùng sanh laøm nhöõng vieäc aùc haïi ngöôøi, 
hay phaïm giôùi …thì nhaát ñònh seõ chieát phuïc hoaëc nhieáp 
phuïc tuøy tröôøng hôïp ñeå chaùnh phaùp ñöôïc tröôøng toàn, aùc 
phaùp ñöôïc giaûm thieåu. 
 
Noùi moät caùch ngaén goïn, thì 10 Giôùi ñoù laø :  
1. Luoân giöõ giôùi ñaõ thoï 
2. Khoâng kieâu maïn 
3. Khoâng saân nhueá 
4. Khoâng taät ñoá 
5. Khoâng boûn xeûn 
6. Khoâng tích tuï tö höõu 
7. Thöïc haønh Töù Nhieáp Phaùp 
8. San baèng noåi khoå cuûa chuùng sanh 
9. Dieät tröø toäi aùc 
10. Hoä trì vaø baûo veä Chaùnh phaùp 
 
 Baøi hoïc thöù 4:  Ñaây laø baøi hoïc veà nhöõng töø ngöõ 
môùi: Theá naøo laø Tha Thaéng Xöù vaø theá naøo laø Kyû Thaéng 
Xöù ? 

•Tha Thaéng Xöù laø nhöõng aùc phaùp laøm toån haïi mình, 
ví duï nhö vì tham danh lôïi maø töï khen mình cheâ 
ngöôøi, noùi xaáu ngöôøi khaùc, aáy laø phaùp tha thaéng xöù 
thöù nhaát. 

• Kyû Thaéng Xöù laø nhöõng thieän phaùp ích lôïi cho mình 
(ngöôïc laïi vôùi Tha thaéng Xöù) 

 
 Theo luaän Du Giaø, coù 4 Tha Thaéng Xöù  neáu Boà 
Taùt vi phaïm 1 trong 4 ñieàu naøy, thì tö caùch “Boà Taùt 
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ñöùc göông maãu (Boà Taùt) gaây tín taâm cho nhöõng ngöôøi 
Phaät töû môùi ñeán vôùi Ñaïo, ñoàng thôøi giuùp boà taùt phaùt 
trieãn caùc moân thieàn ñònh cuõng nhö khai trieån trí tueä  

 
• Nhieáp Thieän Phaùp Giôùi: Boà Taùt thöïc hieän vaø tích 

taäp caùc thieän phaùp ñeå duõng tieán treân ñuôøng Ñaïo. 
 
• Nhieâu Ích Höõu Tình Giôùi:  Vì möu caàu haïnh phuùc 

cho chuùng sanh, Boà Taùt luoân tu taäp phaùt trieån 4 taâm 
roäng lôùn (Töø ,Bi, Hyû. Xaû) 

 
 Baøi hoïc thöù 3  laø 10 ñaïi thoï cuûa Thaéng Man phu 
nhaân.  10 ñaïi thoï naøy coøn ñöôc goïi laø “Baát Tö Nghì Ñaïi 
Thoï” vì Thaéng Man phu nhaân tuyeân boá nhöõng lôøi thaät 
laø “saám seùt” baét ñaàu baèng “…Keå töø nay cho ñeán luùc thaønh 
töïu Boà Ñeà..” nghóa laø 10 ñaïi thoï naøy khoâng chæ coù hieäu 
löïc trong ñôøi naøy, maø coøn coù hieäu löïc trong nhieàu ñôøi 
nhieàu kieáp nöõa, cho ñeán khi thaønh Phaät ! Thaät laø vó ñaïi 
quaù, heøn gì goïi laø “Thaéng Man Sö Töû Hoáng” thaät ñuùng 
quaù roài!  
 
 Möôøi Ñaïi Thoï ñoù laø:  
1. Khoâng bao giôø khôûi taâm vi phaïm giôùi ñaõ thoï    
2. Khoâng bao giôø khôûi taâm kieâu maïn    
3. Khoâng bao giôø khôûi taâm phaãn haän    
4. Khoâng bao giôø khôûi taâm ganh tò     
5. Khoâng bao giôø khôûi taâm keo kieät.    
6. Khoâng bao giôø vì mình maø thoï nhaän, suùc lieãm taøi vaät.   
7. Khoâng bao giôø vì rieâng mình maø thöïc haønh Töù Nhieáp 
Phaùp.    
8.  Luoân luoân nhieáp thoï chuùng sanh baèng taâm khoâng aùi 
nhieãm, taâm khoâng meät moûi, taâm khoâng haïn ngaïi.   
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tôi t¿ ra bài tÆp ª nhà cho Anh ChÎ Em mình  b¢ng cách 
lÆp bäng tóm t¡t sau Çây cho dÍ nh§ tám ThÙc Çã bi‰t, 
duyên v§i nh»ng món nào:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bài h†c thÙ 9: Chúng tôi nh¡c låi vŠ s¿ khác 
nhau gây ra khó khæn ban ÇÀu cho viŒc h†c Duy ThÙc, Çó 
là chúng ta h†c Tâm Lš H†c hiŒn Çåi (Tây phÜÖng) chÌ   
bi‰t 2 góc Ç¶ cûa m¶t nhÆn thÙc: Çó là Chû th‹ (Subject) 
và ñÓi tÜ®ng (Object) nhÜng khi h†c Duy ThÙc - tÙc Tâm 
Lš H†c PhÆt Giáo (c° Çi‹n- ñông phÜÖng) ta låi g¥p Ç‰n 
ba danh tØ nhÜ Çã h†c trong bài ÇÀu tiên: 
 

• Ki‰n phÀn : chû th‹  
• TÜ§ng phÀn : ÇÓi tÜ®ng  
• T¿ th‹ phÀn : phÀn cæn bän cûa thÙc làm nŠn cho chû 

th‹ và ÇÓi tÜ®ng . 
 

  
M¡t    

 
Tai   

 
MÛi  

 
LÜ«i     

 
Thân   

 
Ý  

 
Måt 
na  

A 
Låi 
Da 

ThÙc            

3 Cänh         

3 Tánh         

3 LÜ®ng         

5 Th†         

3 Cõi           

9 ñÎa          

9 Duyên          
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 LÃy 1 ví dø cø th‹:  
• NÜ§c là ki‰n phÀn,  
• Sóng là tÜ§ng phÀn và  
• Tính Ü§t, loãng, không màu không mùi (hay 

h®p chÃt H2O) là t¿ th‹ phÀn. 
 

 TÜÖng t¿, trong hŒ thÓng Tám thÙc, m‡i thÙc ÇŠu 
có ÇÀy Çû cä 3 phÀn và ª m¥t TÜ§ng thì có ba, nhÜng ª 
m¥t T°ng Th‹ chÌ là M¶t - nhÜ nÜ§c và sóng hay H20 
vÆy. 

 
 Dù Çã qua ba bu°i h†c, nhÜng Anh ChÎ Em chúng 
tôi vÅn thÃy nhÜ là cªi ng¿a xem hoa - chÜa th‹ nói là bi‰t 
ÇÜ®c chút gì vŠ Duy ThÙc cä, nên Ç‹ k‰t thúc bu°i h†c, 
chúng tôi luôn nh¡c nhau r¢ng dây chÌ là phÀn h†c Chúng, 
h†c tÆp th‹, h†c Ç‹ lÃy cái hæng hái ban ÇÀu nh© s¿ sách 
tÃn cûa tæng thân mình, vŠ sau m‡i ngÜ©i ÇŠu phäi t¿ h†c 
thêm.  
 
ñ¥c biŒt vŠ Duy ThÙc h†c thì phäi h†c kÏ 30 bài tøng 
Duy ThÙc cÛng nhÜ phÀn giäng giäi cûa ThÀy ThiŒn Hoa 
(PhÆt H†c Ph° Thông  khóa IX, X và XI) - và Anh ChÎ Em 
chúng tôi cÛng Çã có kinh nghiŒm t¿ thân là cùng m¶t b¶ 
Kinh, mà h†c næm nay khác và sang næm khác; có th‹ 
chúng ta së thÃy thêm ÇÜ®c nhiŠu bài h†c m§i hÖn mà 
næm ngoái chÜa nhÆn ra ÇÜ®c. 
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 Baøi hoïc thöù nhaát ñöôïc môû roäng ra baèng moät kyû 
nieäm xöa: khi hoïc veà kinh Phaùp Hoa, Anh Chò Em 
chuùng toâi coù ngöôøi noùi raèng taïi sao trong phaåm Phoå 
Moân, coù söï kieän ngaøi Voâ Taän YÙ Boà Taùt taëng ñöùc Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt “Moät chuoãi anh laïc giaù trò baèng muoân 
ngaøn löôïng vaøng…” maø ñöùc Quaùn Theá AÂm khoâng nhaän, 
ñöùc Phaät phaûi “naên næ” giuøm cho Ngaøi Voâ Taän YÙ v..v.. 
Luùc ñoù, chuùng toâi cuõng coù ñeà caäp ñeán ngoân ngöõ bieåu 
töôïng cuûa xaâu chuoãi anh laïc quí giaù … nhöng chöa loät heát 
ñöôïc yù cuûa 2 chöõ “Anh Laïc” ñoù laø Luaät Boà Taùt Anh 
Laïc, noùi leân yù nghóa thaâm thuùy cuûa Giôùi: Giôùi laø moùn ñoà 
trang söùc quí giaù nhaát cuûa Boà Taùt, naâng cao phaåm giaù 
con ngöôøi, baûo hoä thaân taâm vaø phaân bieät con ngöôøi vôùi 
chuùng sanh trong caùc coõi giôùi khaùc. Nhö vaäy, ngaøi Voâ 
Taän YÙ Boà Taùt trao cho ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt xaâu 
chuoãi anh laïc laø noùi leân yù nghóa cuûa Boà Taùt giôùi, laáy 
Giôùi ñeå töï trang nghieâm vaø trang nghieâm quoác ñoä, cuõng 
nhö laáy söï thaønh töïu chuùng sanh laøm muïc tieâu höôùng 
ñeán - töùc chí nguyeän ñaïi thöøa roài. 
 

Baøi hoïc thöù 2 laø Giôùi cuûa Boà Taùt, vì khoâng chæ döïa 
treân söï thaønh töïu cho caù nhaân, maø laø cho chuùng sanh. 
Cho neân Boà Taùt Giôùi khoâng chæ coù moät chöùc naêng 
phoøng hoä caên moân, maø  noù coøn coù tôùi 3 chöùc naêng, ñoù 
laø 3 thoï moân hay ba Tuï Tònh Giôùi:  

 
1.Nhieáp Luaät Nghi Giôùi, 
2.Nhieáp Thieän Phaùp Giôùi, 
3.Nhieâu Ích Höõu Tình Giôùi. 

 
• Nhieáp Luaät Nghi Giôùi: nhöõng luaät nghi giuùp Boà Taùt 

phoøng hoä caên moân vaø hoaøn thaønh nhaân caùch ñaïo 
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• Thanh Vaên Giôùi döïa treân nhöõng caám chæ haønh 
ñoäng veà thaân vaø mieäng; Do ñoù, söï toàn taïi cuûa Giôùi 
chæ giôùi haïn trong söï toàn taïi cuûa thaân vaø mieäng. Ví 
duï: Chuùng ta quy y vaø thoï trì 5 giôùi; 5 giôùi naøy seõ 
toàn taïi cho ñeán heát ñôøi hay cho ñeán khi ta tuyeân boá 
khoâng coøn tin töôûng Tam Baûo, khoâng muoán thoï trì 
nöõa. Töông töï, vôùi Baùt Quan Trai giôùi, chæ coù hieäu 
löïc trong khoaûng 1 ngaøy 1 ñeâm, neân qua heát thôøi gian 
aáy, duø coù tuyeân boá hay khoâng, Giôùi vaãn heát hieäu löïc. 

 
•  Boà Taùt Giôùi thì traùi laïi, coù phaùt nguyeän thoï trì vaø 

cuõng coù theå coù vaán ñeà vi phaïm, nhöng khoâng coù vaán 
ñeà maát Giôùi. Bôûi vì giôùi caám cuûa Boà Taùt ñaët caên cöù 
treân Boà Ñeà taâm, laáy Phaät laøm muïc tieâu höôùng ñeán; 
Boà Taùt giôùi coøn ñöôïc goïi laø Voâ Taän giôùi vaø heát thaûy 
giôùi Phaøm, Thaùnh, Boà Taùt ñeàu laáy taâm laøm theå, maø 
taâm voâ cuøng taän, neân Giôùi cuõng voâ cuøng taän. Do vaäy, 
Giôùi caám cuûa Boà Taùt cuõng ñöôïc goïi laø Taâm Ñòa Giôùi 
(taâm ñòa = ñaát taâm). 
 

 Thanh Vaên Giôùi vaø Boà Taùt Giôùi coøn ñöôïc phaân 
bieät ôû tieâu chuaån cuûa söï thaønh töïu. Thanh Vaên laáy söï 
thaønh töïu ñaïo ñöùc caù nhaân laøm tieâu chuaån, coøn Boà Taùt 
laáy söï thaønh töïu chuùng sanh laøm tieâu chuaån: Nguyeän 
vaøo ñôøi ñeå cöùu giuùp chuùng sanh, neáu coøn moät chuùng 
sanh chöa thaønh Phaät, thì Boà Taùt nhaát ñònh khoâng vaøo 
Nieát Baøn: 

“Nhö nhaát chuùng sanh vò thaønh Phaät, 
Chung baát ö thöû thuû neâ hoaøn”  

hay : 
Phuïng thænh Theá Toân vò chöùng minh 
Nguõ tröôïc aùc theá theä tieân nhaäp  
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KINH HOA NGHIEÂM 
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 “…...Khi PhÆt nhÆp vào m¶t thÙ Tam 
mu¶i (Samãdhi) nào Çó, cái túp lŠu Ngài 
Çang ng¿ Ç¶t nhiên träi r¶ng Ç‰n tÆn cùng 
b© mé cûa vÛ trø; nói khác Çi, chính vÛ trø 
ÇÜ®c hòa tan vào th‹ tánh cûa PhÆt. VÛ trø 
là PhÆt, PhÆt là vÛ trø. 
 
 Rõ ràng, th‰ gi§i Hoa Nghiêm không 
phäi là th‰ gi§i mà chúng ta có th‹ Çi vào v§i 
cái tâm phàm tøc, v§i tham sân chÃp ngã 
thÜ©ng tình. Chúng ta, vì vÆy, không chÌ 
phäi t¡m rºa såch së trÜ§c khi h†c kinh Hoa 
Nghiêm, mà cái chính là còn phäi thanh tÎnh 
tâm š tÆp trung tÜ tÜªng, chuy‹n hoá tÜ 
duy, thì m§i có th‹ phÀn nào lãnh h¶i ÇÜ®c 
giáo lš trong kinh Hoa Nghiêm ….” 
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- Chöông II, Chöông III - 
 
  
 

N  hö ñaõ heïn nhau tröôùc, trong buoåi hoïc hoâm 
nay, anh chò em chuùng toâi ñaõ chuaån bò caùc 

chöông II vaø III (töông ñuông vôùi caùc chöông III vaø IV   
trong saùch môùi sau naøy) 
      
 Chöông II:   NOÙI VEÀ BOÀ TAÙT GIÔÙI. 
  
  Baøi hoïc thöù nhaát veà Giôùi: ÔÛ ñaây, chuùng ta ñöôïc 
hieåu saâu saéc hôn theá naøo goïi laø “Boà taùt taâm ñòa giôùi” vaø 
caùi gì laø Luaät Boà Taùt Anh Laïc (LBTAL). 
 
Luaät Boà Taùt Anh Laïc noùi: “Taát caû chuùng sanh vaøo bieån 
Tam Baûo, laáy Tín laøm goác, an truï trong ngoâi nhaø cuûa Phaät 
thì laáy Giôùi laøm goác.”  Coâng naêng cuûa Giôùi laø phoøng hoä 
caên moân, ngaên ngöøa nhöõng phaùp baát thieän khôûi leân laøm 
phöông haïi ñeán nhöõng phaåm tính thieän; Theá cho neân 
noùi Giôùi laø moùn trang ñieåm quí nhaát cuûa ngöôøi Phaät töû; 
muoán giöõ Giôùi taát nhieân phaûi coù chaùnh nieäm: 
 

Khi saùu caên tieáp xuùc saùu traàn 
Ñem yù thöùc tinh chuyeân phoøng hoä 

 
 Coù 2 heä thoáng Giôùi, ñoù laø: Thanh Vaên Giôùi vaø 
Boà Taùt Giôùi 

KINH THAÉNG MAN (tieáp theo) 
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  Xin cuõng thöông töôûng con,  
 Cho con thaáy Toân Nhan  
 Taâm nieäm aáy vöøa phaùt  
 Phaät hieän giöõa hö khoâng; 
 Vôùi tònh quang saùng choùi,  
 Raïng ngôøi toái thaéng thaân  

 
 Anh Chò Em chuùng toâi keát thuùc buoåi hoïc ñaàu 
tieân hoâm nay vôùi baøi keä naøy, vaø heïn nhau veà ñoïc vaø 
tìm hieåu caùc chöông II, III ,IV ñeå buoåi hoïc tieáp theo seõ 
cuøng nhau trao ñoåi vaø chia xeû nhöõng baøi hoïc trong ñoù. 
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N ‰u Duy ThÙc H†c ÇÓi v§i Anh ChÎ Em  chúng tôi 
Çã là m¶t “khu rØng” thì kinh Hoa Nghiêm låi hÖn 

th‰ n»a; ñó là m¶t khu rØng có trang bÎ “bát quái trÆn 
ÇÒ” bªi vì Çi vào rÒi mà l§ x§, không bi‰t phÜÖng vÎ, thiên 
væn, ÇÎa lš v..v..  thì låc luôn vào mê hÒn trÆn trong Çó, 
không th‹ tìm lÓi ra ÇÜ®c.   

ThÆt vÆy, tØ trÜ§c Ç‰n nay Anh ChÎ Em chúng tôi 
chÜa tØng h†c qua cuÓn kinh nào dài b¢ng kinh Hoa 
Nghiêm, m§i ngó thÃy Çã s® rÒi: này nhé, b¶ Kinh gÒm 
40 phÄm, gói låi trong 4 tÆp, m‡i tÆp dày trên dÜ§i 1000 
trang: 

TÆp I  : tØ phÄm 1 Ç‰n phÄm 21  

TÆp II : tØ phÄm 22 Ç‰n phÄm 26 

TÆp III : tØ phÄm 27 Ç‰n phÄm 38  

và tÆp IV chÌ gÒm 2 phÄm 39 (NhÆp Pháp Gi§i) và 
phÄm 40 (NhÆp BÃt TÜ Nghì Giäi thoát) riêng phÄm 39 là 
chi‰m hÖn 800 trang rÒi!   

VŠ tài liŒu, Anh ChÎ Em chúng tôi không có tài 
liŒu nào ngoài bän dÎch cûa ThÀy Trí TÎnh và ThiŠn LuÆn 
Suzuki (TÆp III, ThÀy TuŒ SÏ dÎch). Chính vì vÆy chúng tôi 
phäi tìm Ç†c trÜ§c cä mÃy tháng và phân công Ç¥c biŒt 
ngÜ©i nào phäi “Çi sâu” (nghïa là Ç†c kÏ Ç‹ thuy‰t trình 
trÜ§c Chúng, hay  giäi Çáp tØ ng» n‰u có ai th¡c m¡c vì chÜa 
Ç†c t§i) Ngoài ra, bu°i h†c ÇÀu tiên së lÜ®t qua cái dàn bài 
ÇÒ s¶ cûa Hoa Nghiêm và quy‰t ÇÎnh së h†c chung nh»ng 
PhÄm nào.  
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Hôm nay là bu°i h†c ÇÀu tiên vŠ kinh Hoa 
Nghiêm. Cä Chúng quy‰t ÇÎnh së h†c kinh này trong 
nhiŠu bu°i, chia thành nh»ng vÃn ÇŠ, và h†c cho xong 
tØng vÃn ÇŠ này chÙ không phäi xong m¶t bu°i.  Nh»ng 
vÃn ÇŠ ÇÜa ra là:  

1. Giäng nghïa ÇŠ Kinh    

2. SÖ LÜ®c vŠ Tri‰t Lš Kinh Hoa Nghiêm 

3. PhÄm 39: NhÆp Pháp Gi§i .    

4. Nh»ng bài h†c vŠ Toán và Khoa H†c hiŒn Çåi 
rút ra tØ Kinh Hoa Nghiêm.    

NhÜ vÆy, ngoài phÄm 39 chúng tôi së phäi Çi vào các 
phÄm sau Çây: 

 phÄm 5  : Hoa Tång Pháp Gi§i 

 phÄm 12 : HiŠn Thû 

 phÄm 27 : ThÆp ñÎnh,  

 phÄm 30 : A Tæng Kÿ  

 phÄm 33 : BÃt TÜ Nghì  

 phÄm 40 : Ph° HiŠn v..v..  

Bây gi© chúng tôi b¡t ÇÀu Çi vào giäng nghïa t¿a 
Kinh và š nghïa nh»ng thuÆt ng» thÜ©ng g¥p trong Kinh.   

TrÜ§c khi ti‰p xúc v§i cái khô khan cûa tØ ng»,  
chúng ta hãy nghe Suzuki (qua ThÀy TuŒ SÏ) gi§i thiŒu vŠ 
th‰ gi§i bØng sáng cûa Hoa Nghiêm: 

 “. . . . Chúng ta ÇÜ®c ÇÜa lên tÆn giäi ngân hà tinh 
ÇÄu, th‰ gi§i không trung xÜa nay vÓn ng©i sáng.  Màu h¡c 

 •CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•293 

noùng boûng cuûa moät chuùng sanh töï thaáy mình ñang soáng 
trong caûnh toái taêm, giöõa ñoïa ñaøy khoå nhuïc, mong tìm moät 
con ñöôøng saùng khoâng nhöõng ñeå giaûi thoaùt baûn thaân khoûi 
nhöõng ñe doaï aùp böùc, maø coøn laø ñeå giaûi thoaùt cho taát caû 
nhöõng ngöôøi cuøng caûnh ngoä.”  
  
 Nhöng taâm nguyeän boà ñeà aáy, haït gioáng Phaät aáy 
chæ coù theå phaùt khôûi khi ñöôïc gieo troàng treân maûnh ñaát 
khoâ caèn, ñau khoå cuûa sinh töû, ñöôïc töôùi baèng nöôùc töø bi 
ñeå goác reã cuûa loøng tin (tín taâm) ñöôïc vöõng beàn thì caây 
môùi phaùt trieån lôùn maïnh vaø troå hoa giaùc ngoä. Söï gieo 
haït gioáng aáy chính laø “Quy y” Vì vaäy quaù trình Quy, 
Giôùi, Nguyeän vaø Haønh cuûa Boà Taùt ñaïo chính laø nhöõng 
giai ñoaïn gieo gioáng, vun xôùi, chaêm boùn ,töôùi taåm cho 
haït gioáng boà ñeà lôùn maïnh thaønh caây traùi xanh töôi.  
   
 ÔÛ ñaây chuùng toâi ruùt ñöôïc baøi hoïc thöù 6; ñoù laø: 
taàm quan troïng cuûa söï phaùt Boà Ñeà taâm treân neàn taûng 
Chaùnh tín ; gioáng nhö ôû trong kinh Hoa Nghieâm, ngaøi 
Vaên Thuø Sö Lôïi ñaõ nhaéc nhôû Thieän Taøi Ñoàng Töû raèng: 
“Neáu rôøi khoûi tín caên, taâm thaáp keùm, öu tö vaø hoái haän, coâng 
haïnh khoâng troøn ñuû, yù chí thoaùi hoaù, khoâng thöïc haønh caùc 
haïnh vaø nguyeän moät caùch thieän xaûo, khoâng ñöôïc thieän tri 
thöùc naâng ñôõ, khoâng ñöôïc chö Phaät hoä nieäm ….” 
 
 Thaéng Man ñeán vôùi ñöùc Phaät chæ baèng loøng tin 
thuaàn tuùy, vaø ñöùc tin maïnh ñeán noãi - chæ ñoïc thö cuûa 
cha meï giôùi thieäu Ngaøi - thì Thaéng Man phu nhaân ñaõ 
öùng khaåu ñoïc ngay lôøi taùn döông ñöùc Phaät: 
 
  Cuùi laïy Phaät Theá Toân, 
  Xuaát hieän vì theá gian 
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      - Phaàn ñoaïn sinh töû vaø bieán dòch sinh töû. 
• Phaàn ñoaïn sinh töû: Laø quan nieäm cho raèng: Ñôøi soáng 

baét ñaàu töø luùc loït loøng meï ñeán luùc thaân töù ñaïi tan 
raõ. 

• Bieán dòch sinh töû: Laø sinh töû trong töøng saùt na; ai ñaõ 
thaáy ñöôïc bieán dòch sinh töû môùi thaáy ñöôïc thöïc chaát 
cuûa ñôøi soáng, thaáy ñuôïc thöïc taùnh duyeân khôûi truøng 
truøng voâ taän, thaáy ñöôïc nhöõng moái quan heä giöõa 
mình vaø theá giôùi, giöõa caùi caù bieät vaø caùi toaøn theå.  
Töø ñoù, coù theå naâng cao nhaän thöùc cuûa mình moät 
baäc: Neáu chöa tìm thaáy haïnh phuùc chung cuûa moïi 
ngöôøi, thì haïnh phuùc aáy chöa phaûi laø haïnh phuùc cao 
nhaát. Noùi caùch khaùc, neáu chæ lo tìm söï giaûi thoaùt cho 
thaân töù ñaïi naøy, cho söï coøn maát cuûa baûn thaân mình 
thì ñoù chöa phaûi laø giaûi thoaùt troïn veïn.  

 
 Ñaây chính laø baøi hoïc thöù 4 cuûa Anh Chò Em 
chuùng toâi. 
 
 Ñeán ñaây, chuùng toâi môùi thöïc söï hieåu ñöôïc anh 
Nhö Taâm ngaøy xöa khi Anh baûo raèng: “phaûi ñaäp vôõ caùi 
voû tröùng”  - Luùc tröôùc nghe caâu noùi naøy, cöù töôûng Anh 
cho mình coøn “con nít” chöa thoaùt ra khoûi caùi voû ñeå ñöôïc 
laø “chuù gaø con” nöõa ! Khoâng ngôø, ñaây laø caùi voû voâ minh, 
laø böùc maøn toái ngaên che khoâng cho chuùng ta thaáy ñöôïc 
caùi nhoû nhieäm, vi teá cuûa bieán dòch sinh töû, caùi voâ thuûy 
voâ chung cuûa doøng soáng.  
 
 III. BOÀ ÑEÀ TAÂM:  
   
 Baøi hoïc thöù 5 cuûa Anh Chò Em chuùng toâi laø ñònh 
nghóa Boà Ñeà Taâm cuûa Thaày: “Boà ñeà taâm, ñoù laø chí nguyeän 
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ám cûa rØng ThŒ ñà (Jetanana) nÖi trÀn gian, vÈ phàm tøc 
cûa Çám cÕ khô thi‰t tòa sÜ tº h£n là ÇÙc Thích Tôn Çang ng¿ 
thuy‰t pháp, m¶t b†n æn mày lam lÛ Çang nghe Kinh trong cái 
th¿c tåi không bän ngã- tÃt cä ÇŠu hoàn toàn tan bi‰n h‰t ª 
Çây. Khi PhÆt nhÆp vào m¶t thÙ Tam mu¶i (Samãdhi) nào Çó, 
cái túp lŠu Ngài Çang ng¿ Ç¶t nhiên träi r¶ng Ç‰n tÆn cùng 
b© mé cûa vÛ trø; nói khác Çi, chính vÛ trø ÇÜ®c hòa tan vào 
th‹ tánh cûa PhÆt. VÛ trø là PhÆt, PhÆt là vÛ trø. Và Çây 
không phäi duy chÌ là s¿ dàn träi cûa khoäng chân không hay 
khô héo rút thành m¶t nguyên tº; Bªi vì, có kim cÜÖng lát ÇÃt, 
có lÜu ly, có châu ng†c g¡n lên nh»ng hàng c¶t, nh»ng rào 
dÆu, nh»ng tÜ©ng bao, chúng lÃp lánh phän chi‰u lÅn nhau”.  

Rõ ràng, th‰ gi§i Hoa Nghiêm không phäi là th‰ 
gi§i mà chúng ta có th‹ Çi vào v§i cái tâm phàm tøc, v§i 
tham sân chÃp ngã thÜ©ng tình. Chúng ta, vì vÆy, không 
chÌ phäi t¡m rºa såch së trÜ§c khi h†c kinh Hoa Nghiêm, 
mà cái chính là còn phäi thanh tÎnh tâm š tÆp trung tÜ 
tÜªng, chuy‹n hoá tÜ duy, thì m§i có th‹ phÀn nào lãnh 
h¶i ÇÜ®c giáo lš trong kinh Hoa Nghiêm nhÜ l©i ThÀy nói 
ti‰p: 

 “S¿ tÆp thành cûa Hoa Nghiêm (GandavyÛha) có lë 
là do ª m¶t cu¶c bi‰n chuy‹n Çã thành hình trong tâm trí cûa 
ngÜ©i PhÆt tº ÇÓi v§i cu¶c sÓng, v§i cõi Ç©i, và nhÃt là v§i ÇÙc 
PhÆt. NhÜ th‰, khi h†c Hoa Nghiêm , cái cÓt y‰u nhÃt cÀn 
phäi bi‰t, bÃy gi© PhÆt không còn là m¶t kÈ sÓng trong th‰ gian 
có th‹ nhÆn ra gi»a nh»ng gi§i hån cûa th©i gian và không 
gian. 

  Tâm thÙc cûa Ngài không phäi là cái tâm trí phàm 
tøc bÎ b¡t bu¶c chìu theo cäm quan là luÆn lš.  CÛng không 
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phäi là m¶t sän phÄm cûa tÜªng tÜ®ng thi vÎ sáng tåo nên 
nh»ng hình änh riêng tÜ và nh»ng phÜÖng pháp ÇŠ cÆp Ç‰n 
nh»ng s¿ vÆt cá biŒt.” 

 T¿a ÇŠ Kinh Hoa Nghiêm nói m¶t cách ÇÀy Çû 
gÒm có bäy ch»: ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt Hoa Nghiêm 
Kinh. ChÌ n¶i  trong 7 ch» này Çây chúng tôi cÛng h†c 
ÇÜ®c rÃt nhiŠu rÒi !☺  ☺!   

 Theo ñåi sÜ Thanh LÜÖng TrØng Quán, vÎ T° thÙ 
2 cûa Tông Hoa Nghiêm, thì ÇÎnh nghïa cûa bäy ch» này 
nhÜ sau: 

ñåi = th‹ tánh, bän chÃt, bi‹u thÎ cho Th‹ Çåi. ñåi 
ª Çây không có nghïa l§n (ÇÓi v§i nhÕ  ñåi ª Çây là BÃt TÜ 
Nghì Giäi Thoát Cänh Gi§i,  cÛng là Chân Tâm, T¿ Tánh, 
PhÆt Tánh, là Bän Lai DiŒn Møc vÓn s¤n có trong m‡i 
chúng sanh; ChÌ khác vŠ m¥t hiŒn tÜ§ng: tâm chÜ PhÆt thì 
bao la nhÜ hÜ không còn tâm chúng sanh thì nhÕ xíu, hËp 
hòi ích k›. 

Vì vÆy, PhÆt thì  t¿ tåi, ra vào t¿ do, thong dong 
trong ba cõi Ç‹ cÙu chúng sanh, còn chúng sanh thì phäi 
theo s¿ dÅn d¡t cûa nghiŒp l¿c mà trôi læn trong ba cõi sáu 
ÇÜ©ng. ñó cÛng chính là lš do PhÆt bäo: Ta là PhÆt Çã 
thành, các ngÜÖi là PhÆt së thành vÆy.  

 

 PhÜÖng = bi‹u thÎ cho TÜ§ng ñåi 

 PhÜÖng có 2 nghïa là Chánh và Pháp   

 - Chánh: là møc tiêu tu tÆp không sai m¶t mäy 
may- hoàn toàn Çúng v§i l©i dåy cûa chÜ PhÆt. 
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 Thöïc tieãn haønh ñoäng:  Sau khi phaùt khôûi chí 
nguyeän ñaïi thöøa, Thaéng Man ñaõ ñöa ra moät chöông 
trình haønh ñoäng cuï theå maø ngöôøi nöõ coù theå thöïc hieän 
ñöôïc. Thaéng Man cuõng noùi roõ khoâng vì rieâng mình maø 
thöïc haønh 4 nhieáp söï. Ñaây laø baøi hoïc thöù 3 cuûa Anh Chò 
Em chuùng toâi: Khoâng phaûi chæ coù giôùi thanh nieân trí 
thöùc (ñieån hình laø Thieän taøi Ñoàng Töû, trong Kinh Hoa 
Nghieâm) hay chæ coù giôùi cö só cao nieân (ñieån hình laø Duy 
Ma Caät) vôùi cuoäc soáng phoùng khoaùng thong dong, khoâng 
caâu neä hình saéc danh töôùng, môùi thöïc haønh boà taùt ñaïo 
moät caùch hieäu quaû, maø Thaéng Man phu nhaân vôùi taát caû 
raøng buoäc cuûa thaân tình, vôùi nhieàu boån phaän: Laøm con, 
laøm daâu, laøm meï, laøm vöông phi v.v..cuõng vaãn thöïc haønh 
Boà Taùt ñaïo baèng cung caùch trang nhaõ khieâm cung cuûa 
mình, baèng töø aùi, thöông yeâu, khoâng boû qua baát cöù moät 
cô hoäi ñem vui cöùu khoå nhoû nhaët naøo, töø söï quan taâm 
saên soùc lo laéng cho nhöõng ngöôøi coâ quaû, coâi cuùt, yeáu heøn 
thaáp keùm caàn naâng ñôõ, cho ñeán nhöõng sinh hoaït cuûa 
ñoaøn theå, coäng ñoàng, Taêng thaân tu hoïc v..v.. 
 
 Sôû hoïc bao la:  Tö töôûng chuû ñaïo cuûa Kinh 
Thaéng Man ñöôïc ñaët caên baûn treân thuyeát Nhö Lai Taïng, 
cuõng gioáng nhö trong Kinh Laêng Giaø vaø Luaän Ñaïi Thöøa 
Khôûi Tín.  Nhö Lai Taïng laø töï taùnh thanh tònh saün coù 
trong moãi chuùng sanh; Nhö Lai Taïng cuõng chính laø caùi 
thöùc taùnh, luoân thuùc ñaåy chuùng ta chaïy ñuoåi theo duïc 
voïng hö huyeån beân ngoaøi.  Ñeå ñaït ñeán söï tin töôûng vöõng 
chaéc vaø hieåu bieát saâu xa veà Nhö Lai Taïng, phu nhaân 
Thaéng Man khôûi ñi töø nhaän ñònh veà thöïc traïng cuûa sinh 
töû.   
 
Sinh töû xuaát hieän döôùi 2 hình thaùi:  



•CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•290 

 Chí nguyeän ñaïi thöøa: Hieåu ñöôïc baèng lyù trí raèng 
“Phaät taùnh bình ñaúng trong taát caû chuùng sanh” voán 
khoâng phaûi laø khoù, anh chò em chuùng ta ai cuõng coù theå 
hieåu ñöôïc, nhöng coù ñöùc tin maõnh lieät, kieân quyeát theå 
hieän ñeå thaønh töïu thì chöa chaéc haøng thaùnh giaû ñaõ cho 
laø deã; Bôûi vì ngay nhö toân giaû Xaù Lôïi Phaát laø moät ñaïi ñeä 
töû Phaät, sau khi chöùng ñaéc A La Haùn vaãn coøn than traùch 
caên taùnh thaáp keùm cuûa mình, vì tröôùc ñaây ñaõ khoâng gieo 
haït gioáng ñaïi thöøa, khoâng ñi theo Boà Taùt Ñaïo, con 
ñöôøng cuûa Nhö Lai, ñeå coù theå thaønh töïu phaåm taùnh sieâu 
vieät cuûa Nhö Lai, ñeå coù ñuû khaû naêng giaùo hoùa chuùng 
sanh; toân giaû ñaõ than raèng: 
 

Toâi ôû nôi hang ñoäng,  
Trong röøng döôùi goác caây, 
Hoaëc ngoài, hoaëc kinh haønh     
Thöôøng tö duy vieäc aáy. 
Hôõi oâi, ñaùng traùch thay!   
Taïi sao töï coi thöôøng 
Chuùng ta cuõng Phaät töû 
Cuõng nhaäp phaùp voâ laäu 
Nhöng vò lai khoâng theå  
Dieãn thuyeát Ñaïo Voâ Thöôïng. 

 
 ÔÛ ñaây Thaéng Man phu nhaân phaùt khôûi chí 
nguyeän ñaïi thöøa - ñuùng laø moät bieán coá vó ñaïi.  Thaéng 
Man khoâng phaûi chæ mong ñöôïc hoïc hoûi vaø thaáu trieät voâ 
bieân Phaät Phaùp, maø coøn höùa töï mình gaùnh vaùc traùch 
nhieäm lôùn lao laø: giaùo hoaù chuùng sanh cuõng nhö, saün 
saøng xaû boû thaân maïng vì söï toàn taïi cuûa chaùnh phaùp, vaø 
vì lôïi ích cuûa taát caû chuùng sanh.  
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 - Pháp: là phÜÖng pháp; phÜÖng pháp Ç‹ thành 
PhÆt, phÜÖng pháp chÙng quä. Y theo phÜÖng pháp này 
mà tu thì nhÃt ÇÎnh có th‹ kh‰ nhÆp NhÃt Chân Pháp 
Gi§i,ThiŠn Tông g†i là Minh Tâm Ki‰n Tánh  

 

 Quäng = bi‹u thÎ cho Døng Çåi;  Døng cÛng có 
hai nghïa là Bao trùm và Bi‰n kh¡p 

 - Bao trùm: là tâm lÜ®ng bao trùm thái hÜ  

 - Bi‰n kh¡p: là bi‰n hiŒn kh¡p pháp gi§i (ch» bi‰n 
này hi‹u theo nghïa mà chúng ta thÜòng nghe . . . bi‰n pháp 
gi§i quá hiŒn, vÎ lai chÜ PhÆt) hay trong chu bi‰n pháp gi§i - 
trong Nhân có Quä, trong Quä có Nhân hay Nhân bao 
trùm bi‹n Quä, Quä thÃu triŒt nguÒn Nhân. 

 

Th‹ - TÜ§ng và Døng tuy ba mà m¶t, tuy m¶t mà ba. S¿ 
tåo tác khªi tâm Ç¶ng niŒm cûa chÜ PhÆt hay cûa chúng 
sanh cÛng ÇÒng bi‰n kh¡p pháp gi§i.  

 Vì vÆy, chúng ta phäi cÄn tr†ng không chÌ trong 
l©i nói, viŒc làm mà cä v§i tØng niŒm khªi lên trong tâm 
ta.  ñoån ác tu thiŒn - chính là khi khªi tâm Ç¶ng niŒm 
cÛng không r©i ba Ç¥c tính chí thiŒn cûa Tâm vØa nêu trên 
(ñåi - PhÜÖng - Quäng). 

 PhÆt: là PhÆt Çà = Giác - T¿ giác, Giác tha, giác 
hånh viên mãn (Anh ChÎ Em chúng tôi không khai triÍn 
nhiŠu vŠ ch» PhÆt n»a)  

 Hoa: Hoa ÇÜ®c dø cho nhân Çåi (quä Çåi là PhÆt) 
tiêu bi‹u cho Pháp.  
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 Hoa có 2 nghïa :  

 1. Hoa= là bi‹u thÎ cho Løc ñ¶ vån hånh cûa BÒ 
tát.  M¶t Hånh là tÃt cä sáu Hånh (ví dø trong BÓ Thí Ba 
La MÆt bao gÒm cä Trì Gi§i, NhÅn Nhøc, ThiŠn ñÎnh, Tinh 
TÃn, Trí HuŒ)  

 2. Hoa= trang nghiêm các tÜ§ng = hoa ÇÙc 
hånh= hoa trí tuŒ (hoa ÇÙc hånh và trí tuŒ là loài hoa ÇËp 
nhÃt, không tàn phai). 

 NgÜ©i tu hành trang nghiêm thân tâm mình b¢ng tØ bi và 
trí tuŒ chÙ không dùng hÜÖng hoa xông Ü§p nhÜ thÜ©ng 
tình. 

 Nghiêm:  bi‹u thÎ cho Trí Çåi, tÙc trí huŒ chân 
thÆt. Dùng công ÇÙc trang nghiêm cûa t¿ thân Ç‹ trang 
nghiêm PhÆt pháp, nghïa là b¢ng công phu tu tÆp cûa bän 
thân, chân chính th¿c hành công hånh Ç‹ có th‹ thÜ®ng 
báo tÙ tr†ng ân, hå t‰ tam ÇÒ kh° (sª dï th‰ gi§i này loån Ç¶ng, 
chúng sanh khÓn kh° , Ãy là tåi chúng ta tu hành chÜa rÓt ráo, 
hay nói theo ngôn ng» Hoa nghiêm là: vì không kh‰ nhÆp ñåi 
- PhÜÖng - Quäng, nên không th‹ chÙng Ç¡c PhÆt Hoa 
Nghiêm vÆy !)  

 Kinh: bi‹u thÎ cho Giáo Çåi (giáo h†c r¶ng l§n) 
Trong phÄm NhÆp Pháp Gi§i së h†c sau này, ThiŒn Tài 
ñÒng Tº Çã theo h†c v§i kh¡p các vÎ thiŒn tri thÙc (53 vÎ) 
vŠ m†i länh v¿c, các vÎ thÀy này ª Çû m†i tÀng l§p trong 
xã h¶i; giáo døc PhÆt giáo là m¶t nŠn giáo døc r¶ng kh¡p 
mà ÇÓi tÜ®ng là tÃt cä chúng sanh trong các cõi. Cho nên 
muÓn th¿c hành BÒ tát Çåo Ç‹ giáo hóa chúng sanh, thì 
chúng ta phäi h†c suÓt Ç©i vì bi‹n h†c mênh mông.  
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(Nhaät); sau khi Kinh naøy ñöôïc chuù giaûi, Nöõ hoaøng cuûa 
Nhaät ( Suy Coå Thieân Hoaøng ) vaø caùc cung nöõ thoï 10 ñaïi 
thoï ! Ñaây laø baøi hoïc thöù 2 ñaày yù nghóa maø anh chò em 
chuùng toâi hoïc ñöôïc nhöng khoâng thöïc haønh ñuôïc. Thaät 
vaäy, ôû nöôùc Nhaät - Kinh vöøa ñuôïc chuù giaûi xong laø nöõ 
hoaøng vaø cung nöõ thoï 10 ñaïi thoï lieàn, coøn mình ñaõ hoïc 
kinh Thaéng Man, laïi coù saùch dòch thaät hay cuûa sö phuï 
Tueä Syõ nöõa maø chöa ai daùm thoï 10 ñaïi thoï  !! ☺☺ !! 
 
5) Thaéng Man Kinh Sôù nghóa Tö Sao:  Khi baûn chuù giaûi 
cuûa Thaùnh Ñöùc Thaùi Tö ñöôïc truyeàn vaøo Trung Hoa thì 
Minh Khoâng ñôøi Ñöôøng (772) döïa theo ñoù vieát sôù nghóa 
naøy. 
6) Thaéng Man Nhö Nhaân Hoäi:  Boà Ñeà Löu Chi dòch 
phaàn lôùn caùc Kinh thuoäc Ñaïi Baûo Tích; boä naøy goàm 49 
hoäi, 120 quyeån; Thaéng Man thuoäc hoäi 48, ñöôïc goïi laø  
Thaéng Man Nhö Nhaân Hoäi. 
 
7)Thaéng Man Giaûng Luaän: baûn Vieät dòch vaø giaûng cuûa 
Thaày Tueä Syõ ,Thaày caên cöù chính yeáu vaøo baûn Haùn cuûa 
Caàu Na Baït Ñaø La vaø ñoái chieáu vôùi caùc baûn khaùc, ñaëc 
bieät vôùi baûn cuûa Boà Ñeà Löu Chi coù nhöõng ñieåm khaùc 
bieät, Thaày ñeàu ghi chuù roõ ôû phaàn chuù thích cuûa moãi 
chöông. 
 
II. TÖ TÖÔÛNG CHUÛ YEÁU:  
 
Tö töôûng chuû yeáu cuûa phaàn môû ñaàu naøy goàm coù 3: 

• Chí nguyeän Ñaïi thöøa  
• Thöïc tieãn haønh ñoäng  
• Sôû hoïc bao la  
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thaáy ñöôïc söï roãng khoâng cuûa vaïn höõu, boà taùt khoâng heà 
nhaøm chaùn theá gian maø vaãn duøng phöông tieän trí ñeå dìu 
daét giaùo hoaù chuùng sanh vì loøng ñaïi bi thöông xoùt chuùng 
sanh. Vì phaûi cöùu ñoä chuùng sanh neân boà taùt khoâng ngaïi 
ra vaøo sinh töû luaân hoài nhö chuùng sanh, nhöng ñoù laø 
nguyeän, laø phöông tieän, khoâng phaûi nghieäp.  
 
Chöõ “Ñaïi” coù nghóa laø phoå bieán vaø bao quaùt. 
 
5) Phöông Quaûng:  Kinh naøy ñöôïc goïi laø “Phöông Quaûng 
Kinh” vì:  

• Ñaây laø moät baûn kinh Ñaïi thöøa,  
• Noäi dung bao haøm roäng lôùn cuûa Kinh  
• Caên cöù cho lôïi ích vaø an laïc cho taát caû chuùng sanh  

  
 LÒCH SÖÛ TRUYEÀN DÒCH   
 
 Baûn Haùn dòch cuûa Kinh naøy laø cuûa Phaùp sö Ñaøm 
Ma (397-418) hieän nay khoâng coøn tìm thaáy nöõa. Baûn dòch 
keá ñoù laø cuûa Caàu Na Baït Ñaø La (424-453) ; hieän nay coù 7 
baûn chuù giaûi, dòch, chuù giaûi, giaûng luaän v..v..  
 
1. Thaéng Man Baûo Khoát: Cuûa Caùt Taïng, ngöôøi chuyeân 
hoïc Trung Luaän vaø phaùt trieån tö töôûng taùnh Khoâng cuûa 
Long Thoï.  
2. Thaéng Man Nghóa Kyù: Cuûa Tueä Vieãn ñôøi Tuøy, baûn 
chuù giaûi naøy chæ coøn ñeán heát chöông III.  
3. Thaéng Man dòch Thuaät kyù: Cuûa Khuy Cô ñôøi Ñöôøng; 
Sö laø moät ñeä töû xuaát saéc cuûa ngaøi Huyeàn Trang, chuyeân 
xieån döông toâng chæ Duy Thöùc cuûa Voâ Tröôùc vaø Theá 
Thaân. 
4) Thaéng Man Kinh Nghóa: Sôù cuûa Thaùnh Ñöùc Thaùi Tö 
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 Bài h†c hôm nay có lë là bài ng¡n nhÃt trong bÓn 
bài h†c vŠ kinh Hoa Nghiêm. ñ‰n Çây là xong phÀn giäng 
nghïa ÇŠ Kinh và Anh chÎ em chúng tôi ÇÜa ra nh»ng bài 
h†c cho t¿ thân nhÜ sau: 

• Th‰ gi§i cûa Hoa Nghiêm là th‰ gi§i cûa ánh sáng, 
ánh sáng cûa trí tuŒ và tình thÜÖng. Vì vÆy chúng ta h†c 
kinh Hoa Nghiêm cÛng phäi chuÄn bÎ mình nhÜ  th‰ nào 
m§i có th‹ hi‹u ÇÜ®c ngôn ng» cûa th‰ gi§i này, th‰ gi§i 
cûa hàng BÒ tát, trong Çó không có m¥t tham ái, chÃp thû.  

• M‡i khi nói Ç‰n Hoa ta nghï Ç‰n Hoa Nghiêm và 
mÃy câu thÖ trong hai bài kŒ  C¡t Hoa và C¡m Hoa cûa 
thÀy NhÃt Hånh:  
  Hoa là vÎ BÒ tát,  
  Làm ÇËp cho cu¶c Ç©i                  
 Và: 
   Trang nghiêm TÎnh ñ¶  
  NÖi cõi Ta Bà  
  ñÃt tâm thanh tÎnh 
  Hi‹n l¶ ngàn hoa. 
  

 Trong th‹ tánh Chân NhÜ không có chû th‹ và 
ÇÓi tÜ®ng, không có ta hay chúng tôi. Vì ta cÛng chính là 
chúng tôi: M¶t là TÃt cä, TÃt cä là M¶t;  M¶t sát na 
cÛng là thiên thu bÃt tÆn và m¶t håt cát cÛng là tam thiên 
Çåi thiên th‰ gi§i; TÃt cä nh»ng ÇiŠu kÿ diŒu này tÃt nhiên 
là m¡t trÀn và lòng trÀn không th‹ thÃy và cäm nhÆn ÇÜ®c, 
bªi vÆy phäi mª r¶ng con m¡t trí tuŒ và mª r¶ng tÃm lòng 
tØ bi mình ra. ñó chính là š nghïa hai ch» bØng sáng Ç¥c 
tính cûa th‰ gi§i Hoa Nghiêm vÆy.  
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• Trong th‹ tánh Chân NhÜ, ch‡ nào cÛng có 
PhÆt. PhÆt và chúng sanh có s¿ tÜÖng cäm nhiŒm mÀu, 
nhÜ lÜ§i tr©i ñ‰ Thích phän chi‰u ánh sáng làm hi‹n bày 
ra vô sÓ chÜ PhÆt và chÜ BÒ tát, nÖi nào cÛng có PhÆt và 
BÒ tát s¤n sàng l¡ng nghe Ç‹ cÙu chúng sanh thoát kh°.  

N‰u chúng ta mª ÇÜ®c con m¡t TØ Bi và Trí TuŒ 
ra thì m¶t lúc nào Çó, ª m¶t nÖi nào Çó, ta có th‹ cÛng có 
khä næng cÙu kh° nh»ng ngÜ©i quanh ta b¢ng tình thÜÖng 
tØ nÖi chính mình.  

 
• BÜ§c vào th‰ gi§i Hoa Nghiêm tÙc là vào m¶t 

th‰ gi§i không có quá khÙ - vÎ lai, chÌ có hiŒn tåi (= hiŒn 
tåi miên viÍn) Cänh gi§i tÓi cao cûa ThiŠn.  Chúng ta có 
bi‰t bao nhiêu bài h†c vŠ cu¶c Ç©i cûa m¶t vÎ ThiŠn sÜ: 

Ngài Çi vào cu¶c Ç©i nhÜ m¶t ngÜ©i bình thÜ©ng, làm 
æn chæm chÌ nhÜ chúng ta, không khoa trÜÖng hoåt cänh Hoa 
Nghiêm ra ngoài, mà Ç‹ n¢m tr†n vËn trong mình, chÌ có PhÆt 
m§i nhÆn ra Ngài. 

 
 Nh»ng bài h†c ÇÀu tiên trong kinh Hoa Nghiêm 
cûa chúng tôi là nhÜ vÆy. Mong r¢ng lÀn h†c k‰ ti‰p chúng 
tôi cÛng có th‹ ti‰p nhÆn Hoa Nghiêm nhÜ lÀn ÇÀu, 
không bÎ choáng ng®p vì giáo lš trùng trùng duyên khªi 
cûa b¶ Kinh Ç¥c biŒt này.  
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laø cho taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät giaøu ngheøo, 
sang heøn, vì Phaät taùnh voán bình ñaúng trong taát caû 
chuùng sanh. Vì theá, chí nguyeän vaø traùch nhieäm Ñaïi 
thöøa vaãn coù theå ñöôïc moät ngöôøi nöõ Phaät töû nhö 
Thaéng Man phu nhaân ñaûm traùch moät caùch troïn veïn. 

 
2) Sö Töû Hoáng:  maáy chöõ naøy thöôøng thaáy trong caùc 
Kinh laø “tieáng roáng cuûa con sö töû” ñöôïc duøng ñeå chæ cho 
tieáng noùi cuûa ñaïi trí coù caùc yù nghóa sau:  

• Quyeát ñònh thuyeát: Lôøi noùi chaéc thaät, ñuùng vôùi vieäc 
laøm.  

• Voâ uùy thuyeát: Noùi vôùi söï xaùc tín, khoâng do döï, khoâng 
sôï haõi. 

• Nhö thuyeát tu haønh: Thöïc haønh, tu taäp ñuùng nhö 
chaùnh phaùp. 

 
3) Nhaát Thöøa: YÙ nghóa nhö chöõ nhaát thöøa trong Kinh 
Phaùp Hoa, ñoù laø giaùo lyù cuûa ñöùc Phaät chæ coù moät muïc 
ñích duy nhaát laø daãn chuùng sanh ñeán giaûi thoaùt vaø giaùc 
ngoä nhö Ngaøi.  
 
4) Ñaïi Phöông Tieän: cuõng thöôøng ñöôïc goïi laø “phöông 
tieän quyeàn xaûo” laø khaû naêng thuyeát giaûng, höôùng daãn 
sao cho thích hôïp vôùi caên cô trình ñoä cuûa moãi chuùng 
sanh. 
 
 Boà taùt ñaïo ñöôïc thöïc hieän treân neàn taûng Ñaïi Trí 
vaø Ñaïi Bi hay Ñaïi Haïnh; Vôùi ñaïi trí, Boà taùt hoïc taäp 
quaùn saùt ñeå nhìn suoát ñöôïc baûn taùnh chaân thaät cuûa vaïn 
phaùp, thaáy ñöôïc raèng theá giôùi naøy xuaát hieän nhö boït 
bong boùng, nhö söông khoùi, nhö aùnh chôùp, nhö chieâm 
bao … nghóa laø thaáu suoát lyù duyeân khôûi; nhöng maëc duø 
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I. GIAÛI THÍCH ÑEÀ KINH VAØ LÒCH SÖÛ TRUYEÀN DÒCH: 
 
 Ñieåm ñaëc bieät cuoán huùt Anh Chò Em chuùng toâi 
laø phaàn giaûi thích ñeà Kinh: Coù taát caû 15 teân goïi khaùc 
nhau maø ñöùc Phaät ñeà ra cho Kinh naøy! Teân nghe raát daøi 
maø khoâng theå “öôùc löôïc” ñöôïc; ñeà Kinh thoâng duïng toång 
hôïp taát caû nhöõng chöõ quan troïng trong caùc ñeà khaùc 
nhau aáy, ñoù laø: Thaéng Man Sö Töû Hoáng Nhaát Thöøa Ñaïi 
Phöông Tieän Phöông Quaûng Kinh. 
 
 Chæ caàn giaûi thích ñeà Kinh, ñi saâu vaøo chi tieát 
thì chuùng ta hieåu ñöôïc “thaân theá vaø söï nghieäp” cuûa 
Thaéng Man phu nhaân luoân!  Ñaây laø baøi hoïc thöù nhaát 
cuûa anh chò em chuùng toâi trong buoåi hoïc hoâm nay, goàm 
nhieàu baøi hoïc nhoû. 
 
 Thaéng Man phu nhaân laø con gaùi cuûa vua Ba Tö 
Naëc vaø Maït Lò phu nhaân; Thaéng Man laø vöông phi cuûa 
vua Höõu Xöùng. Vua Ba Tö Naëc vaø Maït Lò phu nhaân laø 2 
ñeä töû taïi gia cuûa ñöùc Phaät Thích Ca. (Thaéng Man tieáng 
Phaïn coù nghóa laø traøng hoa cuûa söï toát ñeïp, thaùnh thieän.)   
 
 GIAÛI THÍCH CHI TIEÁT ÑEÀ KINH  
 
1) Thaéng Man : coù 2 yù nghóa (thöïc teá vaø töôïng tröng) 
 

• Thöïc teá: baûn kinh naøy do Thaéng Man phu nhaân noùi. 
• Töôïng tröng: Thaéng Man phu nhaân laø nhaân caùch 

töôïng tröng cho tinh thaàn tuyeät ñoái bình ñaúng cuûa 
Ñaïi thöøa: Boà taùt ñaïo khoâng phaûi laø con ñöôøng daønh 
rieâng cho caùc haøng thaùnh giaû, cho caùc vò xuaát theá 
hay cho moät haïng ngöôøi ñaëc bieät xuaát chuùng naøo, maø 
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- SÖ LÜ®c vŠ Tri‰t Lš Hoa Nghiêm - 
 

 
   
  

 H ôm nay Anh ChÎ Em chúng tôi m§i ÇÜ®c 
th¿c s¿ Çi vào giáo lš Hoa Nghiêm.  TrÜ§c 

h‰t, chúng ta phäi lÜ®c sÖ qua "LÎch sº thuy‰t giäng kinh 
Hoa Nghiêm" cÛng nhÜ nguÒn gÓc kinh Hoa Nghiêm mà 
chúng ta chÜa ÇŠ cÆp t§i ÇÜ®c trong bài h†c trÜ§c (chÌ m§i 
bàn qua vŠ tên Kinh) .  
 
 Theo truyŠn thuy‰t cûa PhÆt Giáo ñåi thØa và 
cÛng theo ñåi sÜ Trí Khäi (538-597) sau khi thành Çåo, 
chÜa v¶i r©i BÒ ñŠ Çåo tràng, ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni 
v§i Pháp thân Tÿ Lô Giá Na, cùng chÜ Çåi BÒ Tát chÙng 
giäi thoát môn, tuyên thuy‰t kinh Hoa Nghiêm Ç‹ hóa Ç¶ 
hàng thÜ®ng thØa BÒ tát; sau Çó m§i Ç‰n hàng nhÎ thØa, 
nhÜng vì giáo lš Hoa Nghiêm quá cao, nên Ngài phäi 
giäng hå thÃp xuÓng cho h®p v§i cæn cÖ cûa chúng sanh.  
  
 LÎch sº thuy‰t giäng Kinh cûa ÇÙc th‰ Tôn vì vÆy, 
ÇÜ®c chia làm 5 th©i : 

 
1. Th©i Hoa Nghiêm: 21 ngày, giäng vŠ s¿ hình 

thành cûa vÛ trø vån h»u Ç‹  Ç¶ cho hàng 
thÜ®ng thØa BÒ tát.  

 

KINH HOA NGHIEÂM (tieáp theo)  
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2. Th©i L¶c Uy‹n (tÙc th©i A Hàm): 12 næm, 
giäng các b¶ kinh A Hàm, giäng vŠ TÙ DiŒu ñ‰, 12 nhân 
duyên, 37 phÄm tr® Çåo v..v.. Ç‹ Ç¶ cho hàng NhÎ thØa 
(Thanh Væn, Duyên Giác)   

 
3. Th©i PhÜÖng ñ£ng: 8 næm, giäng vŠ giáo 

nghïa tánh Không, NhÜ Lai Tång, Chân NhÜ qua các kinh 
Læng Già, Duy Ma CÆt, Læng Nghiêm, Th¡ng Man v..v..  
Ç‹ Ç¶ cho hàng sÖ phát tâm BÒ tát.   

 
4. Th©i Bát Nhã: 22 næm, giäng vŠ chân lš 

Không cûa vån pháp qua các b¶ kinh Bát Nhã và Kim 
CÜÖng Ç‹ Ç¶ cho hàng quyŠn thØa BÒ Tát  

 
5. Th©i Pháp Hoa và Ni‰t Bàn: 8 næm,  xác nhÆn 

PhÆt tánh vÓn có trong m†i chúng sanh và ai cÛng có th‹ 
thành PhÆt trong tÜÖng lai, không phäi chÌ    nh»ng ngÜ©i 
có cæn bän trí tuŒ m§i thành PhÆt ÇÜ®c, qua các b¶ kinh 
Pháp Hoa và Ni‰t Bàn.  
 Nói riêng vŠ Kinh Hoa Nghiêm, Çã có 9 H¶i 
giäng kinh Hoa Nghiêm tåi 7 ÇÎa Çi‹m khác nhau: 
 

1. H¶i thÙ nhÃt tåi BÒ ñŠ ñåo Tràng do BÒ tát 
Ph° HiŠn làm h¶i chû. 

2.  H¶i thÙ hai tåi ÇiŒn Ph° Quang Minh do BÒ 
tát Væn Thù làm h¶i chû.  

3. H¶i thÙ ba tåi cung Tr©i ñao L®i do BÒ tát 
Pháp TuŒ làm h¶i chû. 

4. H¶i thÙ tÜ tåi cung Tr©i Då Ma, BÒ tát Công 
ñÙc Lâm là h¶i chû.   
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 Nhö vaäy, chuùng ta thaáy raèng trong cuoán saùch 
môùi, Thaày ñaõ khai trieån nhieàu veà “Caùc chuû ñeà tö 
töôûng.” Do ñoù, chuùng toâi xin ghi laïi lòch trình hoïc Kinh 
tröôùc ñaây vaø phaàn boå sung ôû caùc Chöông maø sau naøy 
chuùng toâi ñaõ thu thaäp theâm ñöôïc. 
 
 Buoåi hoïc thöù nhaát goàm chöông môû ñaàu vaø 
chöông I vôùi nhöõng vaán ñeà chính:  
 

• Giaûi thích ñeà Kinh vaø lòch söû truyeàn dòch 
• Tö töôûng chuû yeáu  
• Boà ñeà taâm. 
  

KINH THAÉNG MAN (cuõ) THAÉNG MAN GIAÛNG LUAÄN (môùi) 

Chöông III: 
        Chí Nguyeän Boà Taùt 

Chöông IV: Boà Taùt Nguyeän 

Chöông IV: 
       Söù meänh cuûa haønh ñoäng 

Chöông V: Boà Taùt Haønh 

Chöông V: 
      Cöùu Caùnh cuûa Boà Taùt Ñaïo 

Chöông VI:  
        Cöùu Caùnh cuûa Boà Taùt Ñaïo 

Chöông VI:  
       Caùc Chuû ñeà tö töôûng 

Chöông VII: Thaùnh Ñeá vaø Nieát Baøn 

(Saùch cuõ ñeán ñaây laø heát ) Chöông VIII: Nhö Lai Taïng 

 Chöông IX: Phaùp Thaân 

 Chöông Keát:   
Thaéng Man: Nhaân Caùch Lyù Töôûng 
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chuùng sanh. Khi noùi ñeán töø bi laø nhôù ñeán ñöùc Quaùn Theá 
AÂm, mình laøm sao maø thöông taát caû chuùng sanh nhö boà taùt 
Quaùn Theá AÂm ñöôïc ? nghe to taùt quaù, khoù laøm quaù, theá cho 
neân tui choïn chöõ “tình yeâu” thay cho chöõ “töø bi” vaäy!” 
 
  Thaät laø ñôn giaûn, laøm chuùng toâi nhôù ñeán caâu 
keát cuûa kinh Thaéng Man: Chí nguyeän Ñaïi thöøa, maëc duø 
laø chí nguyeän cao caû, thaäm chí baäc ñaïi tröôïng phu khoâng 
theå deã daøng ñaûm ñöông, nhöng chí nguyeän aáy cuõng voâ 
cuøng ñôn giaûn, thaäm chí treû thô baûy tuoåi cuõng coù theå 
hieåu vaø cuõng coù theå bieåu hieän baèng haønh ñoäng cuï theå.  
 
 Xin trôû laïi vôùi nhöõng buoåi hoïc Kinh Thaéng Man 
cuûa anh chò em chuùng toâi. 
 
 Cuõng nhö nhuõng buoåi hoïc Kinh tröôùc, chuùng toâi 
ñi vaøo caùc baøi hoïc maø anh chò em ñaõ thu thaäp ñöôïc khi 
ñoïc caùc phaåm Kinh …nhöng nhö ñaõ thöa treân ñaây, baøi 
naøy ñöôïc ghi laïi ôû thôøi ñieåm maø cuoán “Thaéng Man 
Giaûng Luaän” cuûa Thaày ñaõ ñöôïc soaïn laïi, neân xin coù moät 
ghi chuù veà söï khaùc nhau giöõa 2 cuoán Kinh taïm goïi laø 
“baûn nhaùp” vaø baûn ñaõ hoaøn thaønh cuûa Thaày. 

KINH THAÉNG MAN (cuõ) THAÉNG MAN GIAÛNG LUAÄN (môùi) 

Chöông môû ñaàu:  
           Giôùi thieäu toång quaùt 

Chöông I:Giôùi thieäu toång quaùt. 

Chöông I:  
           Boà Taùt Taâm, vaø Quy Y. 

Chöông II: Boà Ñeà Taâm vaø Quy Y 

Chöông II: 
            Boà Taùt Giôùi 

Chöông III: Boà Taùt Giôùi 
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5. H¶i thÙ næm tåi cung Tr©i ñâu SuÃt, BÒ tát 
Kim CÜÖng Tràng là h¶i chû.   

6. H¶i thÙ sáu tåi cung Tr©i Tha Hóa, BÒ tát 
Kim CÜÖng Tràng  là h¶i chû. 

7. H¶i thÙ bäy, tåi ÇiŒn Ph° Quang Minh, ÇÙc 
Th‰ Tôn là h¶i chû.  

8. H¶i thÙ tám  tåi ÇiŒn Ph° Quang Minh, BÒ 
tát Ph° HiŠn là h¶i chû.   

9. H¶i thÙ chín tåi rØng ThŒ ñà, do ÇÙc Th‰ 
Tôn và thiŒn h»u ÇŠu là h¶i chû.  

CÛng theo truyŠn thuy‰t, trong 9 h¶i Hoa 
Nghiêm này, ÇÙc Th‰ Tôn chÌ giäng vài phÄm (A Tæng 
Kÿ, NhÜ Lai Tùy Häo Quang Minh Công ñÙc) mà thôi. 
  
 VŠ nguÒn gÓc kinh Hoa Nghiêm, sau khi ÇÙc PhÆt 
nhÆp diŒt khoäng 600 næm, do Long Th† BÒ tát 
(Nãgãrjuna) kinh Hoa Nghiêm m§i ÇÜ®c lÜu truyŠn   b¢
ng Phån væn. M¥c dù Çåo PhÆt ÇÜ®c truyŠn vào Trung 
Hoa tØ th‰ k› thÙ 1 nhÜng b¶ kinh Hoa Nghiêm phäi 300 
næm sau m§i chính thÙc ÇÜ®c dÎch tØ ch» Phån ra ch» 
Hán, do các Ngài PhÆt ñà Båt ñà La (Buddhabhadra) 
ngÜ©i B¡c Thiên Trúc Ç‰n Trung Hoa vào Ç©i ñông TÃn 
(317- 419) Ngài ThÆt Xoa Nan ñà (Sikasananda) ngÜ©i 
nÜ§c Vu ñiŠn (Kotan) và Ngài Bát Nhã (Prajna) ngÜ©i 
nÜ§c K‰ Tân (Kaboul) Ç‰n Trung Hoa vào Ç©i nhà ñÜ©ng 
(618-907). Ngoài ra còn nh»ng b¶ LuÆn, S§ giäi, VÃn  
Çáp, HuyŠn kš v..v.. luÆn giäng vŠ nghïa lš kinh Hoa 
Nghiêm có giá trÎ Ç¥c biŒt cûa các Ngài ñ‡ ThuÆn Thuy‰t, 
Trí NghiÍm, Pháp Tång, TrØng Quán (Thanh LÜÖng) TuŒ 
Uy‹n, Tông MÆt (Khuê Phong) v..v..  
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Ÿ nÜ§c ta, b¶ Kinh này không hi‹u ÇÜ®c truyŠn 
vào tØ th©i nào nhÜng ThÀy Trí TÎnh Çã dÎch ra ti‰ng ViŒt 
tØ næm 1965 và ThÀy có d¥n muÓn  nghiên cÙu ÇÀy Çû 
hÖn thì xem thêm b¶ Hoa Nghiêm ñåi S§  cûa  T° Thanh 
LÜÖng và ThÆp HuyŠn Môn cûa T° HiŠn Thû.  

 
(Anh ChÎ Em chúng tôi, m¶t câu ch» Hán cÛng 

không vi‰t n°i, và thÃy 4 cuÓn Kinh Hoa Nghiêm này cÛng Çû 
khi‰p rÒi, chÌ mong Ç†c tØ trong này mà hi‹u ÇÜ®c phÀn nào 
giáo lš Hoa Nghiêm là thÃy an ûi mãn nguyŒn, chÜa có dÎp 
thÃy ÇÜ®c mÃy cuÓn Kinh, mà ThÀy bäo Ç†c thêm n»a! ! ☺ 
☺  !! ) 
 VŠ n¶i dung tri‰t lš kinh Hoa Nghiêm, Anh ChÎ 
Em chúng tôi nh¡c nhª nhau (nhÜ Çã bi‰t ª lÀn h†c ÇÀu 
tiên): Giáo nghïa Hoa Nghiêm ÇÜ®c ÇÙc PhÆt và chÜ pháp 
thân Çåi sï thØa oai thÀn cûa PhÆt tuyên dÜÖng nên cänh 
gi§i Hoa Nghiêm là cänh gi§i bÃt tÜ nghì giäi thoát, nên m‡i 
l©i, m‡i câu trong Kinh ÇŠu lÃy toàn th‹ pháp gi§i tánh làm 
lÜ®ng, nên tÃt cä Giáo, Lš, Hånh, Qûa nÖi Çây ÇŠu dung 
thông vô ngåi, nên cÛng g†i là Vô Ngåi Pháp Gi§i.    
 MuÓn Çi vào th‰ gi§i trùng trùng duyên khªi cûa 
Hoa Nghiêm mà không bÎ låc ÇÜ©ng, chúng ta cÀn phäi 
bi‰t bÓn Pháp gi§i và sáu tÜ§ng.  

BÓn pháp gi§i cÛng là bÓn cÃp bÆc mà hàng ñåi 
thØa BÒ tát tuÀn t¿ tu chÙng, Çó là: 

1. Lš vô ngåi pháp gi§i  
2. S¿ vô ngåi pháp gi§i 
3. Lš s¿ vô ngåi pháp gi§i 
4. S¿ s¿ vô ngåi pháp gi§i  
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töông töï, maø chính laø do bôûi chí nguyeän cao caû vaø haønh 
ñoäng thöïc tieãn cuûa chí nguyeän aáy. 
 
 Cuoán “Thaéng Man Giaûng Luaän” maø sö phuï Tueä 
Syõ dòch giaûi sau naøy ñöôïc in ra raát nhieàu töø nhöõng naêm 
2000; Vì vaäy, nhöõng baøi vieát naøy cuõng ñöôïc boå sung 
nhieàu choã.  Coù moät kyû nieäm vui giöõa Thaày vaø anh chò 
em traïi Vaïn Haïnh 2 chuùng toâi xin keå ra ñaây:  Khi chuùng 
toâi hoïc boä Kinh naøy, Thaày ñang coøn “du hí tam muoäi” ôû 
nhöõng nôi raát xa, neân coù thaéc maéc gì khoâng theå chaïy ñi 
tìm Thaày ñeå hoûi, nhö hoài Thaày ñang coøn ôû Giaø Lam; vì 
vaäy chuùng toâi heïn seõ hoûi Thaày ngay khi ñöôïc gaëp laïi.   
 
 Naêm 1999 gaëp laïi Thaày chuùng toâi hoûi ngay: Thaày 
ôi,  taïi sao nhöõng chöõ “töø bi” trong kinh Thaéng Man Thaày 
ñoåi thaønh “tình yeâu” heát hôû Thaày ?  Tình yeâu laø “love” coøn 
töø bi laø “compassion”; tình yeâu laø nhoû heïp nhö ao hoà, coøn töø 
bi laø roäng lôùn nhö bieån caû, tình yeâu laø ñaày ngaõ tính, coøn töø 
bi laø voâ ngaõ, tình yeâu laø ích kyû nhoû nhen ghen töông hôøn 
giaän, coøn töø bi laø ñem vui cöùu khoå, coi caùi ñau cuûa ngöôøi laø 
caùi ñau cuûa mình v..v..  
 
 Caùc Baïn coù bieát Thaày traû lôøi sao khoâng?   
 
 Thaày ñeå cho chuùng toâi noùi cho “ñaõ” roài Thaày 
môùi ung dung noùi raát hieàn laønh vaø deã thöông raèng:       
“ Caùc anh chò coù lyù, tui khoâng caõi caùc anh chò, nhöng tui noùi 
lyù do taïi sao tui duøng “tình yeâu” maø khoâng duøng “töø bi.” 
Tröôùc heát, tình yeâu khoâng cöù laø tình yeâu nam, nöõ nhoû heïp, 
môùi goïi laø tình yeâu  ñaâu (tình yeâu queâ höông xöù sôû, tình yeâu 
thieân nhieân, tình yeâu nhaân loaïi …) thöù nöõa, mình thöông moät 
vaøi ngöôøi, moät nhoùm ngöôøi v.v.. thì deã hôn laø thöông taát caû 
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C  uõng nhö nhöõng boä Kinh tröôùc, Kinh naøy ñöôïc 
hoïc töø nhöõng naêm 80 nhöng baây giôø môùi ghi 

laïi, tuy nhieân rieâng Kinh naøy, hoài ñoù chuùng toâi hoïc 
baèng cuoán Kinh “moûng tanh” cuûa Thaày Tueä Syõ giaûng 
(coù tröôùc naêm 75) cuoán saùch maø Thaày baûo laø “Môùi hoaøn 
taát phaàn ñaïi cöông nhöng phaûi taïm thôøi xeáp vaøo giaù saùch, vì 
ngöôøi vieát ñi theo ñònh nghieäp cuûa mình hay cuûa caû daân 
toäc ? ” 
 
 Cuoán Kinh naøy hoài ñoù raát khoù kieám, caùi teân 
nghe cuõng raát laï tai vaø khi ñi vaøo noäi dung thì heát söùc 
höùng thuù, bôûi vì laâu nay nhöõng ngöôøi noùi Kinh hay ñaïi 
dieän thính chuùng thöa gôûi vôùi ñöùc Phaät toaøn laø nam giôùi, 
nhö ngaøi Voâ Taän YÙ Boà Taùt, ngaøi Tu Boà Ñeà, ngaøi Vaên 
Thuø Sö Lôïi, ngaøi A Nan ,Thieän Taøi Ñoàng Töû, v..v..nay laø 
moät phuï nöõ, laø Thaéng Man phu nhaân, moät ngöôøi phuï nöõ 
vöông giaû maø daùm “ñaêng ñaøn thuyeát phaùp” veà Nhö Lai 
Taïng, veà giaùo lyù ñaïi thöøa, noùi ñeán ñaâu thì ñöôïc ñöùc Phaät 
khen ñeán ñoù, thaät  laø chuyeän hy höõu ñoái vôùi ñaát nöôùc 
AÁn Ñoä noùi rieâng vaø trong nhöõng xaõ hoäi AÙ Ñoâng noùi 
chung, xaõ hoäi coù truyeàn thoáng “troïng nam khinh nöõ.”  
  
Moät ñieàu kyø dieäu hôn nöõa laø söï töông thoâng taâm linh 
giöõa ñöùc Phaät vaø Thaéng Man phu nhaân: ngay khi Thaéng 
Man phu nhaân nghó ñeán Ngaøi, thì Ngaøi hieän tieàn ngay, 
duø ñöùc Phaät chöa töøng rôøi khoûi tinh xaù vaø Thaéng Man 
phu nhaân cuõng chöa rôøi hoaøng cung . .. Moät laàn nöõa, 
chuùng ta nhaän ra raèng Thaéng Man phu nhaân quaû thaät 
ñaïi dieän cho moät nhaân caùch vó ñaïi; nhaân caùch vó ñaïi aáy 
khoâng phaûi do nôi ñòa vò cao sang cuûa moät vì vua, hay 
moät hoaøng haäu, hay moät ñaáng nam nhi … hay nhöõng gì 
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 Trong th‰ gian, m†i s¿ vÆt hiŒn tÜ®ng ÇÜ®c bao 
gÒm trong bÓn loåi pháp gi§i (TÙ pháp gi§i - vØa k‹ trên) 
và sáu dång xuÃt hiŒn (Løc tÜ§ng).   
 
 M‡i pháp ÇŠu có Çû 6 tÜ§ng : 
 T°ng tÜ§ng - BiŒt tÜ§ng - ñÒng tÜ§ng - DÎ 
 tÜ§ng -Thành tÜ§ng -  Hoåi tÜ§ng.    
 Ta thÜ©ng nghe g†i t¡t là T°ng-BiŒt, ñÒng-DÎ, 
Thành - Hoåi. 
 Anh ChÎ Em chúng tôi lÀn lÜ®t trình bày trÜ§c 
Chúng nh»ng ÇiŠu thu thÆp ÇÜ®c tØ ng» tÙ pháp gi§i và 
løc tÜ§ng này. TrÜ§c h‰t là:  
 

•S¿ Pháp Gi§i:  s¿ pháp gi§i là th‰ gi§i cûa t¿ nhiên, 
bao gÒm m†i hiŒn tÜ®ng, s¿ vÆt cûa tr©i ÇÃt, vÛ trø, vån 
vÆt. . . tÃt cä bi‹u dÜÖng sÙc sÓng mãnh liŒt khªi lên tØ 
m¶t nguÒn næng lÜ®ng duy nhÃt là Chân NhÜ.  Sª dï g†i 
là pháp gi§i vì các pháp ÇŠu có t¿ tánh riêng (hình dáng, 
tính chÃt, kích thÜ§c, tr†ng lÜ®ng v..v..) nhÜng khi dùng 
trong nghïa r¶ng, pháp gi§i là vÛ trø r¶ng l§n, là không 
gian bao la.   
 

•Lš Pháp Gi§i: là bän th‹ - là th‹ tánh chân thÆt cûa 
tÃt cä các pháp, còn nhiŠu tên g†i khác nhÜ là:  pháp gi§i 
tánh, chân nhÜ, pháp thân, th¿c tÜ§ng, bän th‹ chân 
không cûa vån pháp, hay  bän lai diên møc cûa m‡i 
chúng sanh.   
 

•Lš S¿ Vô Ngåi Pháp Gi§i: là th‰ gi§i cûa hiŒn tÜ®ng 
và th‰ gi§i cûa bän th‹ không mâu thuÄn, ngæn ngåi nhau. 



•CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•108 

S¿ nh© Lš mà thành, Lš nh© S¿ mà hi‹n bày. Trong 
Lš có S¿, trong S¿ có Lš.  S¿ là s¡c; Lš là không. 

 
Nói r¢ng: Lš S¿ vô ngåi cÛng ÇÒng nghïa v§i câu 

nói: Tâm tÙc vÆt, Tinh thÀn tÙc vÆt chÃt ª th‹ loãng, mà vÆt 
chÃt là tinh thÀn ª th‹ cô Ç†ng låi, hay nói theo ngôn ng» 
vÆt lš næng lÜ®ng là khÓi lÜ®ng [công thÙc cûa A. Einstein: 
E (næng lÜ®ng) = khÓi lÜ®ng x (bình phÜÖng cûa tÓc Ç¶ ánh 
sáng)].   

 
Lš và S¿ không chÌ là không ngæn ngåi mâu thuÄn 

nhau mà còn không th‹ tách r©i nhau, ví nhÜ sóng và 
nÜ§c; ThÆt vÆy, ngoài nÜ§c làm sao có sóng? nÜ§c n°i lên 
thì thành sóng, sóng tan thành nu§c. Lš (chân không) và 
S¿ (diŒu h»u) Çan nhau ch¢ng chÎt không th‹ tách r©i nên 
m§i nói "Chân không ch£ng r©i diŒu h»u" ñó cÛng là lš 
do mà chúng ta thÜ©ng thÃy chÜ PhÆt- Çåi diŒn là ÇÙc Th‰ 
Tôn cûa chúng ta- và chÜ T° không bao gi© trä l©i có hay 
không, khi nh»ng kÈ ngoåi Çåo hÕi vŠ ThÜ®ng ñ‰, s¿ hình 
thành cûa VÛ trø, vŠ nguyên nhân ÇÀu tiên v..v. .mà các 
Ngài chÌ nói vŠ Duyên Khªi, ThÆp NhÎ Nhân Duyên. 

 
  Lš và S¿ tuy hai mà m¶t, tuy m¶t mà hai, nên 

nói ÇÒng hay dÎ ÇŠu không Çúng, Çó chÌ là 2 m¥t cûa 
cùng m¶t s¿ vÆt m¶t hiŒn tÜ®ng hay m¶t vÃn ÇŠ.  

Ví dø, vŠ m¥t bän th‹ thì sóng chính là nu§c, 
nhÜng trên m¥t hiŒn tÜ®ng sóng không phäi là nu§c; ta có 
th‹ nói rõ hÖn b¢ng m¶t ví dø cø th‹: m¶t chi‰c tàu lÜ§t 
Çi nhË nhàng trên nÜ§c nhÜng có th‹ bÎ chìm, vì sóng l§n, 
có phäi không? ChÖn Tâm (Tâm bình thÜ©ng) là nÜ§c; và 
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Chöông Moät 

 
“….Chí nguyeän Ñaïi thöøa, maëc duø laø chí nguyeän cao caû, thaäm 
chí baäc ñaïi tröôïng phu khoâng theå deã daøng ñaûm ñöông, 
nhöng chí nguyeän aáy cuõng voâ cuøng ñôn giaûn, thaäm chí treû 
thô baûy tuoåi cuõng coù theå hieåu vaø cuõng coù theå bieåu hieän baèng 
haønh ñoäng cuï theå.  
Chuùng ta nhaän ra raèng Thaéng Man phu nhaân quaû thaät ñaïi 
dieän cho moät nhaân caùch vó ñaïi; nhaân caùch vó ñaïi aáy khoâng 
phaûi do nôi ñòa vò cao sang cuûa moät vì vua, hay moät hoaøng 
haäu, hay moät ñaáng nam nhi … hay nhöõng gì töông töï, maø 
chính laø do bôûi chí nguyeän cao caû vaø haønh ñoäng thöïc tieãn 
cuûa chí nguyeän aáy….” 

KINH THAÉNG MAN 
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baøi hoïc “choàng leân nhau” nghóa laø truøng laëp, vì vaäy chuùng 
toâi quyeát ñònh keát thuùc vieäc hoïc boä Kinh naøy ôû ñaây.  
 
 Ñeå nhôù ñeán ngöôøi ñaõ töøng giaûng Kinh Kim Cang 
cho Anh Chò Em chuùng toâi ôû ñaïo traøng Tueä Uyeån cuûa 
Ni sö Thích Nöõ Trí Haûi, xin ghi vaøo ñaây maáy caâu thô 
cuûa Ni Sö (trích trong baøi Soáng Cheát - taäp thô “Ngoïa Beänh Ca”) 
 

………….. 
 Ta nhö laøn soùng nhoû, 
 Giöõa ñaïi döông cuoäc ñôøi, 
 Soùng coù khi coøn maát, 
 Bieån caû khoâng ñaày vôi. 
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tâm tham, tâm sân, tâm si, là sóng Çó; phäi không các 
bån? ñó là lš do tåi sao ta thÜ©ng nghe nói "Phút tru§c là 
Ma, phút sau là PhÆt" vì tâm thanh tÎnh là PhÆt mà tâm 
tham sân si là Ma rÒi (vì nó dÅn ta Çi vào các ÇÜ©ng ác!)  

 
 Lš và S¿ trong m‡i pháp ÇŠu viên dung vô ngåi, 
nên trong vån pháp cÛng viên dung vô ngåi - ví dø nhÜ 
nÜ§c v§i s»a, có th‹ hoà tan vào nhau, tåo thành m¶t th‹ 
duy nhÃt. ƒy g†i là trång thái  t¿ tåi vô ngåi, viên dung, 
trong cái th‹ tÜÖng tùy, tÜÖng sinh, tÜÖng tÙc, tÜÖng nhÆp.  
 
 Do Çó, n‰u chúng ta sÓng v§i Çiên Çäo m¶ng 
tÜªng, v§i tâm Çi tìm quá khÙ, mÖ Ü§c tÜÖng lai hay v§i tâm 
chÃp ngã, thÎ phi, luôn thÃy có ta có ngÜ©i’ "ngÜ©i xÃu - ta tÓt, 
ngÜ©i dª - ta hay v..v.." thì tâm ta luôn bÃt an, phiŠn não, có 
khi Çau kh° vì yêu-ghét, kÿ thÎ, thù hÆn. Vì thÃy Çû thÙ 
chÜ§ng ngåi, sai biŒt; Trái låi, n‰u chúng ta tÆp nhìn cu¶c 
Ç©i v§i cái nhìn cûa Hoa Nghiêm, thÃy ÇÜ®c tÃt cä chúng 
sanh ÇŠu ÇÒng m¶t th‹ tánh chÖn thÆt - Çó là PhÆt tánh 
trong ta- thì ta së không còn vÜ§ng vào vòng thÎ phi Çiên 
Çäo làm t°n håi lòng tØ bi và trí tuŒ cûa ta n»a. Chúng ta 
së thÃy ngay cái ÇÒng cø th‹ nhÃt cûa chúng sanh, Çó là 
"tham sÓng s® ch‰t, tham vui s® kh°" ñó là lš do mà ÇÙc Kh°
ng Tº Çã dåy "Cái gì mình không muÓn thì ÇØng làm cho 
ngÜ©i khác" (K› sª bÃt døc vÆt thi Ü nhân) và Anh ChÎ Em 
chúng ta thì nh¡c nhª nhau mª r¶ng lòng thÜÖng tôn 
tr†ng s¿ sÓng hay sáng cho ngÜ©i thêm niŠm vui, chiŠu 
giúp ngÜ©i b§t kh°.  Quä thÆt hånh phúc hay Çau kh° 
ÇŠu do lÓi tÜ duy mà ra - vì chính là Ý chÌ Çåo m†i hành 
Ç¶ng vŠ thân và miŒng Çó mà!!  
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 Vì Th‹ (lš) và TÜ§ng (s¿) và Døng viên dung, nên 
công døng cûa vån h»u bi‰n hoá ra vô cùng mÀu nhiŒm, 
kÿ diŒu Ç‰n n‡i có nhiŠu ngÜ©i trên th‰ gi§i này nghï r¢ng 
phäi có bàn tay cûa m¶t vÎ thÜ®ng Ç‰ hay thÀn linh tÓi cao m§i 
làm phép thÀn thiên linh linh, ÇÎa linh linh, m§i bi‰n hoá ra 
ÇÜ®c.  

M¶t khi bi‰t ÇÜ®c nh»ng Ç¥c tính tÜÖng tùy, 
tÜÖng sinh, tÜÖng tÙc, tÜÖng nhÆp  cûa vån pháp và 
v§i cách nhìn ÇÜ®c chÌ bày trong kinh Hoa Nghiêm, 
chúng ta không còn lå lùng v§i th‰ gi§i bØng sáng cûa 
Hoa Nghiêm ª cänh gi§i BÃt tÜ nghì giäi thoát. Trong 
Çó v¡ng m¥t cûa tÜ duy ÇÀy ngã tính thÜ©ng tình, 
v¡ng m¥t cûa tham ái và chÃp thû.  

 
Th‰ gi§i quä nhiên là tuyŒt v©i và tÜÖi ÇËp bi‰t bao 

khi chúng ta nhìn thÃy ÇÜ®c tÃt cä chúng sanh ÇŠu là M¶t 
và m‡i M¶t chúng sanh là TÃt cä. Nghïa là không còn 
ranh gi§i gi»a Ta và NgÜ©i, nÜ§c ta, dân ta và nÜ§c khác, 
dân khác  v..v.. Có phäi Çó là lúc Th‰ gi§i hoà bình chúng 
sanh an låc, không còn chi‰n tranh khûng bÓ, không còn 
tr¶m c¡p gi‰t ngÜ©i, không còn nhà tù, tråi giam gì n»a 
cä, không còn cä ÇÎa ngøc n»a, có phäi không ?  

Ch» ngã nhÕ xíu này mà có khä næng phá hoåi 
hÖn h¢ng triŒu tÃn thuÓc n° (TNT) Nó Çã làm n° nhiŠu 
vùng trên quä ÇÃt, làm nhiŠu triŒu ngÜ©i ch‰t do chi‰n 
tranh cûa kÿ thÎ, thù oán . . mà nó Çã gây ra! 

  
S¿ S¿ Vô Ngåi Pháp Gi§i : Giáo lš Hoa Nghiêm dåy 

r¢ng tÃt cä m†i pháp ÇŠu trÓng r‡ng, r¢ng hai m¥t cûa 
Không là Tïnh (Lš) và ñ¶ng (S¿) ÇŠu cùng lúc tÒn tåi, 
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Baát cöù vieäc laøm gì, toát ñeïp hay khoâng laø do taâm cuûa 
mình thoâi; cuoäc ñôøi naøy cuõng vaäy, töï noù khoâng toát xaáu 
gì caû, khi taâm chaáp tröôùc ñuû thöù, thì choã naøo cuõng thaáy 
keït, thaáy oâ nhieãm, ueá tröôïc, coøn khi taâm ñaõ rôøi chaáp thuû 
roài thì moïi vieäc trôû neân thoaùng maùt, nheï nhaøng. Ñöùc 
Phaät xaùc nhaän “Khi taâm ta thanh tònh ta thaáy theá giôùi 
thanh tònh.” ÔÛ ñaây, Anh Chò Em chuùng toâi cuõng nhaéc laïi 
vôùi nhau 2 taâm nguyeän cuûa Boà Taùt laø: Thöôïng caàu Phaät 
ñaïo, Haï hoaù chuùng sanh. 
 
  Baøi hoïc thöù 11: Giaùo lyù trong kinh Kim Cang 
daïy khoâng traùnh neù cuoäc ñôøi; chæ traùnh taø kieán, taø tö 
duy maø thoâi; Traùi laïi, cho ta nieàm tin ôû cuoäc ñôøi. Coù 
ngöôøi noùi tuïng kinh Kim Cang laø “ñoå nghieäp”, coù ngöôøi 
laïi noùi “Kinh Kim Cang noùi raèng 1 chuùt voâ vi laø thöïc, 1 nuùi 
chaâu baùu höõu vi laø khoâng thaät; 1 caùi cuøng toät cuûa höõu vi 
khoâng baèng 1 chuùt xíu cuûa voâ vi; nhö vaäy thì boû heát moïi 
Phaät söï, töø thieän v.v.. ñeå ñi nghe kinh Kim Cang vaø trì tuïng 
Kim Cang ( Coâng ñöùc trì Kinh)!” Noùi nhö theá cuõng laø coá 
chaáp quaù roài, oan cho kinh Kim Cang laém (tam theá Phaät 
oan). Toùm laïi, Kim Cang daïy buoâng xaû, rôøi khoûi chaáp thuû 
baèng phöông phaùp thay ñoåi caùch nhìn; ta seõ thaáy cuoäc 
ñôøi môùi meû hôn, töôi maùt hôn, toát ñeïp hôn , v..v..  
 
   Chuùng ta thaáy raèng ôû ñoaïn 13 ( Nhö Phaùp Thoï 
Trì) phaàn lôùn trong thính Chuùng ñaõ ngoä roài -nghóa laø ñaõ 
thöùc tænh – Vì vaäy, môùi noùi Kinh naøy co giaõn bao nhieâu 
cuõng ñöôïc ( 600 cuoán Baùt Nhaõ = 1 baøi Baùt Nhaõ taâm Kinh 
= 4 chöõ “nguõ uaån giai khoâng”); Vì vaäy, muoán keát thuùc ôû 
ñoaïn 5 cuõng ñöôïc, maø keùo daøi ñeán ñoaïn 32 hay daøi hôn 
nöõa cuõng ñöôïc, maø keát thuùc ôû ñaây (ñoaïn 16) cuõng ñöôïc. 
Anh Chò Em trong Chuùng nhaän thaáy raèng, ñaõ coù nhöõng 
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caùi ngaõ noù quaù lôùn! ai ñuïng tôùi thaân mình, teân mình, gia 
ñình mình, toå chöùc mình v.v.. mình ñeàu noåi saân heát! 
“Neáu khoâng coù caùi ngaõ, thì khoâng coù saân haän” Ñoù laø 
ñieàu ñaùng nhôù. 
 
 Baøi hoïc thöù 9: Boà Taùt khoâng truï nôi saéc maø boá 
thí, khoâng truï nôi thanh, höông, vò ... maø boá thí.  
 
Caâu naøy cuõng yù nhö “boá thí chaân chính laø khoâng thaáy coù 
ngöôøi cho, ngöôøi nhaän, vaät cho” noùi theo chöõ nghóa kinh 
Kim Cang laø khoâng coù töôùng ngaõ, töôùng nhaân, töôùng 
chuùng sanh, töôùng thoï giaû. Noùi caùch khaùc, Boà Taùt (ngöôøi 
muoán tu Boà taùt ñaïo) ñöøng chaáp baát cöù gì, trong cuoäc ñôøi 
naøy, ñoù laø tinh thaàn Kim Cang. Khi baø Ma Ha Ba Xaø Ba 
Ñeà xin ñöùc Phaät daïy cho mình phaùp giaûi thoaùt, ñöùc Phaät 
noùi: “ñöøng chaáp thuû baát cöù gì”  
 
Thaät vaäy, “Xaû” buoâng, rôøi, lìa v.v.. taát caû thì seõ ñöôïc giaûi 
thoaùt khoûi ñau khoå phieàn naõo. Ñaây cuõng laø yù nghóa caâu 
baát huû trong kinh Kim Cang: “Öng voâ sôû truï nhi sanh kyø 
taâm” ñöøng coù truï taâm vaøo choã naøo caû! (nghóa laø rôøi taát caû 
caùc chaáp thuû {xem theâm trang 177} )  
 
 Baøi hoïc thöù 10: “Naøy Tu Boà Ñeà, Nhö Lai ñöôïc 
Phaùp, phaùp naøy khoâng thaät khoâng hö”. Phaùp cuûa Phaät 
khoâng keït 2 beân, ñaõ lìa ñoái ñaõi, sieâu vieät caû hö thaät, neân 
noùi “khoâng thaät khoâng hö” “Naøy Tu Boà Ñeà, neáu Boà Taùt 
truï taâm nôi Phaùp, maø laøm boá  thí thì nhö ngöôøi ñi vaøo 
trong toái (coù maét cuõng khoâng thaáy ñöôïc gì); neáu Boà Taùt 
taâm khoâng truï phaùp, maø haønh boá thí thì nhö ngöôøi coù 
maét laïi theâm aùnh saùng maët trôøi chieáu soi (thaáy roõ ñöôïc 
caùc thöù hình saéc)”  
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xuyên suÓt vào nhau, không ngæn ngåi. M‡i hiŒn tÜ®ng 
ÇŠu Çòng nhÃt v§i hiŒn tÜ®ng khác. S¿ s¿ vô ngåi pháp 
gi§i nói lên r¢ng m†i s¿ vÆt hiŒn tÜ®ng trong th‰ gian tuy 
thiên hình vån trång nhÜng vÅn æn kh§p nhau, nuÖng t¿a 
lÅn nhau, d¿a vào nhau mà có (cái này có  m¥t vì cái kia 
có m¥t, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diŒt vì cái 
kia diŒt)   

Ví dø th©i gian và không gian dung thông v§i nhau. 
VÆt lš h†c c° Çi‹n chia ra th©i gian và không gian ra thành 
nhÜ là 2 Çåi lÜ®ng khác nhau, ÇÜ®c Ço b¢ng nh»ng ÇÖn vÎ 
khác nhau; ÇÖn vÎ cûa th©i gian là giây ÇÒng hÒ (second = 
sec.) còn ÇÖn vÎ cûa không gian là ÇÖn vÎ cûa chiŠu dài 
(centimet, mét, km, v..v..).  

 
 Ngày nay,  v§i khoa h†c tÜÖng ÇÓi cûa Einstein, v§i 

ngành vÆt lš không gian, v§i không gian Toán h†c n 
chiŠu. NgÜ©i ta không còn tách riêng th©i gian và không 
gian n»a. ThÆt vÆy, ví dø muÓn nói vŠ khoäng cách gi»a 
m¥t Tr©i, m¥t Træng hay m¶t ngôi sao nào Çó v§i quä ÇÃt, 
ngÜ©i ta không còn nói là mÃy triŒu triŒu kilômét n»a mà 
nói là mÃy næm ánh sáng hay là mÃy træm næm, mÃy triŒu 
næm ánh sáng - Çó là khoäng cách mà ánh sáng phäi mÃt 
th©i gian bao lâu m§i Çi Ç‰n(vÆn tÓc ánh sáng là 
300.000km/sec.) Danh tØ quang niên hay 1 næm ánh sáng là 
khoäng cách ánh sáng Çi trong 1 næm (1 næm = 365x 24x 
3600sec) vÆy 1 quang niên hay 1 næm ánh sáng = 
3000.000x365x24x3600 (km) = 9 triŒu triŒu km = 900 
t› km.  

Nói cách khác, gi»a th©i gian và không gian không 
còn ranh gi§i n»a, và bän thân chúng không còn là 2 Çåi 
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lÜ®ng khác nhau n»a. Ngòai ra nhÜ ta Çã bi‰t trong bài 
h†c (ª møc thÙ 3) trên Çây Lš S¿ vô ngåi pháp gi§i: næng 
lÜ®ng và khÓi lÜ®ng cÛng chÌ là m¶t n»a mà! TÜÖng t¿ 
nhÜ vÆy, vÆt lš h†c c° Çi‹n v§i Descartes cho r¢ng ánh 
sáng ÇÜ®c truyŠn Çi theo ÇÜ©ng th£ng, nhÜng vÆt lš h†c 
hiŒn Çåi v§i Fresnel, Huyghens, Pflanck v..v.. låi chÙng 
minh r¢ng ánh sáng ÇÜ®c truyŠn Çi theo ÇÜ©ng hình sin 
dÜ§i dång nh»ng làn sóng và nh»ng håt (photon) n»a. ThÆt 
ra ánh sáng Çã có t¿ muôn Ç©i, còn nh»ng lš thuy‰t vŠ ánh 
sáng thì chÌ là nh»ng lÓi nhìn cûa nh»ng nhà khoa h†c, nhÜ 
nh»ng ngÜ©i mù r© voi, trong nhiŠu th‰ k› vÅn chÜa rÓt 
ráo ÇÜ®c s¿ thÆt vŠ ánh sáng. Tuy nhiên, ít ra cho  Ç‰n nay 
ngÜ©i ta Çã Çi Ç‰n k‰t luÆn là nh»ng lš thuy‰t vŠ ánh sáng 
không hŠ mâu thuÄn nhau ngæn ngåi nhau vì sóng hay håt, 
ÇÜ©ng th£ng hay ÇÜ©ng hình sin chÌ là hai m¥t bi‹u hiŒn 
cûa ánh sáng mà thôi - Çây là ÇiŠu mà ÇÙc Th‰ Tôn Çã 
thuy‰t giäng tØ cách Çây mÃy ngàn næm trong n¶i dung S¿ 
S¿ Vô Ngåi cûa kinh Hoa Nghiêm rÒi vÆy. ☺ ☺ !! 
  
 VŠ Løc TÜ§ng:  là sáu mÓi liên hŒ gi»a cái TÃt cä 
(= cái toàn th‹) và cái M¶t (= cái riêng lÈ) trên ba m¥t 
Th‹, TÜ§ng và Døng.  Ngài Pháp Tång (643- 712) Çã ÇÜa 
ra m¶t Än dø n°i ti‰ng Ç‹ giäi thích vŠ 4 loåi pháp gi§i và 
6 tÜ§ng xuÃt hiŒn: Çó là hình änh m¶t con sÜ tº b¢ng 
vàng. SÜ tº bi‹u hiŒn cho th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng (S¿) Vàng là 
bi‹u hiŒn cûa bän chÃt (Lš) Vàng không có hình dáng nhÃt 
ÇÎnh nhÜng xuÃt hiŒn du§i dång nào cÛng ÇÜ®c. Ÿ Çây: 
 
  T°ng tÜ§ng là toàn b¶ các chi ti‰t làm thành m¶t 
tÜ§ng trång ÇÒng nhÃt (là tòan b¶ con sÜ tº  b¢ng vàng) 
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Kinh naøy laø gì, ñöùc Phaät traû lôøi:  
“ñaët teân Kinh laø Kim Cang Baùt Nhaõ Ba La Maät vaø lieàn 
ngay sau ñoù, ngaøi phuû ñònh: “naøy Tu Boà Ñeà, Phaät noùi Baùt 
Nhaõ Ba la Maät töùc khoâng phaûi Baùt Nhaõ Ba La Maät, aáy goïi 
laø Baùt Nhaõ Ba La Maät” 
 
Baøi hoïc ôû ñaây laø, laøm taát caû moïi Phaät söï lôïi ích chuùng 
sanh, nhöng khoâng thaáy mình coù laøm gì caû. Coøn chuùng 
ta thì sao? Khoâng nhöõng laøm 1 chuùt gì laø keå coâng lieàn, 
maø coù khi coøn hôïm mình laø “khai quoác coâng thaàn” hay “söù 
quaân” xuaát saéc nhaát nöõa, nghóa laø caùi gì coù ta vaøo laø soá 1 
roài, khoâng theå khaùc ñöôïc ! 
 
 Baøi hoïc thöù 8: Caâu chuyeän tieàn thaân ñöùc Phaät 
keå: “Khi ngaøi tu haïnh Nhaãn nhuïc Ba La Maät, thì vua Ca 
Lôïi ( Kali), 1 oâng vua taøn baïo, ñeán hoûi Ngaøi coù thaät tu 
haïnh Nhaãn nhuïc Ba La Maät khoâng, neáu vaäy oâng ta caét 
thòt Ngaøi, chaët ñöùt tay chaân Ngaøi, Ngaøi coù giaän khoâng 
v..v.. Ngaøi noùi “khoâng!” theá laø oâng ta roùc thòt, caét tay chaân 
… maùu chaûy roøng roøng maø Ngaøi vaãn an nhieân khoâng 
giaän döõ, traùi laïi oâng ta caøng töùc giaän, vì coù ngöôøi duõng 
caûm nhö vaäy (chuyeän tieàn thaân naøy Anh Chò Em ñeàu bieát 
heát neân khoâng ghi laïi ñaây)  
 
Baøi hoïc cuûa chuùng ta ôû ñaây laø: sôû dó ñöùc Phaät an nhieân 
töï taïi ñöôïc, vì Ngaøi khoâng coøn thaáy töôùng ngaõ, töôùng 
nhaân, töôùng chuùng sanh, töôùng thoï giaû nöõa ( Ngaøi khoâng 
thaáy coù Ngaøi bò caét thòt, oâng vua ñang caét v.v..) Coøn chuùng 
ta baây giôø thì sao? Ñöøng noùi laø caét thòt, neáu ai ñeán ñaùnh 
ta 1 baït tai, hay naém toùc ta giöït maïnh cho ñöùt toùc … ta 
giaän lieàn; khoâng nhöõng giaän, ñoâi khi coøn ñaùnh laïi, maéng 
laïi hay giöït toùc hoï lai v.v.. nöõa!! Ñoù laø taïi chuùng ta thaáy 
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• f. Phaùp nhaõn Cao hôn moät baäc nöõa, laø loái nhìn vaïn 
vaät vôùi caùi thaáy raønh reõ; khoâng nhöõng chæ thaáy thaät 
töôùng, maø thaáy ñöôïc caû thaät taùnh cuûa caùc phaùp. Ñaây 
laø loái nhìn cuûa caùc vò Boà Taùt. 

 
• g. Phaät nhaõn Laø loái nhìn baèng “con maét cuûa Phaät,” 

ñoù laø con maét thaáy heát, bieát heát, coù khaû naêng nhìn 
thaáy xuyeân suoát quaù khöù, hieän taïi, vò lai cuûa taát caû 
moïi loaøi chuùng sanh. 

 
 Baøi hoïc thöù 6: ôû ñoïan 14 “Lìa Töôùng Tòch Dieät” 
 Ngaøi Tu Boà Ñeà rôi leä ñaàm ñìa; ñoù laø vì Ngaøi xuùc 
ñoäng maõnh lieät, khi nghe ñöôïc lôøi Phaät giaûng; Ngaøi baûo 
raèng, laâu nay Tu Boà Ñeà ñöôïc ñöùc Phaät cho laø coù tueä 
nhaõn, nhöng chöa töøng  ñöôïc nghe Phaät noùi Kinh saâu xa 
nhö theá, nghóa lyù vi dieäu nhö theá ...(Hoïc Kinh, chuùng ta 
nhôù phaân bieät 2 loaïi khoùc cuûa caùc vò ñaïi ñeä töû Phaät, hoï khoùc 
coù khi laø vì tuûi buoàn mình laø con tröôûng cuûa ñöùc Phaät maø 
taâm löôïng heïp hoøi, chí nguyeän thaáp beù, bò Phaät coi laø “choài 
khoâ moäng leùp” khoâng lôïi ích cho chuùng sanh. Coù khi hoï khoùc 
vì vui möøng, ví duï nhö ôû ñaây) 
 
 Baøi hoïc thöù 7: Nhöõng ñoaïn Kinh sau vaãn luoân 
nhaéc ñi, nhaéc laïi nhöõng yù nghóa veà “phaù chaáp” ngay 
trong töøng caâu noùi cuûa Nhö Lai, ví duï nhö: Nhö lai noùi 
ñeä nhaát Ba La Maät, töùc khoâng phaûi ñeä nhaát Ba La Maät aáy 
goïi laø ñeä nhaát Ba La Maät; Nhö Lai noùi Boá thí, töùc khoâng 
phaûi Boá thí, aáy goïi laø Boá thí; Nhö Lai noùi Nhaãn nhuïc Ba La 
Maät töùc khoâng phaûi Nhaãn nhuïc Ba La Maät aáy goïi laø Nhaãn 
nhuïc Ba La Maät v..v..  
 
Töông töï, khi toân giaû Tu Boà Ñeà hoûi ñöùc Phaät ñaët teân 
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  BiŒt tÜ§ng là các phÀn nhÕ cûa  t°ng tÜ§ng (các chi 
ti‰t, các b¶ phÆn cûa con sÜ tº: ÇÀu, mình, b©m, chân, v..v..) 
các chi ti‰t này ÇŠu khác v§i t°ng tÜ§ng, có hình dáng và 
chÙc næng riêng; Çó là t°ng và biŒt = mÓi tÜÖng quan gi»a 
cái toàn th‹ và các chi ti‰t cûa cái toàn th‹ Ãy . 
 
 ñÒng tÜ§ng tuy các b¶ phÆn khác nhau nhÜng 
chúng låi hoà nhau trong m¶t t°ng tu§ng, chúng có liên 
hŒ h»u cÖ ch¥t chë v§i nhau, không th‹ tách r©i nhau. 
 
    DÎ tÜ§ng s¿ khác nhau gi»a các b¶ phÆn vŠ tÜ§ng 
trång cûa chúng (hình th‹ và chÙc næng); VÆy ñÒng và DÎ 
= mÓi tÜÖng quan gi»a nh»ng b¶ phÆn cûa cùng m¶t t°ng th‹ 
và mÓi liên hŒ gi»a chúng v§i t°ng th‹ . 
  
 Thành tÜ§ng s¿ k‰t h®p cûa các chi ti‰t, các b¶ 
phÆn Ç‹ tåo thành s¿ vÆt hay hiŒn tÜ®ng nào Çó (t°ng th‹) 
  Hoåi tÜ§ng S¿ tan rã cûa m¶t s¿ vÆt hay hiŒn 
tÜ®ng do các b¶ phÆn không còn k‰t h®p v§i nhau n»a. 
VÆy Thành và Hoåi = mÓi liên hŒ cûa t°ng th‹ v§i các b¶ 
phÆn cûa nó vŠ m¥t hoåt Ç¶ng và tác døng.   
 
 Tóm låi, nói Ç‰n T°ng, ñÒng, Thành là nói vŠ 
m¥t bän th‹ bình Ç£ng viên dung t¿ tåi vô ngåi gi»a các 
pháp vŠ m¥t Tïnh; còn nói Ç‰n BiŒt, DÎ, Hoåi là nói vŠ 
m¥t hiŒn tÜ®ng muôn màu muôn vÈ, trong Çó m†i s¿ vÆt 
hiŒn tÜ®ng phÖi bày nh»ng hình tÜ§ng và  tác døng khác 
nhau, nh»ng Ç¥c tính riêng biŒt, Ç¶c Çáo cûa các pháp, tÙc 
là nói vŠ m¥t ñ¶ng vÆy. 
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 ñó là nh»ng bài h†c mà Anh ChÎ Em chúng tôi 
thu nhÆn ÇÜ®c trong bu°i h†c thÙ hai vŠ b¶ Kinh Hoa 
Nghiêm.  
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• a. Chuùng ta thuôøng nghe noùi “Ly töù cuù”: Töù cuù laø 
nhöõng gì? Ñoù laø 4 phaïm truø: coù, khoâng, vöøa coù vöøa 
khoâng, khoâng coù khoâng khoâng; khi rôi vaøo moät trong 
4 phaïm truø naøy, thì ñöôïc goïi laø “chaáp” vaø khoâng theå 
“thaáy” moïi söï vaät hieän töôïng “nhö -noù –laø”. Baäc giaùc 
ngoä thì lìa khoûi 4 phaïm truø naøy. 

 
• b. Kinh Kim Cang cho ta thaáy Nhö Lai coù 5 loái nhìn. 

Ñoái vôùi moïi söï vaät hieän töôïng trong vuõ truï ñoù laø: 
nhuïc nhaõn, thieân nhaõn, tueä nhaõn, phaùp nhaõn, Phaät nhaõn.  

 
Chuùng sanh tuøy theo caên cô trình ñoä maø coù theå nhìn 
thaân taâm vaø theá giôùi baèng moät, hai, ba .. caùc nhìn treân 
ñaây. 
 
• c. Nhuïc nhaõn töùc laø “con maét thòt” chæ coù theå thaáy 

baèng maét thöôøng vôùi nhöõng haïn cheá cuûa noù (veà maøu 
saéc, veà nhöõng ngaên che v..v..) caû nghóa ñen laãn nghóa 
boùng; ñaây laø loái nhìn cuûa chuùng sanh trong coõi Ta 
Baø naøy, nhìn theo nghieäp cuûa mình. 

 
• d. Thieân nhaõn laø loái nhìn cuûa chö Thieân, nhöõng 

chuùng sinh ôû coõi Trôøi, aùi duïc ñaõ ñöôïc cheá ngöï, nhôø 
phöôùc baùo neân caùi thaáy cuûa hoï khoâng bò ngaên che 
nhö chuùng ta, nhöng taâm cuûa hoï cuõng ñang coøn 
vöôùng maéc ngaõ aùi, ngaõ maïn, v..v.. neân caùi thaáy cuõng 
vaãn coøn bò haïn cheá nhieàu. 

•  
• e. Tueä nhaõn laø nhìn baèng “con maét trí tueä”  ñaây laø 

caùch nhìn cuûa nhöõng baäc Thaùnh thaáy roõ ñöôïc raèng 
moïi söï hieän höõu trong vuõ truï naøy chæ laø duyeân sinh; 
khoâng coù caùi gì toàn taïi ñoäc laäp vaø vónh vieãn.  
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Chuùng ta quaùn saùt thaân vaø taâm nhö theá vôùi söï bình 
ñaúng ñoái vôùi moïi caûm giaùc, tö töôûng, tình caûm ñeán roài 
ñi; khoâng thích söï hyû laïc, khoâng gheùt söï giaän döõ, khoâng 
môøi goïi, cuõng khoâng xua ñuoåi, chæ laø thuaàn tuùy quaùn saùt 
chuùng maø thoâi. 
 
 Baøi hoïc thöù 4: Theá giôùi naøy laø do tham saân, si 
cuûa taát caû chuùng ta “veõ” ra. Vì vaäy, khoâng phaûi laø moät 
theá giôùi töôi ñeïp nhö coõi Cöïc Laïc chaúng haïn; Muoán thaáy 
ñöôïc thöïc chaát toát ñeïp cuûa theá giôùi an laïc, thì phaûi laøm 
“ñoå saäp” taâm ñòa heïp hoøi, ích kyû, noùi chung laø 3 ñoäc: 
tham, saân, si. Maø muoán laøm ñoå saäp tham, saân, si thì phaûi 
hoïc kinh Kim Cang, hieåu vaø haønh kinh Kim Cang ngay 
trong ñôøi soáng haèng ngaøy.  
 
Böôùc thöù nhaát laø taäp thaáy “chuùng ta” quan troïng hôn “toâi”, 
soáng vì taäp theå, soáng hieåu bieát, yeâu thöông moïi ngöôøi vaø 
yeâu meán giöõ gìn caû moâi tröôøng thieân nhieân nöõa. Noùi 
caùch khaùc, böôùc ñaàu, ta phaûi haï bôùt “caùi toâi” xuoáng (ñöùc 
Phaät baûo loaïi tröø ngaõ töôùng, nhaân töôùng, chuùng sanh töôùng, 
thoï giaû töôùng nöõa kiaø!! thaät laø khoù quaù ñi !!) Ngoaøi ra, 
chuùng ta phaûi taäp thaáy moïi söï vaät, hieän töôïng  nhö noù - 
ñang - laø, chöù khoâng phaûi nhö chuùng ta - muoán - noù - laø. 
 
 Baøi hoïc thöù 5:  Treân ñaây chuùng toâi vöøa noùi: hoïc 
kinh Kim Cang, hieåu vaø haønh kinh Kim Cang v.v.. thì ôû 
ñaây, coù baïn ñöa ra baøi hoïc naøy: Chuùng ta noùi “hieåu kinh 
Kim Cang” laø coù hôi göôïng eùp, vì kinh Kim Cang nhaéc 
nhôû ta thay ñoåi caùch nhìn veà thaân taâm vaø theá giôùi, chöù 
khoâng phaûi laø chæ hieåu caùch noùi phuû ñònh cuûa Kinh. Baøi 
hoïc naøy goàm coù nhieàu phaàn: 
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- PhÄm NhÆp Pháp Gi§i - 
 
 
 
 
 

T heo chÜÖng trình h†c Kinh cûa Chúng, hôm nay 
Anh ChÎ Em chúng tôi ti‰p tøc h†c kinh Hoa 

Nghiêm, Çi vào phÄm thÙ 39: NhÆp Pháp Gi§i.  
 
 PhÄm này ÇÜ®c giäng tåi Çåo tràng ñåi Trang 
Nghiêm nÖi rØng ThŒ ñà, vÜ©n CÃp Cô ñ¶c v§i hai Ngài 
Ph° HiŠn BÒ Tát và Væn Thù SÜ L®i BÒ tát làm thÜ®ng 
thû. Thính chúng cûa Çåi h¶i này cÛng rÃt Ç¥c biŒt; Çó là 
nh»ng vÎ BÒ tát ÇŠu Çã thành t¿u hånh nguyŒn Ph° HiŠn 
cänh gi§i vô ngåi, Çó là nh»ng vÎ Thanh Væn ÇŠu Çã giác ng¶ 
chÖn Ç‰, ÇŠu chÙng thiŒt Ç‰, thâm nhÆp pháp tánh, thoát h¤n 
bi‹n h»u lÆu. . . Tâm các Ngài tÎch tÎnh nhÜ hÜ không; ñó là 
nh»ng vÎ Th‰ Chû h¢ng siêng thû h¶ thŒ nguyŒn ch£ng bÕ 
chúng sanh. ñã nhÆp th‰ gian thù th¡ng trí môn. TØ PhÆt 
giáo sanh. H¶ trì chánh pháp. Phát Çåi nguyŒn ch£ng Ç‹ dÙt 
PhÆt chûng. Sanh nhà NhÜ Lai, cÀu nhÙt thi‰t trí. (Kinh 
Hoa Nghiêm, tÆp IV  trang 11-12)  
 Nói cách khác, các Ngài Çã Ç‰n Çây tham d¿ Çåi 
h¶i này theo "l©i m©i" cûa ÇÙc PhÆt (m¶t l©i m©i không phäi 
b¢ng giÃy t© ch» nghïa cûa th‰ gian, hay  b¢ng nh»ng  e-mail 
thông tin trên mång lÜ§i internet mà ai cÛng có th‹ nhÆn 

KINH HOA NGHIEÂM (tieáp theo)  
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ÇÜ®c) nhÜng là b¢ng nh»ng dÃu hiŒu  Ç¥c biŒt cûa ÇÙc Th‰ 
Tôn: b¢ng thiŠn ÇÎnh, ÇÙc PhÆt nhÆp SÜ Tº TÀn Thân 
Tam Mu¶i (thiŠn ÇÎnh cûa con sÜ tº vÜÖn mình) Ç‹ räi tâm 
Çåi bi tràn ÇÀy cä hÜ không vô tÆn, làm trang nghiêm th‰ 
gian và làm cho rØng ThŒ ñà b‡ng nhiên r¶ng l§n nhÜ hÜ 
không, ÇÒng v§i bÃt khä thuy‰t PhÆt sát vi trÀn sÓ quÓc Ç¶, 
và cänh Çåo tràng r¿c sáng vì ÇÜ®c trang hoàng b¢ng vô sÓ 
lÜ®ng ng†c lÜu ly.(tr.14)  
 

Lúc Ãy, BÒ tát Ph° HiŠn dùng nhiŠu phÜÖng tiŒn 
thiŒn xäo (ÇÒng pháp gi§i, ÇÒng hÜ không pháp gi§i...ÇÒng tÃt 
cä chúng sanh nghiŒp, ÇÒng tÃt cä chúng sanh døc, ÇÒng tÃt cä 
chúng sanh cæn..) vì chÜ BÒ tát khai thÎ, chi‰u rõ diÍn 
thuy‰t sÜ tº tÀn thân tam mu¶i này. Ngài gi§i thiŒu m¶t 
chÜÖng trình ho¢ng dÜÖng PhÆt Pháp r¶ng l§n, dÜ§i m†i 
hình thÙc: nh»ng Çòan th‹ Çông nhÜ vi trÀn, cÛng có th‹ 
chÌ m¶t hai ngÜ©i, có th‹ chÌ là m¶t ngÜ©i: nhÜ là m¶t Çåi 
sï, m¶t Çåo sï, m¶t thÜÖng gia, m¶t nghŒ sï v..v.. (tr. 60)  
  
 Sau Çó, Ngài Væn Thù SÜ L®i BÒ tát nói låi  
nh»ng bi‰n hoá trong rØng ThŒ ña và tØ Çó, nói vŠ tÃt cä 
trí tøŒ chi‰u sáng th‰ gian, ho¥c nói Çèn trí tuŒ chi‰u các 
cänh gi§i cûa tÃt cä các pháp, giáo hoá thành thøc tÃt cä 
chúng sanh nhÜng vÅn ch£ng r©i khÕi rØng ThŒ ña cûa 
ÇÙc NhÜ Lai (tr. 82). RÒi Ngài r©i khÕi Thiên Trø lâu các 
ra Çi cùng v§i vô lÜ®ng BÒ Tát ÇÒng hånh. Tôn giä Xá L®i 
PhÃt tán thán vô lÜ®ng công ÇÙc trang nghiêm cûa ngài 
Væn Thù,  làm cho chÜ vÎ Tÿ Kheo sau khi nghe xong khªi 
tâm tin hi‹u v»ng ch¡c, sáu cæn thanh tÎnh, phát Çåi bi tâm 
và Çåi nguyŒn. H† yêu cÀu trÜªng lão Xá L®i PhÃt ÇÜa h† 
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 Ñöùng yeân ngoaøi haøng giaäu, 
 Em mæm nuï nhieäm maàu,  
 Laëng nhìn em kinh ngaïc,  
 vaø thoaûng nghe em haùt, 
 Lôøi ca em thieân thaâu, 
 Ta suïp laïy cuùi ñaàu. 

  
 Baøi hoïc thöù 3: Nhöõng baøi keä treân ñaây raát deã 
thuoäc, nhöng thoï trì nhöõng caâu keä naøy, khoâng chæ laø hoïc 
thuoäc loøng ñeå ñoïc cho Phaät nghe ñaâu! maø phaûi hoïc 
thuoäc, aùp duïng nhuaàn nhuyeãn trong cuoäc soáng, truyeàn 
baù cho ngöôøi khaùc thoï trì vaø aùp duïng nhö mình, ñeå hoï 
cuõng ñöôïc an laïc gioáng nhö mình. Thaät laø “khoù nuoát troâi 
coâng ñöùc to lôùn” naøy. Anh Chò Em chuùng toâi noùi ñuøa vôùi 
nhau nhö vaäy, ñeå nhaéc nhôû nhau aùp duïng tinh thaàn 
Kim Cang trong moïi luùc, vaø nhaéc nhôû nhau ñöøng queân 
chieác göôm baùu naøy, khi naøo lôõ vöôùng vaøo phieàn naõo.  
 
Theá naøo laø “Tinh Thaàn Kim Cang”?  
 
Ñoù laø söï tænh thöùc nhaïy beùn, soáng trong chaùnh nieäm hay 
soáng vôùi thöïc taïi nhieäm maàu, khoâng nuoái tieác quaù khöù, 
khoâng mô töôûng töông lai; an laïc trong töøng hôi thôû, an 
laïc trong töøng böôùc ñi. Trong caùc Kinh Nikaya cuõng daïy 
moät caùch giaûn dò vaø tröïc tieáp veà thöïc taäp tænh thöùc trong 
ñôøi soáng haèng ngaøy: 
 “Giôû, böôùc, ñaïp... Ñi tôùi thì roõ bieát ñang ñi tôùi, ñöùng 
laïi thì roõ bieát ñöùng laïi, ñi lui thì roõ bieát ñang  ñi lui ...” hay: 
“Ñaây laø toùc, ñaây laø ñaàu, ñaây laø coå, ñaây laø muõi, ñaây laø tai ..” 
töông töï nhö vaäy, “Ñang röûa cheùn thì bieát mình ñang röûa 
cheùn” hay: “ Toâi ñang giaän, toâi roõ bieát toâi ñang giaän, caùi 
giaän ñang laøm chuû taâm toâi”. 
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 Trong baøi keä naøy, chuùng toâi hoïc ñöôïc theâm veà 
chöõ “höõu vi”. Coù 2 loaïi höõu vi: Höõu vi chuû quan vaø höõu 
vi khaùch quan. 
 
• Höõu vi chuû quan: Laø caùc phaùp do tö y,ù taïo taùc (nhö 

noã löïc tinh taán tu haønh, tham thieàn, nhaäp ñònh v.v..) caùc 
phaùp naøy coù sinh, taát coù dieät nhö baøi keä ñöùc Phaät ñaõ 
noùi : 

“Höõu vi voâ thöôøng,  
Taùnh luoân sinh dieät, 
Sinh dieät dieät roài, 
Tòch dieät laø vui ( an laïc)”. 
 

• Höõu vi khaùch quan laø caùc phaùp do duyeân khôûi moät 
caùch töï nhieân, caùc phaùp naøy cuõng voâ thöôøng, nhöng 
khoâng phaûi nguyeân nhaân cuûa khoå, neân voâ thöôøng 
maø vaãn tòch tónh. Noùi caùch khaùc, treân maët hieän 
töôïng thì coù sinh, coù dieät, nhöng veà baûn theå thì 
khoâng sinh, cuõng khoâng dieät. 

 
Laáy moät ví duï nhoû vaø ñôn giaûn: Khi nhìn moät ñoaù hoa 
ñang khoe saéc trong naéng sôùm, trong gioù xuaân nhö noù-
ñang-laø thì ñoaù hoa khoâng sinh dieät, nhö noù ñaõ coù töï 
bao giôø; Nhöng neáu ta khôûi taâm muoán haùi noù xuoáng, hay 
nghó veà noù, roài lieân heä ñeán nhöõng veû ñeïp choùng taøn 
v.v.. thì ngay luùc ñoù, yù nieäm sanh dieät xen vaøo; taát nhieân 
sanh dieät ñoù laø cuûa taâm ta, öôùc muoán cuûa ta chöù khoâng 
phaûi töø ñoùa hoa. Ñoù laø lyù do taïi sao, baøi thô vònh 1 boâng 
hoa Thöïc Döôïc beân bôø giaäu cuûa thi só Quaùch Thoaïi, ñaõ 
ñöôïc ca tuïng vì tính chaát “baát sanh baát dieät” cuaû caùi ñeïp 
maø thi só ñaõ naém baét ñöôïc :  
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Ç‰n ch‡ Ngài Væn Thù.  Xá L®i PhÃt bèn dÅn theo sáu 
ngàn vÎ tÿ kheo Ç‰n ch‡ Ngài Væn Thù sÜ L®i BÒ tát. Ÿ 
Çó, ngài Væn Thù  khuy‰n khích các vÎ tÿ kheo trÈ hãy tinh 
tÃn thành t¿u mÜòi hånh Ç‹ có th‹ hành BÒ tát Çåo, nhÆp 
BÒ tát ÇÎa và cä NhÜ lai ÇÎa n»a. (tr. 88) ñó là 10 tâm 
nguyŒn r¶ng l§n sau Çây: 
  
 1.ChÙa nhóm tÃt cä thiŒn cæn không bao gi©  bi‰t 
mŒt mÕi, nhàm chán  
 2. Th© kính cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt không bao 
gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm chán 
 3. Mong cÀu ÇÜ®c h†c hÕi tÃt cä PhÆt Pháp không 
bao gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm chán   
 4. Th¿c hành tÃt cä các hånh Ba la MÆt không bao 
gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm chán 
 5.Thành t¿u tÃt cä tam mu¶i cûa BÒ Tát mà không 
bao gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm chán  
 6. LÀn lÜ®t thâm nhÆp tÃt cä tam th‰ mà không 
bao gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm chán.  
 7. Làm trang nghiêm thanh tÎnh các cõi PhÆt ª 
kh¡p mÜ©i phÜong th‰ gi§i mà không bao gi© bi‰t mŒt 
mÕi, nhàm chán.  
 8. Giáo hoá và ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sanh không 
bao gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm chán.  
 9. Thành t¿u  hånh BÒ Tát trong tÃt cä các cõi, ª 
tÃt cä các ki‰p, mà không bao gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm 
chán. 
 10. Vì thành t¿u m¶t chúng sanh mà tu hành vô 
sÓ ba la mÆt nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi trong vô sÓ th‰ gi§i 
PhÆt, thành t¿u mÜ©i uy l¿c cûa NhÜ Lai. LÀn lÜ®t nhÜ 
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vÆy, ti‰n Ç‰n møc Çích thành thøc tÃt cä chúng sanh gi§i 
mà thành t¿u tÃt cä trí l¿c cûa NhÜ Lai lòng không bao 
gi© bi‰t mŒt mÕi, nhàm chán. 
  
 Sau khi nghe pháp này rÒi, chÜ tÿ kheo thành t¿u 
ÇÜ®c rÃt nhiŠu tam mu¶i,  bÒ ÇŠ tâm, và Ba La MÆt . . . và 
trø hånh Ph° HiŠn ti‰p tøc con ÇÜ©ng hành Çåo, Çoàn 
ngÜ©i  dØng låi ª rØng Trang Nghiêm Tràng Ta La là nÖi 
rÃt n°i ti‰ng, vì ª Çãy chÜ PhÆt Çã tØng giáo hóa chúng 
sanh và ÇÙc PhÆt Thích Ca cÛng  tØng § Çó tu BÒ tát 
hånh. Tåi Çây, BÒ tát Væn Thù giäng kinh Ph° chi‰u Pháp 
gi§i, v§i m¶t Çåi chúng vô cùng Çông Çäo và Ngài Çã phát 
hiŒn ra trong thính chúng m¶t thanh niên v§i nhân cách lš 
tÜªng, m¶t hình änh pháp khí tuyŒt v©i: Çó là ThiŒn Tài 
ÇÒng tº.  Ngài Çã thÃy ÇÜ®c tÜ cách phi phàm cûa ThiŒn 
tài và bi‰t ÇÜ†c r¢ng nh»ng dÃu hiŒu Ãy Çã có tØ lúc ThiŒn 
tài m§i nhÆp thai, nhÜ lÀu các thÃt bºu, bäy loåi mÕ quí 
(vàng, båc, lÜu ly, pha lê, trân châu, xa cØ, mä não) nói lên 
nhân cách Ç¶c Çáo và nh»ng ÇÙc tính sáng chói cûa vÎ 
thiŒn nam tº Ç¥c biŒt có m¶t không hai này (tr. 94). 
   
 Sau th©i pháp, BÒ tát Væn Thù SÜ L®i r©i khu 
rØng mà Çi. ThiŒn Tài nhÜ bÎ m¶t hÃp l¿c không th‹ nào 
cÜ«ng låi n‡i, Çó là lš tÜªng cao ÇËp cûa BÒ tát ñåo, nên 
Çã chåy theo Ngài Væn Thù, nói lên bài kŒ gói tr†n tâm 
nguyŒn cûa mình là ÇÜ®c theo ThÀy h†c ñåo , v§i š chí s¡t 
Çá nhÜ kim cÜÖng, nhÜ Çåi ÇÎa ch£ng Ç¶ng, Çã vào ngôi Pháp 
vÜÖng ,Çã Ç¶i mão Trí vÜÖng, Çã vÃn løa diŒu pháp . . .bài kŒ 
ÇÀy khÄu khí khi‰n Ngài Væn Thù xoay låi nhìn ThiŒn Tài 
nhÜ trong tÜ thái cûa m¶t con tÜ®ng vÜÖng (voi chúa) ca 
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 Baøi hoïc thöù 2: ñöùc Phaät noùi maáy caâu Keä Kim 
Cang laø maáy caâu naøo? Xin thöa, coù theå ví duï laø moät 
trong caùc baøi keä phoå thoâng nhaát, döôùi ñaây: 
 
Baøi keä thöù 1 : 
  
 Nhöôïc dó saéc kieán ngaõ    (Neáu vì saéc maø thaáy ta  
Dó aâm thanh caàu ngaõ      Vì aâm thanh maø caàu ta  
Thò nhaân haønh taø ñaïo    AÁy ngöôøi haønh taø ñaïo 
Baát naêng kieán Nhö Lai   Khoâng theå thaáy Nhö Lai ) 
  
(baøi keä naøy chuùng ta cuõng ñaõ gaëp ôû baøi hoïc tröôùc roài)  
 
Baøi keä thöù 2:  
 
 Ai thaáy Duyeân Khôûi laø thaáy Phaùp,  
 Ai thaáy Phaùp laø thaáy Phaät.  
 
Baøi keä thöù 3: 
 
Nhaát thieát phaùp baát sanh   Khoâng moät phaùp naøo sanh, 
Nhaát thieát phaùp baát dieät    Khoâng moät phaùp naøo dieät, 
Nhöôïc naêng nhö thò giaûi   Neáu thaáy ñöôïc nhö noù-ñang-la,ø     
Chö Phaät thöôøng hieän tieàn  Töùc laø thöôøng thaáy chö Phaät.  
 
Baøi keä thöù 4:  
 
Nhaát thieát höõu vi phaùp         Taát caû caùc phaùp höõu vi 
Nhö moäng, huyeãn, baøo aûnh    Nhö moäng huyeãn, nhö  
                                                  boït nöôùc                 

Nhö loä dieäc nhö ñieån           Nhö söông, nhö ñieän chôùp  
Öng taùc nhö thò quaùn           Neân quaùn nhö vaäy ñoù 
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lôùn nhö vaäy? Caâu traû lôøi naøy chuùng ta ñaõ gaëp ôû baøi hoïc 
tröôùc ñoù laø töôùng vaø taùnh. 
 
ÔÛ ñaây, chuùng ta ñöôïc hoïc theâm 2 chöõ môùi “höõu laäu” vaø 
voâ laäu.” “Laäu” ñoàng nghóa vôùi phieàn naõo do dính maéc, 
tham ñaém 6 traàn; Vì vaäy, khi noùi “baäc höõu laäu” laø chæ 
nhöõng ngöôøi coøn dính maéc hoàng traàn, maõi troâi laën trong 
3 coõi, 6 ñöôøng; Ñoái laïi vôùi “baäc voâ laäu” laø nhöõng baäc 
Thaùnh ñaõ giaûi thoaùt, khoâng coøn dính maéc, khi tieáp xuùc 
vôùi 6 traàn nöõa. Cho neân, söï boá thí cuûa caûi taøi saûn laø boá 
thí höõu laäu (coøn chaáp vaøo hình töôùng), keát quaû ñem ñeán laø 
phöôùc höõu laäu, ñaõ laø höõu laäu thì voâ thöôøng, coù ñoù maát 
ñoù, coù theå noùi laø “moäng mò, hö aûo” khoâng theå so saùnh vôùi 
trí tueä saéc beùn cuûa Kim Cang daïy: laø trí tueä voâ ngaõ.  
 
Giaûng noùi kinh Kim Cang thì ngöôøi nghe tænh ngoä, rôøi 
khoûi tham aùi chaáp thuû, chính söï buoâng boû naøy ñöa ñeán 
an laïc giaûi thoaùt; cho neân ta thöôøng nghe noùi “Kim Cang 
laø göôm baùu chaët ñöùt phieàn naõo.” Muïc ñích toái haäu cuûa 
con ngöôøi laø soáng an laïc, cho duø mình naèm treân ñoáng 
vaøng baïc chaâu baùu maø thieáu an laïc, loøng chöùa ñaày tham 
saân si, laøm sao maø haïnh phuùc ñöôïc; Kinh Kim Cang giuùp 
ngöôøi thaáy ñöôïc loái ra khoûi phieàn naõo, neân giaûng noùi 
kinh Kim Cang (boá thí Phaùp) phöôùc ñöùc lôùn hôn baát cöù 
söï boá thí naøo. 
 
ÔÛ Taêng Chi Boä Kinh 3, chuùng ta cuõng gaëp yù naøy (phöôùc 
höõu laäu vaø phöôùc voâ laäu): boá thí cho 100 ngöôøi khoâng coù 
chaùnh kieán, khoâng baèng boá thí cho 1 vò Tu Ñaø Hoaøn. 
Hay: Neáu ñem taát caû cuûa caûi cuûa mình, cuùng döôøng cho 
Nhö Lai vaø haøng ñeä töû cuûa Ngaøi, thì phöôùc ñöùc cuõng 
khoâng lôùn baèng, quaùn voâ ngaõ vaø tu taäp voâ ngaõ.  
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ng®i chí nguyŒn cao cä cûa ngÜ©i tu°i trÈ này và ÇÒng š 
nhÆn ThiŒn Tài làm ÇŒ tº,  chÌ dåy cho chàng r¢ng muÓn 
thành t¿u nhÃt thi‰t chûng trí thì phäi quy‰t ÇÎnh cÀu chân 
thiŒn tri thÙc không bao gi© bi‰t mŒt mÕi, không bao gi© 
thÃy nhàm chán, chÌ thÃy phÜÖng tiŒn thiŒn xäo nÖi thiŒn 
tri thÙc mà không thÃy l‡i lÀm (tr. 105).  
 
 TØ Çây, ThiŒn Tài vâng l©i ThÀy, tØ giä ân sÜ ra Çi 
vŠ phía Nam trên núi DiŒu Phong Ç‹ ÇÜ®c h†c v§i thÀy 
ñÙc Vân vŠ hånh BÒ tát, tu theo hånh BÒ tát, rÒi viên 
mãn hånh Ph° HiŠn. TØ Çây, ThiŒn Tài ÇÒng tº tuy phäi 
bùi ngùi r©i khÕi sÜ phø, m¶t mình dong ru‡i trên ÇØÖng 
h†c ñåo, nhÜng không cäm thÃy cô ÇÖn n»a vì Çã có lš 
tÜªng và vÎ ThÀy Væn Thù kính yêu trong lòng, vì Çã bi‰t 
r¢ng së có nh»ng vÎ ThÀy trong tÜÖng lai Çang ch© Ç®i 
mình ª m¶t nÖi nào Çó, nh»ng ngÜ©i bån cùng lš tÜªng ª 
m¶t phÜÖng tr©i xa, chÜa quen nhÜng rÒi së quen. 
  

ñây là m¶t hành trình vô ÇÎnh vì bi‹n h†c mênh 
mông; chÜa bi‰t bao gi© k‰t thúc, Çó là lš do tåi sao phÄm 
NhÆp Pháp gi§i này là phÄm Kinh dài nhÃt cûa Hoa 
Nghiêm.  

 
ñ‹ tóm t¡t  n¶i dung chû y‰u cûa viŒc tÀm sÜ h†c 

Çåo cûa ThiŒn tài ñÒng tº, gÒm 53 giai Ç†an trong 53 bÓi 
cänh khác nhau, Ùng v§i  hành trình tu tÆp cûa BÒ tát 
ñåo: ThÆp tín, ThÆp trø, ThÆp hành, ThÆp hÒi hÜ§ng, 
ThÆp ÇÎa và ñ£ng giác, DiŒu Giác, PhÆt ñà. Anh ChÎ Em 
chúng tôi ghi nhanh vào bäng sau Çây (tr.106- tr.780):  
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Bài h†c NgÜ©i dåy 

• Phát BÒ ñŠ tâm  
•  CÀu thiŒn tri thÙc                                                   

 BÒ Tát Væn Thù SÜ L®i   

• Tu BÒ Tát ñåo 
• Viên Mãn Hånh Ph° HiŠn                                          

 Tÿ kheo ñÙc Vân  

• Vô ngåi thÀn túc thông                                                                 TrÜªng lão ThiŒn Trø  

• Trì chú ñà La Ni                                                                          ThÜ®ng t†a Di Già 

• ThiŠn                                                                                            TrÜªng giä Giäi Thoát 

• Phép Quán tÜªng                                                                         ThiŠn sÜ Häi Vân 

• Pháp Môn NiŒm PhÆt                                                                   Hoà thÜ®ng Công ñÙc Vân 

• Ch» Không  Då thÀn thû h¶ nhÃt thi‰t 
Thành ñæng TrÜªng Uy 
L¿c 

• Pháp môn Løc ñ¶  
• Bát Nhã                                                        

Hoà thÜ®ng Häi Tràng  
ThÀn Bäo Nhãn  
Qûy vÜÖng la Sát  
PhÆt MÅu Maya 

• DiŒt TrØ PhiŠn Não Ðu bà di H»u Xä 

• Pháp Môn: BÒ Tát Vô 
Th¡ng Tràng Giäi Thoát                                 

Tiên Ông Tÿ Møc Cù Sa  
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B  uoåi hoïc tröôùc chuùng toâi ñaõ laøm quen vôùi phuû 
ñònh roài (A khoâng phaûi laø A, môùi laø A)  
 

Hoâm nay, môùi vaøo ñoïan 11 chuùng toâi ñöôïc nghe veà 
“Coâng ñöùc phaùt sinh trí tueä voâ ngaõ” ( voâ vi thaéng phöôùc). 
Ñaây cuõng laø moät daïng phuû ñònh, nhöng ñöôïc noùi vôùi 
ngoân ngöõ bieåu töôïng. Cuõng nhö moïi hoâm, Anh Chò Em 
chuùng toâi ñaõ phaân coâng moãi ngöôøi, hay 2 ngöôøi phuï 
traùch moät ñoaïn, giaûi thích yù nghóa ñoaïn ñoái thoaïi giöõa 
ñöùc Phaät vaø ngaøi Tu Boà Ñeà, vaø neâu leân baøi hoïc taâm ñaéc. 
Trong Chuùng, coù ai coù theâm baøi hoïc naøo thì keå ra. 
Chuùng toâi laàn löôït ñuùc keát nhöõng yù nghóa ñaëc bieät vaø 
nhöõng baøi hoïc thu löôïm ñöôïc  nhö sau: 
 
 Môû ñaàu, Ñöùc Phaät duøng moät baøi toaùn veà con soá 
ñeå thöùc tænh ñaïi chuùng, ñeå lôùp hoïc ñöôïc sinh ñoäng, Ngaøi 
noùi vôùi oâng Tu Boà Ñeà raèng:  
“Neáu coù x con soâng Haèng, vaø moãi con soâng Haèng coù x haït 
caùt, thì soá haït caùt toång coäng laø x bình phöông (x luõy thöøa 2); 
nhö vaäy trong oùc chuùng ta thaáy roõ soá haït caùt laø 1 soá voâ 
cuøng lôùn; nhöng ñöùc Phaät coøn noùi theâm: “Baây giôø neáu coù 
ngöôøi ñem baûy baùu, chaát ñaày caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, 
maø soá tam thieân ñaïi thieân theá giôùi naøy baèng soá caùt cuûa 
nhöõng soâng Haèng ñaõ noùi treân ñaây, roài ñem taát caû cuûa caûi 
aáy ra boá thí thì phöôùc ñöùc coù nhieàu khoâng? ( caâu traû lôøi cuûa 
ngaøi Tu Boà Ñeà nhaát ñònh laø “raát nhieàu” roài! ) Theá nhöng, 
ñöùc Phaät tieáp lôøi : Phöôùc ñöùc ñoù khoâng baèng phöôùc ñöùc cuûa 
moät ngöôøi thoï trì 4 caâu Keä cuûa Kinh Kim Cang hay giaûng 
noùi nhöõng caâu keä aáy”   
 
 Baøi hoïc thöù nhaát: taïi sao chæ caàn thoï trì, hay 
giaûng noùi maáy caâu keä cuûa Kinh Kim Cang maø phöôùc ñöùc 
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 - Ñoaïn 11 ñeán Ñoaïn 16 - 

 
Nhaát thieát höõu vi phaùp,    
Nhö moäng, huyeãn, baøo aûnh                                 
Nhö loä dieäc nhö ñieån,      
Öng taùc nhö thò quaùn. 
 
 
Taát caû caùc phaùp höõu vi, 
Nhö moäng huyeãn, nhö boït nöôùc,                               
Nhö söông, nhö ñieän chôùp,  
Neân quaùn nhö vaäy ñoù.     

KINH KIM CANG (tieáp theo) 
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Bài h†c NgÜ©i dåy 

• Pháp Môn:Bánh Xe Giäi 
Thoát Quay Vô TÆn     

(BÒ Tát Vô TÆn Luân Giäi thoát)       

 Bà la môn Th¡ng NhiŒt   

• Pháp Môn Bát Nhã Ph° 
Trang Nghiêm 

ñÒng n» TØ Hånh 

• Pháp Môn:  BÒ Tát Tùy 
ThuÆn ñæng Giäi Thoát 

(Ng†n Çèn trí tuŒ cûa BÒ Tát muÓn soi 
t§i Çâu cÛng ÇÜ®c)  

Tÿ kheo ThiŒn Ki‰n 
 

• Chân NhÜ Då thÀn Khai Phu NhÃt 
thi‰t Thø Hoa dåy 

• NgÛ Minh Pháp ñÒng tº T¿ tåi Chû 
TrÜªng giä Ðu Bát La 
Hoa  
ñÒng tº Bi‰n H»u    
ñÒng tº Bi‰n Tri 

• Pháp Môn BÓ Thí  
      Ba La MÆt  

Ðu bà Di Cø Túc  
 cÜ sï Minh Trí 

• Tâm TØ Vua ñåi Quang 

• Tâm Bi TrÜªng giä Pháp Bäo K‰ 

• Tâm H›  ngoåi Çåo Bi‰n Hành 

• Tâm Xä Vua Vô Y‰m Túc  
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Bài h†c NgÜ©i dåy 

• Lš Chân Không  TrÜªng giä Ph° Nhãn 

• Tinh tÃn Ba La MÆt  Ðu bà di BÃt ñ¶ng 

• NhÅn nhøc Ba La MÆt  ThuyŠn trÜªng Bà Thi La  

• Trì gi§i Ba La MÆt  Tÿ kheo ni  
SÜ Tº TÀn Thân  

• Tâm bình Ç£ng ThiŒn n» Ba Tu MÆt ña 

• TÙ Nhi‰p Pháp     TrÜªng giä  
Vô ThÜ®ng Th¡ng  

• Lš Chân Không DiŒu H»u  CÜ sï Tÿ Sác Chi La  

• Tâm ñåi Bi  BÒ Tát Quán T¿ Tåi 

• Thí Chánh Pháp  BÒ Tát Chánh Thø 

• Phá ngã chÃp & pháp chÃp ThÀn ñåi Thiên 

• Pháp Môn Løc thông ThÀn An Trø  

• Lš NhÎ Không  Då thÀn Bà San Bà  
DiÍm ñŠ 
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Tu Boà Ñeà thöa:  
“Thöa khoâng, Theá Toân! Taïi sao? Trang nghieâm coõi Phaät töùc 
chaúng phaûi trang nghieâm, aáy môùi goïi laø trang nghieâm.” 
  
Ñieàu naøy tuy nghe hôi nghòch ly,ù moät chuùt nhöng cuõng 
nhö ôû treân ñaõ hoïc: Taát caû phaùp höõu vi ñeàu laø hö voïng. 
Coâng haïnh cuûa Boà Taùt cuõng laø nhöõng phaùp höõu vi, neân 
tuy hoï coù haønh luïc ñoä ñaày ñuû, nhöng hoï vaãn khoâng 
thaáy mình laøm caùi gì caû, nghóa laø khoâng coù caùi gì goïi laø 
“Trang nghieâm coõi Phaät’’ heát, theá môùi laø trang nghieâm coõi 
Phaät. Neáu hoï thaáy coù trang nghieâm coõi Phaät, theá thì hoï 
ñaõ chaáp töôùng ngaõ, töôùng chuùng sanh, töôùng thoï giaû...  
roài!  
 Töø baøi hoïc naøy, Anh Chò Em chuùng ta coøn moät 
ñieàu caàn töï nhaéc nhôû mình nöõa laø: chuùng ta thöôøng töï 
haøo noùi vôùi nhau: Gia Ñình Phatä Töû laø moät phaùp moân 
tu vaø ngöôøi Huynh tröôûng Gia Ñình Phaät Töû laø nhöõng 
ngöôøi Boà Taùt taïi gia, con ñöôøng mình ñang ñi laø Boà Taùt 
Ñaïo v..v.. theá roài coù nhieàu ngöôøi  khoâng caàn hoïc kinh keä 
gì caû, nhö vaäy coù ñuùng khoâng? xin thöa, neáu chuùng ta 
hoïc xong Kinh Kim Cang roài, ta phaûi noùi vôùi nhau raèng: 
Boà Taùt töùc chaúng phaûi Boà Taùt , aáy môùi laø Boà Taùt  !   
 
 Ñeå keát thuùc buoåi hoïc hoâm nay, Anh Chò Em 
chuùng toâi cuøng nhau oân laïi moät baøi keä trong Tyø Ni 
Thieát Yeáu Nhaät Duïng: 
 

Trang nghieâm Tònh Ñoä 
Nôi coõi Ta Baø  
Ñaát Taâm thanh tònh 
Hieån loä ngaøn hoa.  
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con choù cuõng vaäy, mình tham vui, sôï khoå thì ngöôøi khaùc 
cuõng vaäy, töø ñoù môùi môû roäng loøng thöông ñeán ngöôøi 
khaùc.  
 
Treân ñôøi ñöôïc ngöôøi thöông laø chuyeän quyù hoùa nhaát. 
Con ñöôøng thaønh Phaät, thaønh Boà Taùt, ñeàu do chöõ 
THÖÔNG; ma quyû, yeâu tinh khoâng theå thöông, khoâng 
bieát thöông, khoâng daùm thöông, khoâng hieåu thöông, 
khoâng daïy thöông, vaø cuõng khoâng muoán ai thöông. 
Chuùng ta laø con ngöôøi môùi coù ñaëc tính laø thöông yeâu vaø 
hieåu bieát.  
 
Ngöôøi Phaät töû tröôùc heát phaûi bieát thöông yeâu moïi loaøi, vì 
ñaïo Phaät laø ñaïo Töø Bi vaø Trí Tueä. Giaùo lyù voâ ngaõ cuûa 
kinh Kim Cöông giuùp ta thaêng hoaù caùi nhìn: bieát nhìn  
moïi hieän töôïng söï vaät treân ñôøi naøy nhö - noù - laø (as-it-is) 
khoâng ñoøi hoûi noù gioáng nhö mình muoán, ñoù laø hieåu bieát. Voâ 
Ngaõ giuùp ta soáng thuaän theo nhöõng ñònh luaät cuûa thieân 
nhieân, cuõng nhö cuûa taâm lyù moïi ngöôøi quanh ta, soáng 
hoaø thuaän thöông yeâu, vui veû môùi coù haïnh phuùc vaø an 
laïc, roài laøm cho moïi ngöôøi cuõng ñöôïc an laïc   
  
 Baøi hoïc thöù 12: Trang nghieâm coõi Phaät.  
 Chuùng ta thöôøng nghe noùi Boà Taùt trang nghieâm 
coõi Phaät cuûa mình, baèng nhöõng coâng haïnh ñaõ tu trong 
nhieàu ñôøi, nhieàu kieáp.  
 
Ví duï ñöùc Phaät A Di Ñaø coù coõi Cöïc Laïc, ñöùc Thích Ca 
coù coõi Ta Baø v..v.. nhöng taïi sao ôû ñaây, khi ñöùc Phaät hoûi:  
“Tu Boà Ñeà! OÂng nghó sao? Boà Taùt coù trang nghieâm coõi Phaät 
chaêng?”  
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  ñiŠu thích thú cûa Anh ChÎ Em chúng tôi khi 
H†c phÄm Kinh này là thÃy chÜong trình tu h†c cûa mình 
cÛng có ÇÜ®c ghi trong chÜÖng trình h†c cûa ThiŒn Tài 
ÇÒng tº nhÜ Duy ThÙc, Bát chánh Çåo, TÙ  nhi‰p pháp, 
Løc Ç¶ ba la MÆt v..v.. (m¥c dù chÌ là chút chút thôi nhÜng 
vÆy cÛng là vinh hånh l¡m rÒi !!☺ ☺ !!. )  
 
 Th‰ là m¥c dù trong khi tóm lÜ®c PhÄm kinh, 
cÛng Çã có nh»ng bài h†c cø th‹ rÒi nhÜng Anh ChÎ Em 
cÛng dành nhau phát bi‹u nh»ng bài h†c mà mình tâm 
Ç¡c khi h†c qua PhÄm kinh NhÆp Pháp Gi§i này. ñó là: 
  

1. PhÄm kinh này nêu lên m¶t cæn bän giáo døc và 
sinh hoåt cûa thanh niên, mà ch¡c bác Tâm Minh 
Lê ñình Thám và các Anh ChÎ ÇÀu Çàn cûa Gia 
ñình PhÆt Tº ngày xÜa Çã thÃy ÇÜ®c và xây d¿ng 
T° chÙc theo mô hình này: Çó là m¶t tình bån 
chân thành, m¶t trái tim nóng bÕng yêu thÜÖng - 
Nhìn låi 5 ÇiŠu luÆt cûa ngành Thanh Thi‰u và 
Huynh truªng cÛng nhÜ 3 ÇiŠu luÆt cûa Oanh VÛ 
hay Ç†c låi tác phÄm Ánh ñåo Vàng cûa anh Võ 
ñình CÜ©ng hÒi Çó, chúng ta thÃy rÃt rõ ÇiŠu này. 

 
 Ngoài ra, cái mà chúng ta thÜ©ng g†i là tình Lam 
phäi chæng là m¶t tình bån thiêng liêng cao quí, có 
khi hÖn cä tình ru¶t thÎt, gi»a nh»ng ngÜ©i cùng 
lš tÜªng, k‰t ch¥t Anh ChÎ Em chúng ta, có khi Ç‰
n m¶t ÇÖn vÎ chÜa quen bi‰t nhÜng cÛng ÇÒng 
phøc nhÜ chúng ta, cÛng sinh hoåt vào ngày Chû 
nhÆt, cÛng chào c© Sen Tr¡ng, cÛng tøng bài Sám 
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hÓi, cÛng k‰t giây thân ái  v..v. . làm cho chúng ta 
thÃy nhÜ Çã quen nhau nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p rÒi 
vÆy. Chúng ta mÖ Ü§c m¶t ngày nào Çó, Hoa Sen 
Tr¡ng së nª kh¡p nÖi trên quä ÇÃt này Ç‹  ánh sáng 
tØ bi và trí tuŒ cûa chÜ PhÆt và chÜ BÒ tát ÇÜ®c 
gieo r¡t kh¡p nÖi xoa dÎu nh»ng n‡i Çau cûa trÀn 
gian này. (nh»ng ÇiŠu này Anh ChÎ Em chúng tôi nói 
v§i nhau tØ nh»ng næm 80, không ng© hÖn 20 næm 
sau cÛng ÇÜ®c Ùng nghiŒm - và bây gi© khi ngÒi ghi låi 
nh»ng dòng này là lúc chúng tôi Çã quen ÇÜ®c không 
bi‰t bao nhiêu là Anh chÎ em  Áo Lam trên toàn th‰ 
gi§i : tØ Âu Châu, Úc Châu    Ç‰n Canada, Hoa Kÿ; 
mà n‰u k‹ chi ti‰t thì phäi nói là tØ Na Uy, Thøy 
ñi‹n, Pháp, ñÙc, BÌ, Hoà Lan Ç‰n Úc, Canada Hoa 
Kÿ ... mà cÛng chÜa Çû ( vì ngÜ©i vi‰t bài này không 
n¡m ÇÜ®c nh»ng ÇÖn vÎ cûa Úc n¢m trong nh»ng 
vùng nào cûa Châu Úc và Tân Tây Lan, ÇÃt nÜ§c 
Ç¥c biŒt là: khi tÃt cä chúng ta Çang ª trong muà Hè 
thì Anh ChÎ Em ª Úc Çang ª trong mùa ñông và 
ngÜ®c låi!)  

 
2. Bài h†c thÙ hai là vŠ ngài Væn Thù SÜ L®i, vÎ BÒ 

tát tÜ®ng trÜng cho hånh Trí HuŒ. Chúng ta cÛng 
thÜ©ng ÇÜ®c nghe "Væn Thù là MË cûa chÜ PhÆt" 
cÛng bªi š nghïa này. Chúng ta thÜ©ng làm quen 
v§i hình änh Ngài ñåi Trí Væn Thù c«i sÜ tº xanh, 
tay cÀm cây gÜÖm là nói lên š nghïa: Khi sÜ tº 
rÓng lên thì m†i vÆt trong rØng ÇŠu im hÖi l¥ng 
ti‰ng cÛng nhÜ khi ti‰ng nói cûa ñåi Trí vang 
dÆy thì vô minh phiŠn não phäi l¥ng Çi, phäi bÎ 
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 Baøi hoïc thöù 10: Ta laïi ñöôïc nghe moät ñoaïn ñoái 
thoaïi thuù vò giöõa Phaät vaø Ngaøi Tu Boà Ñeà:  
 
“Tu Boà Ñeà, YÙ oâng nghó sao? A La Haùn coù theå khôûi yù nghó 
raèng “Ta ñaéc ñaïo A La Haùn’’ khoâng?” 
 
Ngaøi Tu Boà Ñeà ñaùp:  
“Thöa khoâng, Theá Toân! Taïi sao? Taïi vì thaät chaúng coù phaùp 
goïi laø A La Haùn. Baïch Theá Toân! Neáu A La Haùn khôûi nghó: 
ta ñöôïc ñaïo A La Haùn töùc laø coøn chaáp ngaõ, chuùng sanh, 
thoï giaû.. Theá Toân! noùi con ñaéc Voâ Traùnh Tam Muoäi, laø baäc 
nhaát trong soá ngöôøi ñoù, laø baäc A La Haùn ly duïc baäc nhaát. 
Theá Toân! Con khoâng khôûi leân yù nghó con laø A La Haùn ly 
duïc baäc nhaát. Neáu con khôûi leân yù nghó raèng: con ñaéc ñaïo A 
La Haùn thì Theá Toân ñaõ chaúng noùi Tu Boà Ñeà laø moät ngöôøi 
öa haïnh A Lan Na (thanh tònh). Vì Tu Boà Ñeà voán thaät ra 
khoâng coù laøm gì, neân môùi goïi Tu Boà Ñeà laø öa haïnh A Lan 
Na.”  
 
 Ñoaïn naøy nhaán maïnh “A La Haùn’’ hay “Tö  Ñaø 
Hoaøn,’’ “A Na Haøm’’ v..v.. cuõng ñeàu laø nhöõng hö danh, 
khoâng coù gì ñeå goïi laø “sôû ñaéc’’ caû. Nghóa laø, ñöùc Phaät daïy 
ñeä töû cuûa Ngaøi khoâng neân chaáp tröôùc.  
 
 Baøi hoïc thöù 11: Taïi sao phaûi thaáy ñöôïc “Voâ 
Ngaõ’’? Vì coù thaáy voâ ngaõ môùi coù theå khôûi ñaïi bi taâm.  
 
Thaáy taát caû chæ laø nhöõng nhoùm keát hôïp (nguõ uaån ) maø 
taïo ra thaân naøy, khoâng coù moät “caùi ta’’ toàn taïi ñoäc laäp. 
Thaáy khoâng coù ngöôøi, khoâng coù mình, hay noùi caùch 
khaùc, thaáy mình vôùi moïïi ngöôøi khoâng khaùc, mình tham 
soáng, sôï cheát thì ngöôøi khaùc cuõng vaäy, thaäm chí con meøo 
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tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeå boá thí, thì ngöôøi aáy phöôùc ñöùc 
coù ñöôïc nhieàu chaêng?” 
 
 Ngaøi Tu Boà Ñeà ñaùp:  
“Baïch Theá Toân raát nhieàu! Vì sao? Vì phöôùc ñöùc aáy chaúng 
phaûi laø taùnh phöôùc ñöùc, neân Nhö lai noùi laø phöôùc ñöùc 
nhieàu” 
 
Phaät laïi baûo:  
“Neáu laïi coù ngöôøi thoï trì, thaäm chí chæ 4 caâu keä trong Kinh 
naøy, vaø giaûng cho ngöôøi khaùc nghe, thì phöôùc ñöùc laïi lôùn hôn 
ngöôøi kia. Ví duï 4 caâu ñoù laø :  
Nhöôïc dó saéc kieán ngaõ  Neáu laáy saéc thaáy ta  
Dó aâm thanh caàu ngaõ  Laáy aâm thanh caàu ta  
Thò nhaân haønh taø ñaïo Ngöôøi ñoù theo taø ñaïo 
Baát naêng kieán Nhö Lai     Khoâng theå thaáy Nhö Lai  
 
Taïi sao? vì ñaây laø taùnh phöôùc ñöùc.  
 
Neáu ta laáy 4 caâu keä naøy maø haønh trì, vaø vì ngöôøi maø noùi 
phaùp, vöøa lôïi mình, vöøa lôïi ngöôøi, thì ñaây laø söï boá thí cao 
thöôïng nhaát (Boá thí Phaùp laø boá thí cao thöôïng nhaát, laø toái 
thaéng). 
Tuy nhieân, Anh Chò Em chuùng toâi ñeàu nhaéc nhôû nhau 
raèng: laøm nhö vaäy, tu nhö vaäy, boá thí nhö vaäy laø phöôùc 
ñöùc raát nhieàu, nhöng neáu chuùng ta khôûi taâm: “ta ñaõ boá 
thí phaùp, laø boá thí cao quyù nhaát, ta ñaõ coù taùnh phöôùc ñöùc 
coøn cao hôn töôùng phöôùc ñöùc moät baäc!” Nhö vaäy, thì coi 
nhö khoâng coù moät chuùt phöôùc ñöùc gì caû!  
 
Bôûi vì ngoân ngöõ Kim Cang ñaõ daïy “Boá thí maø khoâng thaáy 
coù boá thí môùi chính laø boá thí ’’ kia maø! Coù phaûi khoâng?  
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ch¥t ÇÙt. Trong phÄm NhÆp Pháp Gi§i này, 
chúng ta còn thÃy rõ hÖn uy l¿c cûa BÒ Tát Væn 
Thù: Ngài xoay mình nhÜ "tÜ thái cuä m¶t con voi 
chuá" và khi Ngài cÃt ti‰ng thuy‰t pháp (nghïa là 
ti‰ng rÓng cûa sÜ tº Çã cÃt cao) thì håt giÓng giác 
ng¶ Çã có s¤n trong m‡i chúng sanh bÎ chÃn Ç¶ng 
và nÙt chÒi. ñó là Ç¶ng cÖ khi‰n ThiŒn tài ÇÒng tº 
bÎ hÃp l¿c cûa ngài "lôi Çi" và cÛng là lš do mà 
trÜªng giä Xá L®i PhÃt ca ng®i BÒ Tát Væn Thù 
ÇÜa Ç‰n k‰t quä là sáu ngàn thÀy Tÿ kheo trÈ, 
muÓn Xá l®i PhÃt dÅn h† Ç‰n ch‡ Ngài Væn Thù.  

3. Bài h†c thÙ ba gÒm vô sÓ bài h†c tØ phong cách 
dåy d‡, nói næng cûa nh»ng vÎ chân thiŒn tri thÙc 
mà ThiŒn Tài ÇÒng tº Çã ÇÜ®c g¥p cÛng nhÜ thái 
Ç¶ cûa ThiŒn Tài ÇÓi v§i h†. H† gÒm Çû m†i 
thành phÀn trong xã h¶i: TØ m¶t ông vua, m¶t 
Çåo sï, m¶t thiŠn giä, trÜªng giä, thÜÖng gia, m¶t 
vÎ thÀn . . .cho Ç‰n m¶t em bé, m¶t qu› vÜÖng, 
m¶t cô gái k› n». TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu h‰t lòng 
yêu m‰n dåy d‡ cho ThiŒn tài ÇÒng tº và ngÜ®c 
låi, ThiŒn Tài cÛng h‰t m¿c cung kính trân quí tÃm 
lòng cûa h† và khi r©i xa, hai bên ÇŠu Ç‹ låi trong 
lòng nhau m¶t niŠm quy‰n luy‰n làm giàu thêm 
cho hành trình tu h†c cûa chàng thanh niên tu°i 
trÈ tài cao và thông tuŒ này. Anh ChÎ Em chúng 
tôi ÇŠu h†c ÇÜ®c r¢ng: M†i ngÜ©i mà chúng ta có 
duyên ÇÜ®c g¥p trong Ç©i này, ÇŠu có th‹ là m¶t 
vÎ thÀy cûa chúng ta n‰u chúng ta bi‰t tÆn døng 
nh»ng sª trÜ©ng cûa h†; gÀn nhÃt là Anh ChÎ Em 
áo Lam cûa mình, và nhÃt là "nh»ng con ng¿a 
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chÙng" (có tài thÜ©ng có tÆt mà!) nên phäi nghe l©i 
cûa BÒ Tát Væn Thù dåy ThiŒn tài: ChÌ thÃy 
phÜÖng tiŒn thiŒn xäo nÖi thiŒn tri thÙc, mà 
không thÃy l‡i lÀm’. ñây cÛng chính là phÜÖng 
pháp Ç‹ duy trì hoà khí gi»a Anh ChÎ Em chúng ta 
trong sinh hoåt chung vÆy.  

 
4. Bài h†c thÙ tÜ là vŠ š nghïa bi‹u tÜ®ng cûa các tên 

ngÜ©i, ÇÎa danh và nh»ng con sÓ mà chúng ta Çã 
làm quen trong các Kinh PhÆt trÜ§c Çây; lÃy ví dø 
vŠ vÎ thÀy ÇÀu tiên cûa ThiŒn Tài: Ngài ñÙc Vân ª 
trên ÇÌnh núi DiŒu Phong mà ThiŒn Tài Çã phäi 
khó khæn tìm ki‰m trong 7 ngày m§i g¥p ÇÜ®c. 
ñÙc Vân là Çám mây Çåo ÇÙc, Çám mây lành che 
mát th‰ gian, Ngài ª trên ÇÌnh núi, ThiŒn tài phäi 
leo lên t§i ÇÌnh núi m§i g¥p ÇÜ®c - ÇÌnh núi là 
bi‹u trÜng cho m¶t vÎ trí vÜ®t lên cao, lên trên Ç©i 
thÜ©ng. Càng lên cao, tÀm nhìn cûa chúng ta càng 
r¶ng, càng thoáng (nh© Çó mà ThiŒn Tài h†c ÇÜ®c 
pháp môn Ph°      Ki‰n). S¿ kiŒn "bäy ngày" m§i g¥p 
ÇÜ®c ngài ñÙc Vân ÇÜ®c giäi thích là ngÜ©i h†c 
Çåo ThiŒn Tài phäi träi qua 7 phÜÖng tiŒn (hay h†c 
tÆp 7 giác chi)  

 
5. Cách h†c PhÆt pháp cûa ThiŒn Tài ÇÒng tº không 

phäi là h†c tØ chÜÖng, mà b¢ng vào sinh hoåt th¿c 
ti‹n nhÜ T° HuŒ Næng b¢ng công phu giã gåo nÖi 
Çåo tràng Huÿnh Mai vÆy. Do Çó, nh»ng gì ThiŒn 
Tài g¥p trên ÇÜ©ng tìm cÀu chân thiŒn tri thÙc ÇŠu 
là nh»ng vÃn ÇŠ phäi h†c hÕi. M‡i thành t¿u ÇŠu 
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Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeà khoâng? Nhö Lai coù thuyeát 
phaùp khoâng?”  
 
Tu Boà Ñeà ñaùp:  
“Nhö con hieåu yù nghóa cuûa Phaät noùi, thì khoâng coù phaùp nhaát 
ñònh goïi laø A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeà, cuõng 
chaúng coù phaùp nhaát ñònh cho Nhö Lai thuyeát.”  
 
ÔÛ ñaây, chuùng ta hoïc ñöôïc moät baøi hoïc veà hoûi thaät hay 
vaø ñaùp cuõng thaät kheùo. Ñöùc Phaät hoûi “khoù’’  Ngaøi Tu Boà 
Ñeà; chuùng ta ñeàu nghe laø ñöùc Phaät ñaõ chöùng ñaéc Voâ 
Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ( töùc A Naäu Ña La 
Tam Mieäu Tam Boà Ñeà ) maø baây giôø ñöùc Phaät hoûi Nhö lai 
coù chöùng ñöôïc khoâng? neáu traû lôøi “khoâng’’ thì sai roài, maø 
traû lôøi “coù’’ cuõng khoâng ñöôïc, vì nhö vaäy, laø ñaõ chaáp vaøo 
moät phaùp coá ñònh!  
 
A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeàà chaúng qua cuõng chæ 
laø moät teân goïi maø thoâi, ngöôøi ñaïi ñeä töû cuûa Phaät laøm sao 
laïi khoâng bieát! Cho neân, Tu Boà Ñeà khoâng traû lôøi thaúng 
“chöùng ñöôïc’’ hay “khoâng ñöôïc’’ maø traû lôøi raèng “theo nhö 
con bieát veà yù cuûa Phaät noùi, thì khoâng coù phaùp naøo coá 
ñònh goïi laø A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeà. . .’’ vaø 
ñöùc Phaät thuyeát phaùp ñeàu laø tuøy ñoái töôïng maø noùi phaùp, 
cuõng nhö tuøy beänh maø cho thuoác, laøm sao coù 1 phaùp coá 
ñònh ñeå thuyeát ñöôïc?  
 
 Baøi hoïc thöù 9: Laø töôùng phöôùc ñöùc vaø taùnh 
phöôùc ñöùc.  
 
Ñöùc Phaät hoûi Ngaøi Tu Boà Ñeà:  
“YÙ OÂng nghó sao? Neáu coù ngöoøi ñem 7 thöù baùu ñaày khaép 
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ngöôøi bò roài, ñoù laø anh A (ñi ñaâu cuõng noùi Kinh Kim 
Cang  Baùt Nhaõ vaø cho raèng “khoâng dô, khoâng saïch khoâng 
theâm, khoâng bôùt, khoâng coù nguõ uaån, khoâng coù Tö ñaø Hoaøn, 
Tö ñaø Haøm, A Na Haøm v.v.. gì caû  cho neân, baây giôø toâi vaø 
quyù Thaày cuõng ngang nhau, khoâng ai hôn ai caû’’ v..v.. Nhö 
vaäy, coù phaûi laø bò Kinh haïi roài hay khoâng? Thay vì hoïc Kim 
Cang ñeå tieán daàn ñeán trí tueä voâ nga,õ thì anh A cuûa chuùng 
ta laïi taïo ra 1 caùi ngaõ A to hôn khi chöa hoïc Kinh; thieät laø  
traät  laát! )  
 
     Baøi hoïc thöù 7: Theá naøo laø taâm cuûa moät vò Boà Taùt?  
 
Taâm cuûa moät vò Boà Taùt thì vaéng maët 8 töôùng sau ñaây: 
ngaõ, nhaân, chuùng sanh, thoï giaû, phaùp, phi phaùp, töôùng, 
phi töôùng. Khi taâm vaéng maët 8 töôùng naøy coù nghóa laø 
tham, saân, si ñaõ ñöôïc dieät taän.  
 
 Noùi toùm laïi Kinh, baát cöù laø Kinh gì cuõng laø söï 
nhaéc nhôû chuùng ta tu taäp, ñeå ñoaïn tröø 3 thöù ñoäc tham, 
saân, si döôùi moïi hình thöùc, töø thoâ ñeán teá, maø thoâi! Kinh 
Kim Cang ñöôïc goïi laø “Göôm baùu chaët ñöùt phieàn naõo’’ laø 
vì Kinh daïy ta phaù chaáp trieät ñeå.  
 
Con ngöôøi soáng khoâng chaáp caùi gì caû thì nhaát ñònh laø an 
laïc roài, vì ñaõ ñöôïc töï do töï taïi, khoâng bò troùi buoäc, khoâng 
bò vöôùng maéc vaøo theá giôùi cuûa ngoân ngöõ saùo roãng, hö 
doái, moäng mò maø con ngöôøi luoân bò vöôùng vaøo voøng thò 
phi khoâng loái thoaùt.  
 
 Baøi hoïc thöù 8: Chuùng ta haõy nghe ñöùc Phaät hoûi 
vaø Ngaøi Tu Boà Ñeà traû lôøi: 
“Tu Boà Ñeà! YÙ oâng theá naøo? Nhö Lai coù chöùng ñöôïc A Naäu 

 •CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•127 

là nh»ng ti‰n b¶ trên ÇÜ©ng ñåo vì PhÆt Pháp 
bÃt ly th‰ gian pháp. Anh ChÎ Em chúng ta cÛng 
vÆy: sÓng, làm viŒc tham gia sinh hoåt Gia ñình 
PhÆt Tº, dìu Ç¡t Çàn em  ÇŠu là vØa h†c vØa tu. 
ñØng nói r¢ng: Làm viŒc Gia ñình PhÆt Tº vØa 
tÓn thì gi©, vØa tÓn tiŠn båc - vì không có lÜÖng Çã 
Çành mà viŒc gì cÛng phäi móc túi ra, Çã vÆy còn 
chuÓc lÃy phiŠn não. Quä thÆt có nhÜ vÆy, mà 
không phäi vÆy.  Vì thông qua viŒc làm "æn cÖm 
nhà vác ngà voi này" vô hình chung, Anh ChÎ Em 
chúng ta có th‹ thành t¿u nhiŠu viŒc,  ti‰n b¶ vŠ 
nhiŠu m¥t, có nhiŠu niŠm vui, v..v.. miÍn là chúng 
ta luôn trung kiên v§i lš tÜªng, không bao gi©   
bi‰t mŒt mÕi, không bao gi© thÃy nhàm chán. 
ThiŒn Tài Çã dùng h‰t cu¶c Ç©i mình Ç‹ h†c, Ç‹ 
sÓng th¿c nghïa là áp døng nh»ng bài h†c Çó vào 
chính cu¶c sÓng tru§c  m¥t, Ç‹ chÙng nghiŒm s¿ 
ÇÒng hóa gi»a lš thuy‰t v§i th¿c t‰  cu¶c sÓng. 
Cho nên, cu¶c hành trình cûa ThiŒn Tài  m§i ÇÜ®c 
g†i là cu¶c hành trình "chÙng nhÆp pháp gi§i" 
Nói cách khác, là Çi vào th‰ gi§i cûa s¿ s¿ vô ngåi 
hay nói theo sÜ phø TuŒ SÏ là sÓng vïnh cºu trong 
tØng sát na và nhìn thÃy vô biên trong tØng håt 
cát. (ThÀy thÜ©ng khuyên Anh ChÎ Em chúng ta mª 
r¶ng lòng mình ra, Ç‹ khoänh kh¡c trª thành thiên 
thu và m‡i håt cát là m¶t Çåi thiên th‰ gi§i; Çúng là š 
này Çây phäi không các bån?)  

 
6. Bài h†c cuÓi cùng Ç‹ chÃm dÙt bu°i h†c hôm nay 

là vŠ pháp môn quán tÜªng mà ThiŒn Tài ÇÒng tº 
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Çã h†c v§i Ngài Häi Vân. Anh ChÎ Em chúng tôi 
thÆt ngÜ«ng m¶ ÇÀu óc thông minh vï Çåi cûa 
ThiŒn Tài Çã Çành, mà còn b¶i phøc chàng ta ª 
khä næng quán tÜªng n»a. ThiŒn Tài Çã ngÒi nhìn 
m¥t bi‹n, quán tÜªng vŠ tính chÃt bao la và sâu 
th£m cûa bi‹n, khä næng chÙa Ç¿ng vô sÓ loài 
Ç¶ng, th¿c vÆt v§i muôn ngàn tính chÃt, màu s¡c 
thay Ç°i không k‹ xi‰t. Bi‹n còn ti‰p nhÆn vô sÓ 
nguÒn næng lÜ®ng tØ trên tr©i Ç‰n dÜ§i Çáy bi‹n 
v..v. rÒi liên hŒ v§i tính chÃt Ça dång, phÙc tåp cûa 
tâm, và cä vån pháp.  

 
ThiŒn Tài Çã giúp Anh ChÎ Em chúng tôi phÃn chÃn 

tinh thÀn, t¿ hÙa së tinh tÃn trong nh»ng gi© ngÒi thiŠn và 
dành nhiŠu thì gi© hÖn Ç‹ Çi vào viŒc quán chi‰u  nh»ng 
ÇŠ tài nhÜ bi‹n, nÜ§c, ngoài thân, th† . . mà chúng ta 
thÜ©ng th¿c tÆp. 

 
 Nói chung, chÌ riêng phÄm NhÆp Pháp Gi§i này, 

Anh ChÎ Em chúng tôi bi‰t r¢ng mình h†c suÓt Ç©i cÛng 
không xong, vì trong m‡i bài h†c cûa ThiŒn Tài là cÛng Çã 
có vô sÓ bài h†c mà chúng ta có th‹ rút ra ÇÜ®c rÒi. Tuy 
nhiên, không chÌ v§i kinh Hoa Nghiêm, mà v§i tÃt cä các 
B¶ Kinh khác, Anh ChÎ Em chúng tôi cÛng chÌ dám nghï 
r¢ng mình "c«i ng¿a xem hoa". NhÜng Çi ngang qua rØng 
hoa thì cÛng ÇÜ®c thÖm lây chút chút- Çó là nh»ng bài 
h†c rút ra ÇÜ®c Çem áp døng vào sinh hoåt riêng và sinh 
hoåt Gia ñình PhÆt Tº  Ç‹ trao truyŠn phÀn nào cho các 
em mình, vÆy là mãn nguyŒn rÒi.   
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Caâu traû lôøi cuûa Ñöùc Phaät trôï löïc cho Ngaøi Tu Boà Ñeà, ñaõ 
ñaùnh thöùc ñaïi chuùng, laøm lôùp hoïc linh ñoäng trôû laïi, ñöùc 
Theá toân noùi raèng: 
 “Khoâng nhöõng trong hieän taïi maø caû ñeán thôøi vò lai, sau khi 
Nhö Lai nhaäp Nieát baøn 500 naêm, neáu coù ngöôøi nghe ñeán 
kinh naøy maø sinh loøng tin vaø thoï trì, thì phaûi bieát ngöôøi aáy 
ñaõ troàng caên laønh trong nhieàu ñôøi nhieàu kieáp, ñaõ töøng tu 
haønh töø voâ löôïng, voâ soá ñôøi chö Phaät ñeán nay.” 
 
Ñieàu ñoù neáu chuùng ta ñang coù maët trong phaùp hoäi, 
chuùng ta seõ ngaàm hieåu raèng, taïi sao chuùng sanh ñôøi sau, 
chæ nghe noùi laïi, hay ñoïc Kinh Kim Cang thoâi, cuõng coù 
theå tin hieåu ñöôïc maø ta ñang ôû beân caïnh ñöùc Phaät, nghe 
chính ñöùc Phaät noùi Phaùp laïi khoâng theå tin hieåu? Hoùa ra 
ta khoâng heà troàng caên laønh vôùi nhieàu ñöùc Phaät, khoâng 
heà tu haønh töø voâ löôïng kieáp nhö hoï sao? Vaø töø ño,ù seõ 
taäp trung nghe giaûng, hieåu ra ñöôïc yù nghóa bieåu töôïng 
cuûa “thôø phuïng voâ löôïng chö Phaät’’ coù nghóa laø giaùc tính 
veà voâ ngaõ, hieåu saâu veà lyù Duyeân Khôûi v.v. Nhö theá, baèng 
nhöõng caâu hoûi vaø caâu traû lôøi coù tính caùch ñaùnh thöùc, 
moät beân “tung’’ moät beân “höùng’’, ñöùc Phaät vaø Tu Boà Ñeà 
ñaõ döïng laïi nieàm tin cho Ñaïi chuùng. 
 
Baøi hoïc thöù 6: Giaùo lyù Kim Cang daïy veà trí tueä voâ ngaõ;  
 
Chuùng ta coøn ñaày tö duy, ngaõ chaáp neân muoán haønh trì 
thì phaûi hieåu cho ñuùng yù Kinh, môùi khoûi  bò “taåu hoûa 
nhaäp ma’’ nghóa laø laøm sai lôøi daïy cuûa  Phaät. Veà vieäc naøy 
ñöùc Phaät coù daïy: “Hoïc Kinh cuõng nhö baét raén, nghóa laø 
neáu khoâng naém baét ñöoïc yù nghóa cuûa Kinh thì seõ bò Kinh 
“quaät’’ laïi laøm haïi mình. (Kinh Xaø Duï Nikaya) Thöïc teá, 
Anh Chò Em chuùng toâi chöa ai bò, nhöng ñaõ thaáy coù 
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laø noùi toaøn chuyeän Phaät Phaùp ñaâu, maø coù khi noùi 
chuyeän taøo lao, taàm phaøo; nhö vaäy haù khoâng phaûi chuùng 
ta ñaõ laøm ngöôïc laïi lôøi Phaät daïy vì ñoái vôùi chuùng ta: “Phi 
phaùp coøn khoâng boû ñöôïc huoáng gì laø Phaùp’’ Vaäy aùp duïng 
baøi hoïc naøy, Anh Chò Em phaûi thaáy ñöôïc coát loõi lôøi 
Phaät daïy: Heã coù chaáp laø beänh roài! Lôøi Phaät daïy nhö phöông 
thuoác trò beänh, beänh heát thì phaûi ngöng thuoác cuõng nhö Phaät 
phaùp caàn phaûi bieát, phaûi nghe, phaûi hoïc, aùp duïng ñeå tu, ñeå 
ñöôïc an laïc chöù khoâng phaû chæ bieát “oâm’’ chaët khoâng bao giôø 
rôøi boû.” 
 Tuy nhieân, chuùng ta phaûi töï bieát mình ñang ôû 
ñaâu ? ñaõ ñeán bôø chöa ? neáu chöa ñeán ñaâu heát maø voäi boû 
beø laø cheát ñuoái ñoù nha!  
 
 Baøi hoïc thöù 5: Laø “Ngheä  thuaät giaùo duïc, hay caùch 
höùông daãn vaø ñaùnh thöùc lôùp hoïc 1 caùch tuyeät vôøi cuûa Ngaøi 
Tu Boà Ñeà” 
 
 Thaät vaäy, coù phaûi chuùng ta hôi ngôõ ngaøng khi 
nghe caâu hoûi cuûa Ngaøi Tu Boà Ñeà veà “Chaùnh Tín Hy 
Höõu’’ hay khoâng ?  
 
 Taïi sao, ñang noùi veà phaù chaáp, veà caùc phaùp höõu 
vi ñeàu laø hö giaû, Ngaøi Tu Boà Ñeà laïi hoûi ñöùc Theá Toân laø 
chuùng sanh ñôøi sau khoâng bieát coù ai tin hieåu Kinh naøy 
khoâng v..v..  
 
 Chuùng ta nghó ra ñöôïc raèng, tình hình ñaïi chuùng 
khoâng ñöôïc taäp trung: ñang coù nhieàu vò khoâng tin, hay 
chöa tin, hay baùn tin baùn nghi, nhöõng lôøi daïy cuûa ñöùc 
Theá Toân, neân Ngaøi Tu Boà Ñeà môùi ñöa ra caâu hoûi raát 
kheùo, raát teá nhò naøy.  
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- Hoa Nghiêm v§i Toán H†c  
và Khoa H†c HiŒn ñåi - 

  

  

  

T ° chÙc Gia ñình PhÆt Tº nói chung, và Anh ChÎ 
Em Huynh trÜªng nói riêng, gÒm Çû m†i thành 

phÀn, không phân biŒt giàu nghèo sang hèn, thành thÎ hay 
thôn quê, h†c "cao" hay h†c "thÃp". Cho nên khi nói Ç‰n 
"toán h†c" hay "khoa h†c hiŒn Çåi" có nghïa là toán h†c và 
khoa h†c cÃp ph° thông, chÙ không dám låm bàn Ç‰n 
toán h†c và khoa h†c cao cÃp nhÜ hÆu ñåi h†c - länh v¿c 
này có nh»ng bÆc thÀy cûa chúng ta nhÜ giáo sÜ HÒng 
DÜÖng, Giáo sÜ TrÀn chung Ng†c, Giáo sÜ NguyÍn 
Chung Tú Çã ÇŠ cÆp Ç‰n rÒi.  

 Sau Çây là nh»ng bài h†c mà chúng tôi thu lÜ®m 
ÇÜ®c trong bu°i h†c hôm nay: 

 1) Khi bÜ§c vào th‰ gi§i Hoa Nghiêm, vŠ TÙ 
Pháp Gi§i, Ç¥c biŒt là "S¿ pháp gi§i" chúng ta thÃy rÃt rõ 
m¶t s¿ "g¥p g«" gi»a th‰ gi§i Hoa Nghiêm mà ÇÙc B°n 
SÜ Çã nói Ç‰n tØ cách Çây mÃy ngàn næm v§i    nh»ng lš 
thuy‰t cûa vÆt lš h†c hiŒn Çåi vŠ thiên væn, vŠ nguyên tº, 
vŠ næng lÜ®ng, lÜ®ng tº v..v.. chÌ khác nhau vŠ phÜÖng 
diŒn thuÆt ng»: thuÆt ng» PhÆt giáo (hay  thuÆt ng» Hoa 
Nghiêm) và thuÆt ng» khoa h†c.   

KINH HOA NGHIEÂM (tieáp theo) 
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ThÆt vÆy, trong phÄm thÙ Næm (Hoa Tång Th‰ gi§i 
- TÆp I tr. 259 - 353) nói vŠ vô sÓ th‰ gi§i (nhiŠu nhÜ vi 
trÀn) v§i thiên hình vån trång hình tÜ§ng Ç¥c tính khác 
nhau. Nh»ng th‰ gi§i úp, nh»ng th‰ gi§i ng»a, vô sÓ 
th‰ gi§i có hình xoay chuy‹n, hình giang hà, hình nÜ§c 
xoáy .... giæng chéo Çan nhau nhÜ lÜ§i tr©i ñ‰ Thích (lÜ§i 
ñ‰ châu). Ÿ Çây, mÃy ch» "trùng trùng duyên khªi" cûa 
Hoa Nghiêm ÇÜ®c T° thÙ 3 cûa Hoa Nghiêm Tông là 
Ngài Pháp Tång Çã dùng s¿ phän xå ánh sáng qua các 
gÜÖng ph£ng Ç‹ giäi thích š nghïa cûa  lÜ§i ñ‰ châu cho 
N» hoàng Võ T¡c Thiên Ç©i ñÜ©ng (bên Tàu):  

 
“Ngài cho ÇÓt m¶t ng†n n‰n ª gi»a phòng, rÒi Ç¥t 

nh»ng gÜÖng ph£ng chung quanh bÓn bÙc tÜ©ng và cä 
trên trÀn cÛng nhÜ ª sàn phòng. Ánh sáng phän chi‰u cho 
nhiŠu änh cûa ng†n n‰n qua các gÜÖng       ph£ng, các änh 
này låi trª thành vÆt, ÇÜ®c phän chi‰u nhiŠu lÀn qua các 
gÜÖng ph£ng tåo thành vô sÓ ng†n     n‰n (nhÜng th¿c t‰ 
chÌ có 1 ng†n n‰n ThÆt, còn tÃt cä ÇŠu là änh �o cûa ng†n   
n‰n Çó do s¿ phän xå ánh sáng gây ra mà thôi) N‰u ta lÃy 
ng†n n‰n Çi thì tÃt cä ÇŠu bi‰n mÃt; Nói cách khác: M¶t là 
TÃt cä, TÃt cä là M¶t và các pháp hiŒn hành trong vÛ trø 
chÌ là änh tÜ®ng cûa Chân NhÜ mà thôi. Xong, Ngài 
Pháp Tång lÃy ra m¶t quä cÀu thûy tinh nhÕ Ç¥t trên lòng 
bàn tay và giäng cho Võ T¡c Thiên: "Trong quä cÀu nhÕ bé 
này hiŒn ra ÇÀy Çû tÃt cä các m¥t kính và tÃt cä s¿ phän chi‰u 
cûa chúng”  Ngài muÓn chÙng minh cái nhÕ chÙa cái l§n 
và cái l§n chÙa cái nhÕ (nói theo ngôn ng» kinh Hoa 
Nghiêm là m¶t håt bøi bao trùm toàn b¶ pháp gi§i hay  m¶t 
håt cát là cä Çåi thiên th‰ gi§i vÆy)  
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rieâng cho mình, mình ñaâu coù ñoøi hoûi, yeâu caàu hay khôûi 
taâm mong muoán, tham lam, mình seõ soáng 1 ñôøi thanh 
ñaïm, ñôn giaûn . . . nhôø vaäy seõ ít bò “ba ñoäc’’ xaâm nhaäp vaø 
khoáng cheá ñoù chính laø böôùc ñaàu “Thanh loïc taâm yù’’ 
 
 Baøi hoïc thöù 4: “Giaùo phaùp nhö chieác beø’’ Chuùng 
ta aùp duïng vaøo cuoäc soáng nhö theá naøo veà lôøi daïy naøy 
cuûa ñöùc Phaät?  
 
Trong kinh A Haøm, Phaät keå chuyeän nguï ngoân:  
“Coù ngöoøi bò cöôùp ñuoåi baét, ñeán 1 bôø soâng, ngöôøi aáy phaûi 
troán qua beân kia soâng môùi ñöôïc an toaøn; oâng ta laøm 1 chieác 
beø goàm 8 caây to gheùp laïi (8 caây naøy töôïng tröng cho Baùt 
Chaùnh Ñaïo) roài nhôø vaäy môùi qua ñöoïc ñeán bôø beân kia.  Khi 
qua soâng roài, taát nhieân ngöôøi aáy phaûi boû chieác beø laïi; khoâng 
leõ laïi ñeo chieác beø leân vai maø ñi treân boä hay sao?”  
Caâu chuyeän thaät ñôn sô vaø nghóa ñen raát deã hieåu nhöng 
yù nghóa bieåu töôïng cuûa noù, Anh Chò Em chuùng ta khoù 
laøm ñoù nha!  
Vì xuyeân qua caâu chuyeän naøy, Phaät daïy chuùng ta “Phaùp 
coøn phaûi boû haø huoáng phi phaùp’’ Xin khoûi ghi ra ñaây 
nhöõng yù kieán veà maáy chöõ “phaùp’’ vaø  “phi phaùp’’ chæ noùi 
phaàn thöïc haønh baøi hoïc naøy. Trong ví duï treân, chieác beø 
laø phöông tieän ñeå vöôït soâng cuõng nhö Baùt Chaùnh Ñaïo laø 
phöông phaùp dieät khoå vaäy. Ngay caû Baùt Chaùnh Ñaïo laø 
Phaùp (cuûa Phaät daïy) cuõng coøn phaûi boû huoáng laø “khoâng 
phaûi Phaùp’’  
  
Töï soi roïi laïi mình, chuùng ta thaáy sao?  Chuùng ta thì 
khoâng nhöõng khoâng boû maø coøn “oâm’’ heát!  
 
Thaät vaäy, Anh Chò Em chuùng ta khoâng phaûi gaëp nhau 
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Nhöng neáu ñeå traû lôøi caâu hoûi: “thaân naøy laø thaät hay giaû?’’ 
chuùng ta coù daùm noùi laø “giaû’’ chaêng?  
 
Giaû maø sao ai noùi ñoäng ñeán laø noåi saân lieàn? Giaû maø sao 
aên, uoáng, nguû nghæ v..v.. ñeàu quan troïng ñeán nhö vaäy? 
Theá thì sau khi hoïc kinh Kim Cang chuùng ta phaûi “caét 
ñöùt’’ ñöôïc caùi loãi lôùn nhaát laø “Si’’ nghóa laø ñaõ bieát “coù 
hình töôùng laø hö doái’’ maø chaáp ngaõ quaù chöøng; Thaät vaäy, 
ai cuõng töï cho mình laø ngoïn nuùi Tu Di !! Ai cuõng sai 
heát, 1 mình mình ñuùng, ai cuõng dôû heát, mình hay v..v.. 
neáu ta vöôït qua ñöôïc caùi “si’’ naøy thì nhöõng thò phi 
khoâng coøn “dính’’ ñeán ta nöõa, ñuùng hay sai, hay hoaëc dôû 
cuõng ñaâu coù sao, phaûi khoâng Baïn?  
 
Do vaäy, heát si thì heát saân; bôûi vì nghe ai chöôûi mình 
cuõng nhö nghe 1 ngöôøi A noùi veà 1 ngöôøi B , hay cuõng 
nhö nghe keå laïi moät giai thoaïi, mình khoâng coøn thaáy 
“mình’’ quan troïng hôn ngöôøi khaùc, ñaùng chuù yù hôn 
ngöôøi khaùc v..v.. nöõa. Chuùng toâi höaù vôùi nhau, laø trong 
Chuùng töø ñaây seõ khoâng coù ai noåi saân nöõa, duø baát cöù lyù 
do gì, sao cho caùc em mình nhìn vaøo seõ coù nhaän xeùt: “caùc 
anh chò lôùn khoâng coù noåi saân ñaâu nha! Khoâng phaûi vì hoï lôùn 
tuoåi maø vì hoï coù tu ñoù!’’  
 
 Baøi hoïc thöù 3: töø choã dieät ñöôïc “Si’’ qua choã heát 
“Saân’’ (nghóa laø heát moät caùch thoâ thieån - kieàm cheá ñöôïc 
nhöõng böïc boäi trong loøng ñöøng ñeå thoát ra nhöõng lôøi böøa baõi, 
noùng giaän - chöù laøm sao maø heát saïch trong taâm ñöôïc)  
 
Chuùng ta coøn phaûi tieán tôùi bôùt tham, khi mình ñaõ 
khoâng chaáp thaân naøy laø thaät, ñaùng o beá caû veà vaät chaát 
laãn tinh thaàn, thì mình ñaâu coù nhöõng nhu caàu thaùi quaù 
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VŠ Çi‹m này, næm xÜa sÜ cô NhÜ Thûy cÛng Çã 
nói cho chúng tôi nghe, khi có m¶t chÎ PhÆt tº ª MÏ vŠ k‹ 
chuyŒn bên Tây bên MÏ: 

 
 Nh»ng nÖi mà chÎ ta Çã Çi du lÎch rÒi, và mÃy 

hôm nay chÎ Çang sÓng ª Sài Gòn. Chúng tôi ngÒi nghe - 
sÜ cô nói: “NhÜ vÆy, ÇÀu óc nhÕ bé cûa chúng ta Çã chÙa tÃt 
cä nh»ng cänh mà chÎ này vØa k‹, rÒi chúng ta còn hÒi tÜªng 
låi nh»ng ngÜ©i, nh»ng cänh do câu chuyŒn cûa chÎ Ãy k‹ ra 
n»a, có phäi không? ÇÀu óc chúng ta không cÀn phäi "giãn nª 
ra" mà nh»ng cänh, nh»ng ngÜ©i cÛng không cÀn phäi "thu 
nhÕ låi"; Çó là tính vô ngåi cûa không gian. Còn nh»ng 
chuyŒn "bao la vÛ trø" mà chúng ta hÒi tÜªng låi tØ th©i thÖ 
Ãu xa xÜa cho Ç‰n nh»ng suy nghï toan tính trong tÜÖng lai, 
phäi chæng chúng ta Çã thu    nhi‰p quá khÙ và tÜÖng lai vào 
phút giây hiŒn tåi này? Çó là tính vô ngåi cûa cä không gian 
và th©i gian vÆy.  

2) VÆt lš c° Çi‹n chÌ xét Ç‰n th‰ gi§i vï mô (ª bên 
ngoài, r¶ng l§n) còn vÆt lš h†c hiŒn Çåi không dØng låi ª 
Çó mà còn ti‰n sâu vào "trong lòng nguyên tº". Ngày xÜa 
nhà hoá h†c Lavoisier chÌ nói Ç‰n phân tº và nguyên tº. 
NhÜng ngày nay, không chÌ nh»ng nhà khoa h†c mà cä 
chúng ta n»a, cÛng ÇŠu bi‰t r¢ng nguyên tº chÜa phäi là 
phÀn nhÕ nhÃt cûa vÆt chÃt, bªi vì bên trong nguyên tº 
còn có nhân và nhiŠu âm ÇiŒn tº (électrons) chåy chung 
quanh; rÒi trong nhân còn có protons và neutrons n»a. 
TÜÖng t¿, vŠ cÖ th‹ h†c các nhà sinh vÆt cho r¢ng cÖ th‹ 
con ngÜ©i là do các mô cÃu tåo thành mà mô là do nhiŠu 
t‰ bào h®p låi, m‡i t‰ bào låi do nhiŠu phân tº, phân tº låi 
do 2 hay nhiŠu nguyên tº h®p låi mà thành, nguyên tº låi 
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bao gÒm protons, neutrons và electrons . . . .Cho nên "cái 
nguyên nhân ÇÀu tiên" cûa con ngÜ©i hay cûa th‰ gi§i vÅn 
không tìm ra. NhiŠu lš thuy‰t, nhiŠu tranh luÆn và nhiŠu 
chÙng minh nhÜng Çu®c cái này thì "kËt" cái kia, nên vÅn 
không Çem Ç‰n k‰t quä gì. VÆy m§i nói Çó là th‰ gi§i cûa 
sinh tº, trong Çó ngÜ©i ta muÓn "chÈ m¶t s®i tóc ra làm bÓn" 
nhÜng vÅn không phát hiŒn ra ÇÜ®c ÇiŠu gì m§i lå, Çó 
không phäi là th‰ gi§i lš tÜªng s¿ s¿ vô ngåi pháp gi§i cûa 
Hoa Nghiêm.   

 
Trong th‰ gi§i Hoa Nghiêm, v§i tuŒ giác tÜÖng 

tÙc ÇÜ®c diÍn bày, cái nhìn cûa chúng ta ÇÜ®c mª r¶ng: 
chÌ cÀn nhìn chi‰c lá cây -nhìn thÆt sâu - ta có th‹ thÃy 
ÇÜ®c cä bÀu tr©i xanh, Çám mây tr¡ng, nÜ§c, ngÜ©i làm 
vÜ©n và træm ngàn y‰u tÓ khác. Nói cách khác ta Çã có th‹ 
nhìn thÃy cä vÛ trø trong chi‰c lá cây, bªi vì chi‰c lá kia 
không th‹ m¶t mình hiŒn diŒn và tÒn tåi, mà phäi cùng có 
m¥t cùng v§i m¥t tr©i, nu§c, Çám mây v..v.. Ta hi‹u ÇÜ®c 
m¶t cách sâu s¡c hÖn cái gì là M¶t là TÃt cä và TÃt cä là 
M¶t. RÒi khi lá cây héo úa nó së trª thành phân bón cho 
nh»ng cây khác Çang l§n lên và làm trª låi lá cây, hoa trái . 
. .ñó chính là s¿ sinh hoá vô cùng vô tÆn, nói theo thuÆt 
ng» Hoa Nghiêm Çó là "trùng trùng duyên khªi" 

 
 3) Bài h†c trong lÀn h†c trÜ§c vŠ 4 pháp gi§i hay 
vÛ trø quan trong kinh Hoa Nghiêm là pháp gi§i ÇÜ®c 
nhìn "nhÜ -nó -là" (as-it-is) - nhÜ thÆt, trong Çó th‰ gi§i 
cûa hiŒn tÜ®ng và th‰ gi§i cûa bän chÃt Çang "giao thiŒp" 
v§i nhau, tr¶n lÄn vào nhau m¶t cách hoàn häo - không 
ngæn ngåi (Lš S¿ Vô Ngåi Pháp Gi§i). Còn cái thÃy cûa 
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“khoâng coøn chaáp töôùng ngaõ, töôùng nhôn, töôùng chuùng sanh, 
töôùng thoï giaû’’ chöa ñöôïc toát maø thoâi!  
Nhö vaäy, chuùng ta cuõng coù caên laønh chuùt chuùt, cuõng coù 
khieáu veà “Baùt Nhaõ’’ roài môùi thích hoïc Kinh Kim Cang 
vaø tìm hieåu veà Boä Kinh naøy, phaûi khoâng caùc baïn? cuõng 
nhö ngöôøi coù khieáu aâm nhaïc môùi thích ñaøn thích haùt, 
thích hoïc ñaøn, v..v.. hay noùi theo ngoân ngöõ Duy Thöùc thì 
chuùng ta cuõng coù “Chuûng Töû Baùt Nhaõ’’ (haït gioáng baùt 
nhaõ trong taâm) neân môùi hieåu ñöôïc, tin ñöôïc vaø coù höùng 
thuù tìm hieåu theâm veà Kim Cang - Baùt Nhaõ vaäy. 
 
 Chuùng ta nghe tieáp Phaät noùi veà giaùo phaùp cuûa 
Ngaøi:  
“Naøy Tu Boà Ñeà, ngöôøi nghe Kinh naøy chæ moät nieäm sinh 
loøng tin thanh tònh, thì Nhö Lai thaáy roõ raøng vaø bieát chaéc 
chaén chuùng sanh aáy seõ ñöôïc phöôùc ñöùc voâ löôïng voâ bieân. Vì 
sao? vì nhöõng chuùng sanh aáy khoâng coøn chaáp caùc töôùng ngaõ, 
nhôn, chuùng sanh, thoï giaû nöõa. Caùc oâng khoâng neân chaáp caùc 
töôùng duø “töôùng chaùnh phaùp’’ hay “töôùng phi chaùnh phaùp’’ 
vì neáu nhö vaäy thì cuõng ñeàu bò dính maéc vaøo 4 töôùng. 
 Tyø kheo! Caùc oâng neân bieát ta noùi phaùp duï nhö chieác beø, 
khoâng neân truï chaáp nôi phaùp, phaùp coøn khoâng neân truï chaáp, 
neân boû, huoáng chi laø “phi phaùp’’  
 
 Baøi hoïc thöù 2: Anh Chò Em chuùng toâi nhaéc nhôû 
nhau raèng: Tin hieåu laø moät chuyeän, maø tin ñeán möùc naøo, 
hieåu ra laøm sao laïi laø moât vieäc khaùc.  
 
Naøy nha: ta nghe Phaät noùi “Phaøm sôû höõu töôùng giai thò hö 
voïng’’ ta tin, vaø hieåu vôùi bao nhieâu chöùng minh töï ta tìm 
ra, vôùi kinh nghieäm baûn thaân veà caùc hieän töôïng söï vieäc 
töø vaät lyù ñeán taâm sinh lyù, töø con ngöôøi ñeán loaøi vaät;  
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T rong buoåi hoïc vöøa qua, Anh Chò Em chuùng ta 
ñaõ ñeán ñoïan 5. Phaät daïy veà caâu: “Phaøm sôû höõu 
töôùng giai thò hö voïng’’ ngöôøi naøo thaáy ñöôïc nhö 

vaäy laø thaáy Nhö Lai, thaáy Phaät hieän tieàn.  
 
Cho neân, ngaøi Tu Boà Ñeà duøng chöõ “nhö theá’’ trong caâu 
hoûi laø chæ cho yù naøy. 
 
 Ñoaïn 6 : Chaùnh tín hy höõu (Chaùnh tín ít coù)  
  
Ngaøi Tu Boà Ñeà baïch Phaät raèng: 
 “Theá toân, chuùng sanh ñôøi sau ñöôïc nghe nhöõng lôøi noùi nhö 
theá chaúng bieát coù tin ñöoïc khoâng?”  
 
Phaät noùi:  
“Naøy Tu Boà Ñeà, khoâng nhöõng trong hieän taïi maø caû ñeán thôøi 
vò lai, sau khi Nhö Lai nhaäp Nieát Baøn 500 naêm, neáu coù 
ngöôøi nghe ñeán kinh naøy maø sinh loøng tin vaø thoï trì, thì phaûi 
bieát ngöôøi aáy ñaõ troàng caên laønh trong nhieàu ñôøi nhieàu kieáp, 
ñaõ töøng tu haønh töø voâ löôïng voâ soá ñôøi chö Phaät ñeán nay.” 
 
 Baøi hoïc thöù 1 cuûa Anh Chò Em chuùng toâi hoâm 
nay laø: khoâng phaûi ai cuõng tin ñöôïc, hieåu ñöôïc boä kinh 
naøy ñaâu, phaûi laø ngöôøi coù troàng caên laønh trong nhieàu 
ñôøi, nhieàu kieáp, tu haønh töø nhieàu ñôøi chö Phaät ñeán nay; 
moät ñieån hình laø ngaøi Hueä Naêng chæ nghe caâu “Öng voâ 
sôû truï nhi sanh kyø taâm’’ laø ngoä lieàn! Anh Chò Em chuùng 
toâi ñoïc bao nhieàu laàn caùc chöông, caùc caâu ñoái ñaùp giöõa 
ngaøi Tu Boà Ñeà vaø ñöùc Phaät maø khoâng ngoä ñöôïc caùi gì 
caû! Thaät cuõng khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân!! Cuõng ñöôïc 
an uûi laø tuy mình chöa ngoä ñöôïc, nhöng cuõng tin vaø 
hieåu nghóa lyù ñöùc Phaät noùi; chæ laø phaàn thöïc haønh 
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phàm phu chúng ta, là thÃy Çû thÙ phân biŒt, ngæn cách, 
chÜ§ng ngåi, Çó là th‰ gi§i cûa sinh tº. NhÜ vÆy, chÌ cÀn 
thay Ç°i cách nhìn, cách tÜ duy, chúng ta có th‹ bi‰n th‰ 
gi§i sinh tº thành cänh gi§i Hoa Nghiêm toàn häo, nhÜ 
cänh cûa Hoa tång th‰ gi§i vÆy. (Tuy nhiên, m¶t ch» Ç°i 
rÃt nhÕ này thôi cÛng Çòi hÕi công phu tu tÆp và trình Ç¶ nhÆn 
thÙc không bi‰t   Ç‰n bao nhiêu ki‰p n»a Çây !☺  ☺ !!) 

 ñ‰n Çây, Anh ChÎ Em chúng tôi không hËn mà 
ÇŠu nh§ Ç‰n PhÄm TÎnh Hånh, (tÆp I phÄm thÙ 11  tr. 452- 
tr. 467). PhÄm Kinh này rÃt ng¡n nhÜng cÓt tûy cûa nó rÃt 
"vï Çåi" Çó là: sºa Ç°i cái nhìn; Nhìn sao thì sÓng vÆy. 
Nhìn v§i Çû thÙ phân biŒt, v§i tâm yêu-ghét lÃy-bÕ (xây 
d¿ng trên bän ngã nhÕ hËp ích k›) thì Çó là vÜ§ng m¡c trói 
bu¶c; Nhìn thÃu suÓt v§i tâm bình      Ç£ng vô tÜ thì Çó là 
giäi thoát. S¿ vï Çåi ÇÜ®c thÃy ngay khi ngÜ©i hÕi là BÒ tát 
Trí Thû và ngÜ©i giäi Çáp là BÒ tát Væn Thù - hai vÎ cao 
thû cûa Trí TuŒ Giäi Thoát - và t°ng sÓ các câu hÕi lên t§i 
hÖn 100 câu! BÒ tát Væn Thù trä l©i: Çáp án chung cho tÃt 
cä các câu hÕi là TÎnh Hånh, nghïa là phäi th¿c hành, Çi 
m¶t bÜ§c còn hÖn nói 100 chuyŒn !! ☺ ☺ !!  

 Th‰ là Ngài Væn Thù b¡t ÇÀu giäng nói vŠ "chìa 
khóa" cûa viŒc sºa Ç°i cái nhìn; Çó là Xäo NguyŒn (là s¿ 
mong cÀu, thÌnh nguyŒn thiŒn xäo). Xäo nguyŒn là m¶t 
phÜÖng pháp giáo døc cái nhìn, tÆp nhìn làm sao Ç‹ cho 
nh»ng phän xå tâm lš không bÎ vÜ§ng m¡c, phiŠn não. 
Ngài ÇŠ cÆp Ç‰n nh»ng chiŠu sâu cûa phép TÎnh Hånh: 
ñ°i hÜ§ng nhìn, Phá móc xích, TrØ ki‰n ho¥c, Th¿c 
nghiŒm vô ngã. Và phÜÖng pháp Ç‹ th¿c hiŒn TÎnh 
Hånh là tØng bÜ§c thanh tÎnh tâm š.  
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 Ÿ Çây, Ngài Væn Thù k‹ låi sinh hoåt bình thÜ©ng 
cûa m¶t ngÜòi tØ lúc m§i phát tâm bÒ ÇŠ ª nhà cho Ç‰n 
khi thành chú Sa Di ª chùa v§i Çû thÙ nhân duyên, hoàn 
cänh, ÇiŠu cÓt y‰u là Ùng v§i m‡i cº chÌ, hành vi trong 
m‡i hoàn cänh, ngÜ©i hành giä ÇŠu khªi lên  m¶t xäo 
nguyŒn xuyên qua m¶t bài kŒ - phäi nói là Çåi nguyŒn m§i 
Çúng, vì toàn là nh»ng nguyŒn làm l®i ích cho chúng sanh 
chÙ không nghï riêng cho bän thân mình, không có cái ta 
và cûa ta trong Çó.  

ñoån này Anh ChÎ Em chúng tôi rÃt thích thú vì Çây 
chính là n¶i dung cûa "Tÿ Ni Thi‰t Y‰u NhÆt Døng" mà 
chúng ta Çã bi‰t, và ThÀy NhÃt Hånh Çã dÎch thoát ra 
ti‰ng ViŒt; ví dø nhÜ: 

kŒ ThÙc DÆy : 

ThÙc dÆy miŒng mïm cÜ©i  
Hæm bÓn gi© tinh khôi 
NguyŒn sÓng cho tr†n vËn 
M¡t thÜÖng nhìn cu¶c Ç©i 

 
KŒ ñánh Ræng Súc MiŒng:  

ñánh ræng và súc miŒng 
Cho såch nghiŒp nói næng  
MiŒng thÖm l©i Chánh ng»  
Hoa nª t¿ vÜ©n Tâm  

KŒ Rºa Tay: 
  Múc nÜ§c Ç‹ rºa tay, 
  Xin nguyŒn cho m†i ngÜ©i  
  Có Çôi bàn tay khéo  
  Gìn gi» trái ÇÃt này  
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 - Ñoaïn 6 ñeán Ñoaïn 10 - 

 
“Tu Boà Ñeà, YÙ oâng nghó sao? A La Haùn coù theå khôûi yù 
nghó raèng “Ta ñaéc ñaïo A La Haùn’’ khoâng?” 
 
Ngaøi Tu Boà Ñeà ñaùp:  
“Thöa khoâng, Theá Toân! Taïi sao? Taïi vì thaät chaúng coù 
phaùp goïi laø A La Haùn. Baïch Theá Toân! Neáu A La Haùn 
khôûi nghó: Ta ñöôïc ñaïo A La Haùn töùc laø coøn chaáp ngaõ, 
chuùng sanh, thoï giaû.. Theá Toân! noùi con ñaéc Voâ Traùnh 
Tam Muoäi, laø baäc nhaát trong soá ngöôøi ñoù, laø baäc A La 
Haùn ly duïc baäc nhaát. Theá Toân! Con khoâng khôûi leân yù 
nghó con laø A La Haùn ly duïc baäc nhaát. Neáu con khôûi 
leân yù nghó raèng: Con ñaéc ñaïo A La Haùn thì Theá Toân 
ñaõ chaúng noùi Tu Boà Ñeà laø moät ngöôøi öa haïnh A Lan 
Na (thanh tònh). Vì Tu Boà Ñeà voán thaät ra khoâng coù laøm 
gì, neân môùi goïi Tu Boà Ñeà laø öa haïnh A Lan Na.”  

KINH KIM CANG (tieáp theo) 
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khoâng chaáp thaân naøy laø thaät, laø vónh cöûu ñeå phaûi lo cho 
noù thaùi quaù, ai ñuïng tôùi laø saân si ngay!  
 
Ví du:ï ta thaáy ñuôïc aâm thanh cuõng khoâng thaät, nhöõng 
lôøi khen tieáng cheâ cuõng khoâng thaät, ñeàu do voïng taâm 
ñieân ñaûo phaùt ra trong 1 luùc thieáu tænh thöùc v..v.. maø 
thoâi; hoaëc giaû neáu ta khoâng nghe nhöõng lôøi aáy, thì taâm 
ta cuõng khoâng buoàn vui theo noù, quaû thaät taát caû ñeàu laø 
hö giaû, khoâng thaät. Taát caû chæ laø duyeân khôûi: duyeân hôïp 
thì tuï laïi, duyeân raõ thì tan bieán, ngaén nguûi khoâng khaùc 
gì aùnh chôùp cuûa tia löûa ñieän, nhö aùng maây, nhö chieâm 
bao.... 
 
 Baøi hoïc thöù 14: Nhö vaäy yù nghóa vaø phöông 
phaùp tu haønh laø “thaáy ñöôïc caùi chaân thaät, khoâng chaáp laàm 
caùi giaû töôùng’’ vaø ñöùc Phaät chaân thaät laø ñöùc Phaät ôû trong 
ta, ñöùc Phaät naøy chæ hieån loä khi naøo taâm khoâng coøn 
ñieân ñaûo voïng töôûng, khoâng  chaïy theo, khoâng dính maéc 
vaøo 6 traàn.  
 
Baøi hoïc naøy ñaõ chaám döùt buoåi hoïc ñaàu tieân veà Kinh 
Kim Cang cuûa Anh Chò Em chuùng toâi;  
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Trong phÄm này 2 câu cuÓi là :  
  Có bàn tay trong såch  
  Ç‹ gi» gìn (th† trì) PhÆt pháp 
 
 Tuy nhiên, Tÿ Ni Thi‰t Y‰u NhÆt Døng chÌ dành 
cho các chú Sa di trong chùa, còn trong phÄm TÎnh Hånh 
thì nói vŠ cu¶c sÓng m¶t ngÜ©i PhÆt tº tØ khi còn ª nhà 
v§i ÇÀy Çû thÃt tình løc døc. Nên ª Çây nh»ng bài kŒ dành 
cho bÒ tát tåi gia có ÇÀy Çû hình änh cûa cha mË, v® con, 
v..v.. và v§i nh»ng hình thÙc hÜªng låc cûa th‰ gian, 
nhÜng Çã lÒng vào nh»ng l©i nguyŒn rÃt thiŒn xäo, có tác 
døng thÙc tÌnh hành giä m¶t cách rÃt tài tình; ví dø nhÜ : 

BÒ tát ª nhà 

  NguyŒn r¢ng chúng sanh 
  Bi‰t nhà tánh Không  
  Tránh m†i bÙc bách 
Hay :  

  Hi‰u thäo cha mË 
  NguyŒn r¢ng chúng sanh  
  Khéo phøng s¿ PhÆt  
  Chæm sóc h‰t thäy 
  V® con sum vÀy 
  NguyŒn r¢ng chúng sanh  
  Oán thân bình Ç£ng  
  Vïnh ly tham trÜ§c  
  ñÜ®c hÜªng ngÛ døc , 
  NguyŒn r¢ng chúng sanh 
  Nh° mÛi tên døc  
  CÙu cánh yên °n 



•CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•136 

  Ca nhåc tø h†p 
  NguyŒn r¢ng chúng sanh  
  Vui v§i chân lš  
  Bi‰t nhåc là giä 
  v..v.. và v..v..  
 

Th‰ cho nên m§i nói, trÜ§c Çây chúng ta chÌ th¿c 
tÆp và Çem dåy các em áp døng m¶t phÀn nhÕ cûa Tÿ Ni 
Thi‰t Y‰u v§i vài chøc bài kŒ, v§i sinh h†at cûa m¶t chú sa 
di, còn ª Çây có  t§i trên 140 bài. Hôm nay khi ngÒi vi‰t 
låi bài h†c kinh Hoa Nghiêm này, chúng tôi còn nhÆn 
ÇÜ®c 2 cuÓn in 2 PhÄm Hoa Nghiêm (phÄm TÎnh Hånh và 
PhÄm NhÜ Lai HiŒn TÜ§ng) do CE dÎch và lÜ®c giäi, Bäo 
PhÆt Thánh H¶i Ãn tÓng - 2001; thÆt Çúng là "nóng h°i 
h°i vØa th°i vØa Ç†c" (Çúng là m¶t thi‹u sót l§n vì chúng tôi 
không bi‰t ÇÜ®c CE là ai và nguÒn gÓc cûa Bäo PhÆt Thánh 
H¶i . Xin Anh ChÎ Em  nào bi‰t vui lòng soi sáng cho) 

 

 4) Bài h†c thÙ 4 là: Thí nghiŒm vŠ phän xå ánh 
sáng mà T° Pháp Tång làm cho Võ T¡c Thiên coi. ñiŠu 
này Çem Ç‰n cho Anh ChÎ Em chúng tôi m¶t bài h†c vŠ 
các mÓi tÜÖng quan gi»a vÆt thÆt v§i änh äo - cái nào äo 
cái nào thÆt - không quan tr†ng -nhÜng cái khä næng ÇÜ®c 
tÃm gÜÖng phän xå Ç‹ tåo thành m¶t änh khác, rÒi änh 
này låi trª thành vÆt, cho qua 1 tÃm gÜÖng khác, m¶t änh 
khác n»a v..v.. bài h†c này thÆt s¿ chÌ Ç‰n v§i Anh ChÎ Em 
trong th©i Çi‹m h†c kinh Hoa Nghiêm mà thôi (chÙ bài 
vÆt lš vŠ gÜÖng ph£ng thì ai cÛng Çã bi‰t tØ hÒi còn nhÕ, tØ 
næm h†c l§p 8  kia mà !) ñó là: Hãy tÜªng tÜ®ng ÇÙc PhÆt 
Çang ngÒi trÜ§c m¥t ta và Çang giäng Pháp cho ta.  
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theâm caâu “höõu hình thì höõu hoaïi,’’ Ngaøi thò hieän laøm con 
ngöôøi thì phaûi coù sinh coù cheát v..v.. Trôû laïi vôùi baøi hoïc: 
Vaäy chuùng ta phaûi nhìn Nhö Lai nhö theá naøo? Ñoù laø 
nhìn thaáy ñöôïc Phaùp thaân Phaät, caùi thöôøng coøn, khoâng 
sinh khoâng dieät nôi moãi chuùng sanh, laø Phaät taùnh, maø 
moãi chuùng ta phaûi laøm hieån l moät ngaøy naøo ñoù, ñeå 
chöùng minh caâu noùi cuûa ñöùc Phaät “Ta laø Phaät ñaõ thaønh, 
caùc ngöôi laø Phaät seõ thaønh.” Nhö vaäy, neáu chuùng ta chæ 
bieát thôø caùc töôïng Phaät, chæ bieát chieâm ngöôõng caùc töôùng 
toát vaø veû ñeïp cuûa ñöùc Phaät Thích Ca ôû nöôùc AÁn Ñoä thì 
nay ñaâu coøn nöõa? Roài ta coù buoàn phieàn vì ñöùc Phaät 
khoâng coøn nöõa hay khoâng? Do ñoù, ngoaøi vieäc thôø cuùng 
hình töôùng Phaät, chuùng ta coøn phaûi hieåu saâu saéc yù nghóa 
cuûa Phaùp thaân Phaät, hay Phaät taùnh trong moãi chuùng 
sanh nöõa. 
 
 Baøi hoïc thöù 13:  “Neáu thaáy caùc töôùng, chaúng phaûi 
töôùng töùc thaáy Nhö Lai’’  
 
Caâu naøy chuùng ta coù laøm ñöôïc chöa? vaø muoán thöïc haønh 
lôøi daïy naøy thì phaûi laøm nhö theá naøo? Baây giôø taát caû 
Anh Chò Em chuùng ta thaáy caùc töôùng ñeàu laø Thaät heát! 
töø thaân naøy, taâm naøy, ñeán nhöõng lôøi noùi cuûa moïi ngöôøi 
(khen, cheâ, thöông, gheùt v..v.) chuùng ta ñeàu ghi nhôù ñeán noãi 
boû aên maát nguû; moät hình boùng, töoùng maïo xuaát hieän 
tröôùc maét cuõng coù theå löu laïi raát laâu . . . Do ño,ù taâm 
chuùng ta khoâng bao giôø ñöôïc an caû. Taâm baát an ñoù laø 
voïng taâm ñieân ñaûo do dính maéc vôùi 6 traàn, cöù khôûi leân 
hoaøi. Muoán khoûi bò tình traïng ñoù, chuùng ta phaûi thaáy 
ñöôïc “töôùng chaúng phaûi töôùng.’’ Ví duï: ta thaáy ñöôïc thaân 
naøy laø hö giaû, vì noù do 4 ñaïi keát hôïp, nay ñau, mai beänh, 
moát cheát . . . khoâng bieát noù tan raõ luùc naøo; nhö vaäy ta 
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nghóa ñuùng cuûa chöõ boá thí laø “cho’’ töùc laø buoâng xaû vaø 
chöõ “truï’’ nghóa laø dính maéc. Noùi caùch khaùc, ta phaûi 
buoâng xaû, buoâng xaû heát caùc voïng nieäm, ñöøng dính maéc 
vôùi 6 traàn khi tieáp xuùc vôùi chuùng, nhö vaäy môùi an truï 
taâm ñöôïc. 
 
Noùi toùm laïi, ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa Tu Boà Ñeà, ñöùc Phaät 
daïy:  
“Muoán haøng phuïc voïng taâm, thì phaûi ñöa taát caû voïng nieäm 
vaøo voâ sanh; muoán an truï taâm thì phaûi buoâng xaû, ñöøng dính 
maéc vôùi 6 traàn”.  
  
Cho neân ñeán ñaây, ñaùng leõ coù theå chaám döùt boä Kinh roài, 
vì ñöùc Phaät ñaõ giaûi ñaùp xong caâu hoûi cuûa ngaøi Thieän 
Hieän; nhöng vì coù nhieàu caên cô thaáp keùm nhö Anh Chò 
Em chuùng ta neân boä Kinh phaûi keùo daøi theâm nhieàu 
ñoaïn nöõa vaäy !!  
 
ÔÛ ñoaïn 5, ñöùc Phaät daïy veà “thaáy leõ thaät, ñuùng lyù’’ nhö sau:  
“Naøy Tu Boà Ñeà, yù oâng nghó sao? coù theå do thaân töôùng maø 
thaáy Nhö Lai khoâng? Baïch Theá Toân, khoâng! Vì sao? Nhö Lai 
ñaõ noùi thaân töôùng töùc khoâng phaûi laø thaân töôùng. Phaät baûo 
Tu Boà Ñeà: phaøm nhöõng gì coù töôùng ñeàu laø hö voïng. Neáu 
thaáy caùc töôùng, chaúng phaûi töôùng, töùc thaáy Nhö lai.’’ 
 
 Baøi hoïc thöù 12: Laâu nay chuùng ta daïy caùc em: 
ñöùc Phaät coù 32 töôùng toát, 80 veû ñeïp, laø moät thanh nieân 
treû ñeïp tuoåi treû taøi cao v..v.. vaäy coù phaûi laø ta ñaõ nhìn 
Nhö Lai qua thaân töôùng hay khoâng?  
 
Cuõng may, laø ta cuõng coù noùi khi ñöùc Phaät nhaäp Nieát 
Baøn thì Ngaøi laø moät oâng cuï giaø yeáu v..v.. vaø cuõng coù 
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 Xin hÕi: ñó có phäi là mÓi liên hŒ hai chiŠu gi»a 
ngÜ©i nói (ÇÙc PhÆt) và ngÜ©i nghe (ta) hay không?   

 ThÆt vÆy, n‰u ta b¡t chÜ§c Ngài Pháp Tång Ç¥t 
m¶t tÃm kính trÜ§c m¥t ÇÙc PhÆt và ta; tÃm kính (vô hình) 
có khä næng phän chi‰u ÇÙc PhÆt và ta; nghïa là trong 
phòng bây gi© có ñÙc PhÆt và änh cûa Ngài, ta và änh cûa 
ta. Trong Çåi chúng có 2  š ki‰n:  

• Çó là mÓi tÜÖng quan 4 chiŠu, trong Çó:  
a) ÇÙc PhÆt Çang giäng Pháp và ta Çang l¡ng 
    nghe (quan hŒ 2 chiŠu) 
b) ÇÙc PhÆt trong tâm ta Çang giäng pháp và 
    ngÜ©i ª trong tâm PhÆt Çang l¡ng nghe (2 
    chiŠu khác)  

• quan hŒ 4 chiŠu, trong Çó: 
a) ÇÙc PhÆt Çang thuy‰t pháp và ta Çang l¡ng 
    nghe (quan hŒ 2 chiŠu)  
b) ÇÙc PhÆt trong tâm ta Çang l¡ng nghe ÇÙc 
    PhÆt bên ngoài thuy‰t pháp (2 chiŠu)  
 

 Vì không có thÀy CÓ VÃn Giáo Hånh ª Çây, nên 
không bi‰t câu hÕi này có nên Ç¥t ra không và câu trä l©i 
nào thích h®p. 
 
 5) Có m¶t bån Çem ÇiŠu tâm Ç¡c cûa mình ra chia 
sÈ v§i Chúng; Çó là trong khi h†c Hoa Nghiêm  Ç‰n phÄm 
thÙ 30 - PhÄm A Tæng Kÿ - bån Ãy m§i bi‰t ÇÜ®c na do 
tha là gì và m§i phát hiŒn ÇÙc PhÆt Çã Ç†c tên ÇÜ®c nh»ng 
sÓ vô cùng l§n cách Çây mÃy ngàn næm (trong khi Çó, cho  
Ç‰n bây gi© chúng ta cÛng chÌ Ç†c tên ÇÜ®c Ç‰n sÓ 10 lÛy thØa 
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12 = 1 triŒu triŒu mà thôi) Này nhé, ª trang 170 tÆp III - 
phÄm A Tæng Kÿ, ÇÙc PhÆt giäng:  
 
(1 låc xoa = 10 vån tÙc là 100.000 = 10 lÛy thØa 5 
và câu chi lÀn câu chi; nghïa là bình phÜÖng cûa câu chi ) 
 
- 100 låc xoa =1 câu chi;   
- Câu chi lÀn câu chi = 1 A giu Ça  
- A giu Ça lÀn a giu Ça =  na do tha 
- Na do tha lÀn na do tha = 1 tÀn bà la  
- TÀn bà la lÀn TÀn bà la = 1 cæn y‰t la 
- Cæn y‰t la lÀn cæn y‰t la = 1 A già la 
- A già la lÀn A già la = 1 tÓi th¡ng  v..v..  
  
Nói theo ngôn ng» toán cûa chúng ta ngày nay là: 
• MÜ©i lÛy thØa mÜ©i nhân mÜ©i lÛy thØa mÜ©i b¢ng 

mÜ©i lÛy thØa hai mÜÖi. 
• MÜ©i lÛy thØa hai mÜÖi nhân mÜ©i lÛy thØa hai mÜÖi   

b¢ng mÜ©i lÛy thØa bÓn mÜÖi. 
• MÜ©i lÛy thØa bÓn mÜÖi nhân mÜ©i lÛy thØa bÓn 

mÜÖi b¢ng mÜ©i lÛy thØa tám mÜÖi. 
• MÜ©i lÛy thØa tám mÜÖi nhân mÜ©i lÛy thØa tám 

mÜÖi b¢ng mÜ©i lÛy thØa m¶t træm sáu mÜÖi.  
• MÜ©i lÛy thØa 160 bình phÜÖng b¢ng mÜ©i lÛy thØa 

320; ... ... ...  sÓ Çó bình phÜÖng b¢ng mÜ©i lÛy thØa 
101 493 292 610 318 652 755 325 638 410 240; sÓ 
Çó bình phÜÖng làm thành m¶t a tæng kÿ 
(incalculable=không th‹ tính toán ÇÜ®c). 

• A tæng kÿ lÛy thØa bÓn làm thành m¶t vô lÜ®ng 
(measureless= không th‹ Ço lÜ©ng ÇÜ®c ) 
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 Baøi hoïc thöù 10: Ñoù laø caâu noùi ñôn giaûn maø thaät 
khoù laøm: ñoä taát caû chuùng sanh nhö vaäy, nhöng khoâng 
thaáy coù chuùng sanh naøo ñöôïc ñoä môùi laø Boà Taùt (“Naøy Tu 
Boà Ñeà, neáu Boà Taùt coøn thaáy coù töôùng ngaõ, töôùng nhaân, 
töôùng chuùng sanh, töôùng thoï giaû thì chaúng phaûi laø Boà Taùt” ).  
 
Neáu chuùng ta laøm ñöôïc ñieàu naøy thì taâm seõ khoâng coøn 
daáy nieäm nöõa, bôûi vì coøn 4 töôùng, laø coøn daáy nieäm: thaáy 
coù mình, coù ngöôøi (ngaõ, nhaân) coù mình toát, coù ngöôøi xaáu, 
coù ngöôøi naøy hay, ngöôøi kia dôû (coù chuùng sanh, thoï giaû) 
v..v.. Noùi toùm laïi, laøm baát cöù vieäc gì, cuõng ñeàu vôùi “taâm 
Khoâng,’’ khoâng chaáp nhaát, khoâng vöôùng maéc, khoâng bò 
keït . . . ñoù laø cöùu caùnh cuûa vieäc tu haønh.  
 
ÔÛ ñoaïn 4 ñöùc Phaät daïy:  
“Laïi nöõa, naøy Tu Boà Ñeà, Boà Taùt ñoái vôùi caùc phaùp neân 
khoâng coù choã truï, maø laøm vieäc boá thí. Chaúng truï nôi saéc ñeå 
boá thí, chaúng truï nôi thanh, höông, vò, xuùc ñeå boá thí; naøy Tu 
Boà Ñeà, Boà Taùt neân nhö theá maø boá thí, goïi laø chaúng truï nôi 
töôùng maø boá thí, nhö vaäy thì phöôùc ñöùc khoâng theå nghó 
löôøng. . .’’ 
 
 Baøi hoïc thöù 11: ÔÛ ñaây boån phaän Anh Chò Em 
chuùng toâi laø phaûi giaûi ñaùp caâu hoûi: “Theá naøo laø boá thí maø 
chaúng truï nôi saéc, nôi thanh, höông . . .’’ ?   
Vì  trong caùc caùch boá thí (taøi thí, phaùp thí, voâ yù thí ) ñeàu 
coù saéc (taøi thí, cuûa caûi vaät chaát: côm aùo gaïo tieàn, coù caùi naøo 
laø “voâ saéc’’ ñaâu? ) thanh (Phaùp thí, voâ uùy thí, mình an uûi, 
giaûng Phaùp, nghe ngöôøi ta taâm söï v..v. ñeàu laø coù aâm thanh 
heát, ñaâu coù theå naøo “voâ thanh’’ ñöôïc? )  
 
Do ñoù, chuùng toâi thaáy raèng, ôû ñaây ñöùc Phaät daïy ta yù 
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thieân hình vaïn traïng khoâng khaùc gì theá giôùi beân ngoaøi, 
vaäy môùi noùi “yù mô töôûng bao la vuõ truï’’ ñoù maø!   
 
 Baøi hoïc thöù 8: Ñònh nghóa cuûa Nieát Baøn laø “Voâ 
Sanh’’ ñoù caùc Baïn aø! Vaäy neáu ñoái caûnh maø taâm ta khoâng 
khôûi leân voïng nieäm, aáy laø taâm ta ñang ôû traïng thaùi Nieát 
Baøn coù phaûi khoâng? Hay laø khi voïng nieäm khôûi leân, ta 
khoâng chaïy theo noù, cöù ñeå noù töï sinh töï dieät, töï ñeán töï 
ñi, khoâng ñoùn tieáp, khoâng xua ñuoåi v..v.. thì ñeán 1 luùc noù 
laën xuoáng heát, khoâng coøn taêm daïng, coù phaûi laø ta ñaõ ñöa 
chuùng vaøo Voâ Dö Nieát Baøn roài hay khoâng?  
 
 Baøi hoïc thöù 9: Nhö vaäy, “chuùng sanh’’ maø ñöùc 
Phaät noùi ôû ñaây, laø nhöõng nieäm daáy leân trong taâm ta; ví 
duï khi nghó veà moät ngöôøi, laø trong taâm ta ñaõ coù moät 
chuùng sanh thuoäc loaïi thai sanh ñi qua; nghó ñeán hö 
khoâng thì ñoù laø moät chuùng sanh khoâng coù hình saéc, v..v.. 
Vaäy phöông phaùp maø ñöùc Phaät daïy cho ngaøi Tu Boà Ñeà 
( cuõng laø daïy cho Anh Chò Em chuùng ta) haøng phuïc taâm, 
hay ñieàu phuïc taâm laø: ta phaûi quan saùt taâm, moãi khi coù 
moät nieäm daáy leân (nghóa laø moät chuùng sanh ñi qua) thì ta 
ñöøng “chaïy theo’’ noù maø chæ quan saùt noù cho ñeán khi noù 
“laën’’ xuoáng, theá laø ta ñaõ ñoä noù vaøo Voâ Dö Nieát Baøn 
roài!! Moät nieäm daáy leân töùc laø moät chuùng sanh, noù laën 
xuoáng töùc laø noù ñaõ ñöôïc ñoä vaøo Voâ Dö Nieát Baøn. Laøm 
nhö vaäy, töøng giôø töøng phuùt, noùi noâm na laø soáng trong 
chaùnh nieäm tænh thöùc, töøng giôø töøng phuùt coù phaûi laø ta 
ñaõ ñoä ñöôïc voâ soá chuùng sanh vaøo Voâ Dö Nieát Baøn maø 
khoâng thaáy coù chuùng sanh naøo ñöôïc ñoä hay khoâng? Taát 
nhieân ñaây chæ laø “hieåu’’ coøn thöïc haønh thì thaät laø khoù 
muoân vaøn ñoù nha!!  
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• Vô lÜ®ng lÛy thØa bÓn làm thành m¶t vô biên 
(boundless) 

• Vô biên lÛy thØa bÓn làm thành m¶t vô Ç£ng 
(incomparable= không th‹ so sánh ÇÜ®c ) 

• Vô Ç£ng lÛy thØa bÓn làm thành m¶t bÃt khä s°
(innumerable) 

• BÃt khä s° lÛy thØa bÓn làm thành m¶t bÃt khä xÜng 
(unaccountable) 

• BÃt khä xÜng lÛy thØa bÓn làm thành m¶t bÃt khä tÜ 
(unthinkable) 

• BÃt khä tÜ lÛy thØa bÓn làm thành m¶t bÃt khä lÜ®ng 
(immeasurable) 

• BÃt khä lÜ®ng lÛy thØa bÓn làm thành m¶t bÃt khä 
thuy‰t (unspeakable) 

• BÃt khä thuy‰t lÛy thØa bÓn làm thành m¶t bÃt khä 
thuy‰t bÃt khä thuy‰t (untold) 

• BÃt khä thuy‰t bÃt khä thuy‰t bình phÜÖng làm thành 
bÃt khä thuy‰t bÃt khä thuy‰t chuy‹n."    

 
  Th‰ ÇÃy, tØ 1 cæn y‰t la = 10 lÛy thØa 112 !! ☺ 
☺ !! là ta  Çã không có tên g†i n»a, nhÜng ÇÙc PhÆt thì cÙ 
g†i ti‰p cho t§i 5 trang k‰ ti‰p; (các bån cÙ tÜªng tÜ®ng 
xem - tØ låc xoa Ç‰n cæn y‰t la - là m§i có 5 hàng, mà sÓ lÜ®ng 
Çã lên t§i 10 lÛy thØa 112 ! vÆy mà Çây PhÆt cÙ g†i tên nhÜ 
vÆy cho t§i thêm 5 trang n»a cho Ç‰n khi  Ç‰n cái mà ÇÙc PhÆt 
g†i tên là bÃt khä thuy‰t bÃt khä thuy‰t chuy‹n m§i chÎu 
ngÜng).  
 
 Hèn gì ngày xÜa khi còn bé, ÇÙc PhÆt Çã n°i ti‰ng 
giÕi toán nhÃt Çã Ç‰m ÇÜ®c Ç‰n nh»ng con sÓ không ai 
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hình dung n‡i! Tài næng toán h†c cûa Ngài cÛng Çã ÇÜ®c 
k‹ låi trong Lalitavistara (Ph° diŒu Kinh) r¢ng: Trong 1 
cu¶c thi Ç‰m sÓ lÜ®ng mà Ngài Çã th¡ng giäi, Ngài Çã làm 
cho vÎ giám khäo phäi qùy xuÓng bái phøc! ñây là m¶t 
ngåc nhiên và thích thú cûa Anh ChÎ Em chúng tôi.   M¥c 
dù không ai Ç†c n°i m¶t lÀn nh»ng con sÓ kh°ng lÒ ghi ª 
ÇÀu phÄm này. (khi ÇÙc PhÆt trä l©i câu hÕi cûa Tâm VÜÖng 
BÒ Tát  th‰ nào là A Tæng Kÿ, th‰ nào là BÃt Khä Thuy‰t BÃt 
Khä Thuy‰t) ThÆt Çúng là trí PhÆt sáng ng©i nhÜ Træng 
sáng.  
 6) M¥c dù pháp gi§i trùng trùng vô tÆn, nhÜng 
ÇÙc PhÆt Çã vì BÒ tát Tâm VÜÖng mà tóm t¡t nh»ng cái 
vô cùng nhÕ (trên ÇÀu m‡i s®i lông) chÙa Ç¿ng nh»ng cái 
vô cùng l§n (sÖn hà Çåi ÇÎa) Ç‹ mô tä pháp gi§i nhiŒm mÀu 
kÿ diŒu cûa Hoa Nghiêm; Chúng ta hãy nghe (tr. 174 - tr. 
181) : 
 "BÃt khä ngôn thuy‰t bÃt khä thuy‰t 
 Sung mãn tÃt cä bÃt khä thuy‰t 
 Trong nh»ng ki‰p bÃt khä ngôn thuy‰t 
 Nói bÃt khä thuy‰t ch£ng h‰t ÇÜ®c. 
  BÃt khä ngôn thuy‰t các cõi PhÆt 
 Thäy ÇŠu nghiŠn nát làm vi trÀn 
 Trong m¶t trÀn, bÃt khä thuy‰t cõi 
 NhÜ m¶t, tÃt cä ÇŠu nhÜ vÆy. 
 ... ... ... 
 Ÿ trên bÃt khä thuy‰t ÇÀu lông 
 ñŠu có cõi tÎnh bÃt khä thuy‰t 
 NhiŠu thÙ trang nghiêm bÃt khä thuy‰t 
 NhiŠu thÙ kÿ diŒu bÃt khä thuy‰t." 
 ... ... ... 
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9 loaøi, veà nghóa chöõ “chuùng sanh’’ v..v.. vaø nhöõng baøi hoïc 
khaùc, raát lyù thuù, xin trình baøy laàn löôït:  
 
 Baøi hoïc thöù 6:  Boán töôùng laø:  

• Töôùng Ngaõ: thaáy coù “ta’’ “mình’’ thaät.  
• Töôùng Nhaân: thaáy coù ngöôøi thaät. 
• Töôùng Chuùng Sanh: thaáy coù caùc loaøi chuùng sanh 

thaät.  
• Töôùng Thoï Giaû: thaáy coù maïng soáng tieáp noái . 

 
 Baøi hoïc thöù 7: Taát caû caùc loaøi chuùng sanh, ñeàu 
ñöôïc keå laø thuoäc vaøo moät trong 9 loaøi sau ñaây : 

• Noaõn Sanh: sanh baèng tröùng (chim, gaø, vòt v.v.) 
• Thai Sanh: sanh baèng baøo thai (ngöôøi, ñoäng vaät coù 

vuù ..)  
• Thaáp Sanh: sanh ôû choã aåm öôùt (con ñom ñoùm, con 

truøn, con boï v..v..) 
• Hoaù Sanh: chuyeån hoaù töø thaân naøy sang thaân khaùc 

(nhö ong, böôùm, . . )  
• Coù hình saéc 
• Khoâng coù hình saéc 
• Coù töôùng 
• Khoâng coù töôùng  
• Chaúng coù töôùng chaúng khoâng coù töôùng  

 
 Ñoù laø noùi veà caùc loaøi chuùng sanh ôû beân ngoaøi, 
trong taâm ta cuõng coù ñuû loaïi chuùng sanh nhö theá. Khoâng 
phaûi sao caùc baïn? Naøy nha! Coù khi chuùng ta raát hieàn 
laønh, toát buïng, cuõng coù khi noåi saân noåi si, ñoäc aùc hung 
döõ laøm cho ngöôøi khaùc sôï, khoâng khaùc gì coïp beo raén rít. 
Coù khi trong taâm nhieàu voïng nieäm daáy khôûi leân, coù 
nieäm thuoäc thai sanh, thaáp sinh, hoaù sinh v.v.. thaät laø 
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neân laøm nhö theá naøy: coù raát nhieàu loaøi chuùng sanh: hoaëc 
noaõn sanh, thai sanh, hoaù sanh, thaáp sanh, hoaëc coù hình saéc, 
hoaëc khoâng coù hình saéc, hoaëc coù töôùng, hoaëc khoâng töôùng . . . 
caùc vò Boà Taùt neân ñoä taát caû chuùng sanh aáy vaøo Voâ Dö Nieát 
Baøn. Ñoä haèng haø sa chuùng sanh nhö theá, maø thaät khoâng 
thaáy coù chuùng sanh naøo ñöôïc ñoä. Vì sao? Naøy Tu Boà Ñeà, 
neáu Boà Taùt coøn thaáy coù töôùng ngaõ, töôùng nhaân, töôùng chuùng 
sanh, töôùng thoï giaû thì chaúng phaûi laø Boà Taùt”  
 
 Ñoaïn naøy neáu môùi ñoïc kinh laàn ñaàu, thì Anh 
Chò Em chuùng toâi khoâng taøi naøo hieåu ñöôïc ngoân ngöõ 
cuûa ñöùc Phaät duøng ñeå traû lôøi Tu Boà Ñeà.  
Thaät vaäy, nhôø nhöõng boä kinh ñaõ ñöôïc hoïc tröôùc ñaây, vaø 
qua lôøi giaûng cuûa quí Thaày chuùng toâi môùi hieåu ñöôïc saâu 
saéc hôn ngoân ngöõ bieåu töôïng cuûa maáy chöõ “ñoä taát caû 
chuùng sanh vaøo Voâ Dö Nieát Baøn.’’ Neáu khoâng hieåu caùch 
noùi cuûa ñöùc Phaät, chuùng ta seõ nghó raèng Ngaøi baûo “ñoä taát 
caû chuùng sanh vaøo Voâ Dö Nieát Baøn’’ trong khi chuùng ta 
chöa ai ñöôïc vaøo Nieát Baøn heát, laøm sao maø ñoä chuùng 
sanh vaøo Voâ Dö Nieát Baøn ñaây?  
 
Coù phaûi Ngaøi ñaõ queân raèng ñaïi chuùng, chöa coù ai vaøo 
Nieát Baøn caû khoâng? thöa khoâng! Ngaøi khoâng nhaàm, chæ 
laø chuùng ta hieåu chöa kòp maø thoâi!  
 
Thaät ra Kinh ñaõ noùi trong moãi con ngöôøi ñeàu coù ñuû 
“Thaäp Phaùp Giôùi’’ ( 4 Thaùnh, 6 Phaøm) noùi caùch khaùc, 
taâm cuûa chuùng ta “khi ma khi Phaät, khi phaøm khi Thaùnh’’ 
vaø moãi nieäm daáy leân laø moät chuùng sanh, neáu ta coù theå 
laøm cho noù laéng xuoáng khoâng daáy khôûi leân nöõa thì ñaáy 
chính laø ñöa noù vaøo Voâ Dö Nieát Baøn.  Vì vaäy, ôû ñaây 
Anh Chò Em chuùng toâi cuõng ñöôïc oân laïi veà 4 töôùng, veà 
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 Ch‡ m¶t ÇÀu lông cõi l§n nhÕ 
 Tåp nhiÍm thanh tÎnh cõi thô t‰ 
 TÃt cä nhÜ vÆy bÃt khä thuy‰t 
 M‡i m‡i rõ ràng phân biŒt ÇÜ®c. 
 
 ñem m¶t cõi nÜ§c nghiŠn làm bøi 
 Bøi Çó vô lÜ®ng bÃt khä thuy‰t 
 TrÀn sÓ vô biên cõi nhÜ vÆy 
 ñŠu Ç‰n ÇÒng nhóm ÇÀu m¶t lông. 
  
 Nh»ng cõi nÜ§c này bÃt khä thuy‰t 
 ñÒng nhóm ÇÀu lông không chÆt hËp 
 Ch£ng khi‰n ÇÀu lông có thêm l§n 
 Mà nh»ng cõi kia chung Ç‰n nhóm. 
 
 Trên lông tÃt cä nh»ng cõi nÜ§c  
 Hình tÜ§ng nhÜ cÛ không tåp loån 
 NhÜ m¶t cõi ch£ng loån các cõi 
 TÃt cä cõi nÜ§c ÇŠu nhÜ vÆy."  
    v..v.. và v..v.. 
 
  ñ‰n Çây Anh ChÎ Em chúng tôi phäi hi‹u nghïa 
và làm quen v§i sÓ lÜ®ng bÃt khä ngôn thuy‰t bÃt khä thuy‰t 
cûa Ngài rÒi! 

Qua 6 bài h†c trên Çây, Anh ChÎ Em chúng tôi k‰t 
thúc bu°i h†c Kinh hôm nay và cÛng tåm k‰t thúc h†c 
Kinh Hoa Nghiêm Ç‹ Çi qua Kinh Duy Ma CÆt.  

 
M¶t bån vØa lai tÌnh - ra khÕi th‰ gi§i Hoa 

Nghiêm Çã làm bån Ãy ngây ngÃt - Ç†c t¥ng m†i ngÜ©i  
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bài thÖ bån Ãy vØa sáng tác, tåm g†i là TÙc Cänh Hoa 
Nghiêm nhÜ sau : 

 
Theo em lên tÀng phi tÜªng 
Ch®t nghe s¡c tÜ§ng Çi vong, 
Ngàn l©i tho¡t hóa thành không 
DÃu chân trên cát mênh mông thiên ÇÜ©ng. 
 
Lånh tanh nhìn bong tÎch dÜÖng 
Dºng dÜng äo änh chiŠu buông l¥ng l©, 
Ta nhìn em - lå tu°i thÖ 
RÒi nhìn ta låi - dåi kh© nhÜ xÜa 
 
Træng tròn rung ánh sao thÜa 
Có ngôi tinh ÇÄu g†i mùa ñông qua, 
Ta nhìn em - låi nhìn ta 
DÜ©ng nhÜ mình Çã tiêu pha m¶t Ç©i. 
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ÔÛ ñaây, nhaéc laïi laø ñeå noùi ñoái töôïng cuûa boä Kinh Kim 
Cang laø Ngaøi Tu Boà Ñe,à ñeå chuùng ta thaáy ñöôïc taàm 
quan troïng cuûa vaán ñeà ñöôïc thöa hoûi. 
 
 Sau khi töø choã ngoài ñöùng daäy, baøy vai aùo beân 
phaûi, quyø goái beân phaûi xuoáng ñaát chaép tay cung kính vaø 
baét ñaàu thöa hoûi; ñaïi chuùng laéng nghe. Caâu hoûi cuûa Ngaøi 
Tu Boà Ñeà laø:  
“Baïch ñöùc Theá Toân, ngöôøi thieän nam, thieän nöõ phaùt taâm voâ 
thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, phaûi neân an truï taâm (chaân 
taâm) nhö theá naøo vaø laøm sao ñeå haøng phuïc taâm (voïng 
taâm) ?  
 
Caâu hoûi naøy quaû thaät laø chìa khoùa cuûa vieäc tu hoïc vaø tu 
taäp. Ñaây laø baøi hoïc thöù 5 cuûa Anh Chò Em chuùng toâi 
hoâm nay.  
 
Taát caû chuùng ta laø nhöõng ngöôøi quyeát taâm tu theo Phaät, 
ñeå moät ngaøy naøo ñoù ñaït quaû Phaät, nhöng laøm sao? baèng 
caùch naøo ñeå thaønh Phaät ? Vieäc tröôùc tieân cuûa ngöôøi tu 
Phaät, laø phaûi an truï taâm vaø haøng phuïc taâm; neáu taâm coøn 
ñieân ñaûo, yù coøn loaïn ñoäng thì laøm sao maø laøm Phaät 
ñöôïc? Vì vaäy caâu hoûi naøy cuûa ngaøi Tu Boà Ñeà ñöoïc ñöùc 
Phaät khen hay (laønh thay! laønh thay! ) vaø ñöùc Phaät höùa seõ 
traû lôøi vaø giaûng raønh maïch cho Tu Boà Ñeà vaø caû ñaïo 
traøng nghe phöông phaùp ñeå haøng phuïc taâm vaø an truï 
taâm. 
 Ñoaïn 3,4,5:   Ñöùc Phaät traû lôøi Tu Boà Ñeà.  
 
ÔÛ ñoaïn 3, ñöùc Phaät traû lôøi caâu hoûi cuûa Tu Boà Ñeà nhö 
sau:  
“Naøy Tu Boà Ñeà, muoán haøng phuïc taâm kia, thì caùc vò Boà Taùt 
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teân treân ñaây, hoài nhoû  ngaøi coøn ñöôïc goïi laø nhö “Khoâng 
Sanh’’ hay “Thieän Caùt’’ nöõa. Ngay töø luùc tuoåi thô, caäu beù 
Khoâng Sanh ñaõ coù caùch ñoái xöû vôùi ngöôøi ngheøo raát khaùc 
thöôøng. Laø con cöng nhaø giaøu, moãi khi ñi chôi, caäu beù 
ñöôïc aên maëc sang troïng vaø coù tieàn trong tuùi, aùo ñôn aùo 
keùp ñuû thöù nhöng moãi khi trôû veà nhaø thì khoâng coøn 
ñoàng xu naøo vaø aùo quaàn thì chæ coøn aùo loùt vaø quaàn cuït 
beân trong . . vì caäu beù thaáy nhöõng ngöôøi haønh khaát ñoùi 
thì ñem tieàn cho hoï mua thöùc aên,  maëc quaù raùch ruôùi, 
khoâng ñuû che thaân thì ñoäng loøng thöông, côûi aùo, quaàn 
ñang maëc ra cho heát. Veà nhaø bò cha meï quôû thì caäu beù 
traû lôøi raèng:  
“Con khoâng bieát taïi sao trong taâm con thaáy raèng taát caû moïi 
ngöôøi treân theá gian naøy raát quan heä vôùi con, thaân theå moïi 
ngöôøi cuõng nhö thaân cuûa con.  Ñem ít ñoàng xu cho hoï mua 
côm aên khoûi ñoùi, ñem  aùo quaàn cuûa mình cho ngöôøi ta maëc 
ñeå che thaân, khoûi bò laïnh thì coù gì khoâng toát? ’’  
  
 Cha meï thaáy khoâng theå giaûng cho caäu neân ñoâi 
khi “nhoát’’ caäu laïi trong nhaø, khoâng cho ñi chôi nhieàu 
nöõa. Caäu beù khoâng buoàn vì chuyeän naøy, ôû nhaø thì ñoïc 
saùch, nghieân cöùu nhöõng saùch veà trieát hoïc, toân giaùo cuûa 
AÁn Ñoä ñöông thôøi, neân hieåu bieát cuûa caäu beù raát roäng; 
caäu thöôøng taâm söï vôùi cha meï:  
“Taát caû vuõ truï hieän roõ trong taâm con, taâm con nhö hö 
khoâng roång rang chaúng coù chuùt gì. Neáu treân theá gian naøy 
khoâng coù baäc Thaùnh nhaân Ñaïi Trí, Ñaïi Giaùc thì ai coù ñuû tö 
caùch ñeå luaän baøn vôùi con veà taâm caûnh cuûa ngöôøi giaûi thoaùt? 
Chuyeän veà Ngaøi Tu Boà Ñeà coøn daøi, nhaát laø nhaân duyeân 
ñöa ñaåy Ngaøi (chaøng thanh nieân “coi trôøi baèng vung’’ naøy) 
ñeán gaëp Phaät, quy y Phaät, xuaát gia, trôû thaønh ñeä töû vaø laø 
ngöôøi baïn taâm ñaéc cuûa Phaät, v..v..  
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KINH DI GIAÙO 
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Ngöôøi hoïc troø böôùng bænh: “nhöng baïch Thaày, aên nguû thì 
ai cuõng aên nguû!’’ 
 
vò Thaày traû lôøi: “nhöng khoâng phaûi ai cuõng thöïc aên khi hoï 
aên, thöïc nguû khi hoï nguû’’ 
 
 Cuõng theá, ngaøi Nam Tuyeàn traû lôøi cuõng caâu hoûi ñoù cuûa 
ngaøi Trieäu Chaâu raèng: “Bình thöôøng taâm thò ñaïo’’; vaø cuõng 
caâu hoûi aáy, ngaøi Döôïc Sôn baûo oâng Lyù Töôøng raèng: “Vaân 
taïi thanh thieân, thuûy taïi bình’’ (Maây treân trôøi xanh, nöôùc 
trong bình ) hay moät vò thieàn sö khaùc laïi baûo “caây tuøng 
tröôùc saân’’ v..v.. roõ raøng taát caû nhöõng caâu traû lôøi aáy ñeàu 
thaám nhuaàn tö töôûng Kim Cang ôû ñoaïn naøy, phaûi khoâng 
caùc baïn ?  
 
 Ñoaïn 2:  Thieän Hieän ( Tu Boà Ñeà ) Thöa Hoûi 
 
 Thöôøng thöôøng ngöôøi ñöùng ra thay maët ñaïi 
chuùng ñeå thöa hoûi Phaät cuõng noùi leân ñaëc ñieåm cuûa boä 
Kinh, noùi caùch khaùc, boä Kinh naøo thì coù ñoái töôïng ñoù. 
Kinh Phoå Moân thì coù ngaøi Voâ Taän YÙ, Kinh A Di Ñaø thì 
coù ngaøi Xaù Lôïi Phaát, Kinh Hoa Nghieâm thì coù Thieän 
Taøi Ñoàng Töû, coøn kinh Kim Cang thì coù Ngaøi Thieän 
Hieän, töùc Tu Boà Ñeà ( Subhuti).  
 
 Tu Boà Ñeà laø  moät trong 10 vò ñaïi ñeä töû Phaät, ñoù 
laø vò A La Haùn hieåu roõ lyù Khoâng, chaân thöïc theå chöùng 
ñöôïc dieäu nghóa cuûa Khoâng, ñöôïc xem laø  baäc “Giaûi 
Khoâng ñeä nhaát’’ trong 1250 vò ñaïi A La Haùn ñeä töû Phaät.  
 Vì vaäy, baøi hoïc tröôùc tieân cuûa ñoaïn naøy (töùc laø 
baøi hoïc thöù 4 cuûa buoåi hoïc ) laø veà baûn thaân ngaøi Tu Boà 
Ñeà (hay ngaøi Thieän Hieän).Ngaøi coù raát nhieàu teân, ngoaøi 2 
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 2. Baøi hoïc tröôùc tieân cuûa ñoaïn naøy laø “Luïc Chuûng 
Chöùng Tín’’ töùc laø 6 yeáu toá caàn coù trong 1 “bieân baûn’’ 
cuûa moät buoåi thuyeát phaùp chaúng haïn, Noùi theo ngoân 
ngöõ thôøi ñaïi cuûa chuùng ta:  

• Ngöôøi nghe (ngöôøi keå laïi)   
• Phaùp ñöôïc nghe, 
• Thôøi gian,  
• Chuû toaï,  
• Nôi choán,  
• Cöû toïa nghe phaùp.  

 
Ñoù laø 6 yeáu toá chöùng thöïc baøi Kinh naøy do ñöùc Phaäït noùi 
ra, vaø Ngaøi A Nan chæ laø noùi laïi thoâi, khoâng phaûi töï yù 
Ngaøi A Nan noùi.  
 
 3. Baøi hoïc tieáp theo laø ñöùc Phaät ñi vaøo thaønh 
khaát thöïc theo thöù lôùp. Baøi hoïc ôû ñaây laø ñöùc Phaät ñi 
khaát thöïc vaø daïy cho haøng ñeä töû cuûa mình khoâng phaân 
bieät nhaø giaøu hay ngheøo, sang hay heøn. Cöù ñi theo thöù 
töï nhaø thöù nhöùt, neáu khoâng ñöôïc cuùng döôøng thì qua 
nhaø thöù 2, nhaø thöù 3   . . . cho ñeán khi ñöôïc cuùng döôøng 
thì veà. Moät baøi hoïc nöõa laø cuoäc soáng cuûa ñöùc Phaät – 
Ngöôøi Giaùc Ngoä- raát bình dò: saùng ñi khaát thöïc, veà aên, 
röûa baùt, xeáp y, röûa chaân roài traûi toaï cuï ra ngoài, chuaån bò 
noùi chuyeän vôùi chuùng. YÙ chæ ôû ñaây laø: Chaân lyù khoâng 
ngoaøi nhöõng vieäc bình thöôøng.   
  
 Ñieàu naøy laøm Anh Chò Em chuùng toâi nhôù laïi caâu 
noùi cuûa moät vò Thaày Taây Taïng traû lôøi caâu hoûi cuûa ngöôøi 
hoïc troø “theá naøo laø Ñaïo? laøm sao ta ñöa giaùc ngoä vaøo trong 
haønh ñoäng?’’  
vò Thaày ñaùp raèng: “baèng caùch aên, nguû’’  
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“………...Phieàn naõo laø nhöõng tö tuôûng tình 
caûm beänh hoaïn, coù coâng naêng laøm taâm bò 
nhieãm oâ.Ví duï nhö tham ( ham aên, ham 
nguû, ham danh, ham lôïi, ham tieàn, ham 
tình v..v..) saân haän, kieâu maïn, dua nònh 
v..v. nhöng ñaõ coù giôùi luaät laøm kim chæ 
nam, höôùng daãn ngöôøi tu khoâng ñi laïc 
ñöôøng, ñeå khoûi vöôùng vaøo phieàn naõo. Vì 
vaäy ngay caâu ñaàu, ñöùc Phaät ñaõ daïy: Giôùi 
luaät chính laø thaày khi ñöùc ñaïo sö ñaõ 
nhaäp dieät; phaûi laáy giôùi laøm caên baûn, giöõ 
gìn chaùnh nieäm vaø traùnh xa nhöõng coâng 
vieäc cuûa phaøm phu theá tuïc …..” 
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Ñ aây laø boä Kinh caên baûn cuûa ngöôøi hoïc Phaät, Anh 
Chò Em chuùng toâi ñaõ hoïc tröôùc heát, cuøng vôùi “Baøi Vaên 
Khuyeân Phaùt Boà Ñeà Taâm” (Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm 
Vaên) chæ laø loãi ngöôøi ghi laïi, ghi sau caùc Kinh khaùc maø 
thoâi. 
 
 Noäi dung Kinh naøy laø nhöõng lôøi daën doø cuûa ñöùc 
Phaät cho caùc ñeä töû, tröôùc khi Ngaøi nhaäp Nieát Baøn; theá 
cho neân Kinh naøy coøn mang teân laø “Phaät Thuøy Baùt Nieát 
Baøn Löôïc Thuyeát Giaùo Giôùi.” Anh Chò Em chuùng toâi 
choïn teân “Kinh Di Giaùo” vì noù goïn vaø cuõng coù chöõ “di” 
nhö laø di ngoân, di chuùc, di thö…, mang ñaày ñuû yù nghóa laø 
nhöõng lôøi daïy sau cuøng cuûa ñöùc Theá Toân. 
 
 Baøi hoïc tröôùc tieân laø khung caûnh Phaät noùi Kinh 
naøy vaø söï ra ñi, söï lìa khoûi theá giôùi naøy cuûa ñöùc Theá 
Toân: laëng leõ, tòch tónh.  
 
Luùc ñoù Ngaøi ñang ôû gaàn thaønh Caâu Thi Na (Kusinaõra [P] 
hay Kusinagara [S]) xöù Ma Kieät Ñaø (Magadha) trong vöôøn 
caây Sa la. Ñaây laø xöù sôû cuûa vua A Duïc [(1) Asoka] vaø sau 
ñoù laø vua A xaø Theá [(2)_Ajaõtasattu], ngöôøi trò vì 8 naêm 
cuoái cuøng cuaû ñöùc Phaät ôû theá gian, tröôùc khi Ngaøi nhaäp 
Nieát Baøn, vôùi 24 naêm sau ñoù.  Theo kyù söï cuûa Ngaøi 
Huyeàn Trang, Caâu Thi Na ñaõ taøn luïi töø theá kyû thöù 7; nôi 
ñoù baây giôø laø Kasia tieåu bang Ultar Pradesh. Phaät baûo 
toân giaû Anan söûa soaïn cho Ngaøi moät choã naèm giöõa 2 caây 
sa la ( coù choã goïi laø caây ta la) ñaàu quay veà höôùng Baéc. 
Ngaøi cho bieát vaøo giöõa ñeâm Ngaøi seõ vieân tòch troïn veïn. 
Khi toân giaû Anan doïn choã xong, Ngaøi naèm nghieâng beân 
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nhö-noù-laø ( as-it-is) khoâng khôûi taâm yeâu gheùt laáy boû, ví 
duï nhìn chim choùc, baàu trôøi . . khoâng coøn thaáy con coâng 
ñeïp, con quaï xaáu, khoâng mong caàu baàu trôøi maõi trong 
xanh, khoâng gheùt möa gioù luït loäi v..v.. Vì coù caùi nhìn 
trong saùng khoâng thieân leäch neân ngöôøi coù trí tueä khoâng 
bò keït vaøo caùc kieán chaáp. Trí tueä naøy khi ñöôc naâng cao 
seõ coù khaû naêng phaù taát caû caùc taø kieán vaø meâ laàm chaáp 
tröôùc, neân ñöôïc ví nhö kim cöông chaët ñöùt taát caû caùc kim 
loaïi khaùc, maø khoâng coù gì coù theå chaët ñöùt noù. Trí tueä 
naøy cho chuùng ta khaû naêng ñoåi môùi caùi nhìn, khai môû 
taâm löôïng, nhìn moïi söï vaät hieän töôïng vôùi taâm roäng môû 
khoâng phaân bieät (khi hoïc Hoa Nghieâm, phaåm Tònh Haïnh 
chuùng ta ñaõ ñöôïc tieáp xuùc vôùi tö töôûng naøy ôû phaàn “Xaûo 
Nguyeän’’ ). Cuõng coù theå noùi thaáy ñöôïc theå chaân thaät cuûa 
caùc phaùp töùc laø thaáy ñöôïc 3 Phaùp AÁn ( Voâ thöôøng, Voâ 
ngaõ, Khoâng ) 
 
 Ñoaïn 1:  Nguyeân do cuûa phaùp hoäi. 
 
 Chuùng ta cuøng nghe ñoïan vaên môû ñaàu Kinh (lôøi 
Ngaøi A Nan ) sau ñaây: 
 
 Toâi nghe nhö vaày: Moät hoâm ñöùc Phaät ôû nöoùc Xaù veä 
(Sraøvasti) taïi röøng Kyø Ñaø (Jeta) trong vöôøn Caáp Coâ Ñoäc 
(Anathapindika) cuøng vôùi chuùng ñaïi tyø kheo laø 1250 vò. Khi 
aáy gaàn deán giôø thoï trai, ñöùc Theá Toân ñaép y mang baùt vaøo 
ñaïi thaønh Xaù Veä khaát thöïc. Trong thaønh aáy, Ngaøi theo thöù 
lôùp khaát thöïc xong, trôû veà nôi chuùng ôû. Thoï trai roài, Ngaøi 
deïp y baùt, röûa chaân, traûi toïa cuï ngoài.  
 
 Anh Chò Em chuùng toâi laàn löôït noùi leân nhöõng 
baøi hoïc thu nhaän ñöôïc töø ñoïan Kinh naøy: 
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 Ngoaøi ra coøn coù cuoán “Kim Cang Chö Gia’’ trích 
lôøi giaûng cuûa caùc thieàn sö vaø cuoán “Kim Cang Baùt Nhaõ 
Ba La Maät Kinh Giaûng Nghóa’’ cuûa cö só  Giang Vò Noâng..   
 
 Nhöõng nhaø phieân dòch Haùn Vieät, nghóa laø nhöõng 
vò aân nhaân gaàn nhaát cuûa Anh Chò Em chuùng ta laø quyù 
Thaày, nhö Hoaø thöôïng Thích Trí Tònh, Hoøa thöôïng 
Thích Thieän Hoa, Hoøa thöôïng  Thích Hueä Höng, Hoøa 
thöôïng Thích Thanh Töø hay cö só nhö oâng Ñoà Nam . . . 
Anh Chò Em chuùng toâi ñang duøng cuoán “Kinh Kim Cang 
Giaûng Giaûi’’ cuûa Thaày Thanh Töø , dòch töø cuoán cuûa ngaøi 
Cöu-Ma-La-Thaäp vaø chia cuoán Kinh ra laøm 32 ñoïan theo 
yù cuûa thaùi töû Chieâu Minh ñôøi Löông, ñeå ngöôøi ñoïc deã 
naém baét yù Kinh. Chuùng toâi quyeát ñònh seõ daønh 7 buoåi 
hoïc cho boä Kinh naøy. Hoâm nay, chuùng toâi seõ ñi vaøo yù 
nghóa ñeà Kinh vaø hoïc 5 ñoaïn ( ñoaïn 1 ñeán ñoaïn 5). 
 

 1. Kim Cang Baùt Nhaõ Ba La Maät  
  * Kim Cang = Kim cöông laø chaát cöùng nhaát 
(khoâng coù gì caét noù ñöôïc nhö ta thöôøng nghe “diamond cuts 
diamond’’)  
  * Ba-La-Maät = Paõramitaõ = qua bôø bieân kia 
  * Baùt Nhaõ: Prajna = Trí tueä.  
 

 ÔÛ ñaây, chuùng ta phaân bieät trí tueä vaø kieán thöùc. 
Ñaây laø baøi hoïc thöù nhaát cuûa Anh Chò Em chuùng toâi. Trí 
tueä baùt nhaõ khoâng phaûi laø kieán thöùc theá gian.  
 
 Nhöõng caùi maø theá gian goïi laø khoân ngoan, lanh 
lôïi, thoâng minh hay baèng caáp ñaày mình, v..v..  khoâng 
phaûi laø trí tueä baùt nhaõ. Trí tueä laø söï thaáy ñöôïc theå chaân 
thaät cuûa caùc phaùp, khoâng coøn caùi nhìn thieân leäch, chöa 
thaáu ñaùo; ngöôøi coù trí tueä nhìn moïi söï vaät hieän töôïng 

~ 
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maët, ñeå 2 baøn chaân chuïm laïi vôùi nhau, Ngaøi raát saùng 
suoát vaø quaùn töôûng veà Nieát baøn. 
 
 Baøi hoïc thöù 2: tröôùc khi vieân tòch, Ngaøi coøn töø bi 
ñoä cho oâng Tu Baït Ñaø La, ôû thaønh Caâu Thi Na, 120 tuoåi, 
ñaõ ñaéc nguõ thoâng (3); vöøa xuaát gia thoï giôùi Tyø kheo, oâng 
lieàn ñaéc quaû A La Haùn vaø nhaäp Nieát Baøn. OÂng nhaäp 
Nieát Baøn tröôùc Phaät (4). Ñoù laø lyù do taïi sao anh chò em 
chuùng ta noùi rieâng, vaø Phaät töû noùi chung, cöù thaéc maéc 
sao coù choã noùi Tu Baït Ñaø La laø ñeä töû xuaát gia cuûa ñöùc 
Phaät, coù choã laïi noùi ñoù laø ñeä töû taïi gia cuûa Ngaøi. 
 
 Baøi hoïc thöù 3: veà chöõ Nieát Baøn. Neáu khoâng coù 
baøi hoïc naøy, chuùng ta khoâng hieåu roõ taïi sao cöù nghe noùi 
Nieát Baøn cuûa Phaät, Boà Taùt vaø Nieát Baøn cuûa Thanh Vaên, 
A La Haùn v..v. Vì vaäy, ñaùng leõ khoâng baøn veà Nieát Baøn 
moät traïng thaùi, moät xöù sôû, moät yù nieäm chuùng ta chöa heà 
bieát nhöng Anh Chò Em chuùng toâi vaãn phaûi ñöa vaøo 
buoåi hoïc hoâm nay theo saùch vôû ñaõ daïy.  
  
 Theo Kinh saùch, Nieát Baøn khoâng phaûi laø söï hoaïi 
dieät, ñoù laø tình traïng ñi vaøo moät söï toàn taïi khaùc, nhö löûa 
phaùt sinh töø hö khoâng, trôû veà vôùi hö khoâng; Nieát Baøn laø 
moät tình traïng cuûa taâm thöùc trôû veà vôùi moät coõi xöù 
khoâng chòu söï sinh dieät, ñoù khoâng phaûi laø moät nôi choán 
maø laø moät daïng sieâu vieät, xuaát theá(lokottara); chæ coù Phaät 
môùi hieåu ñöôïc chöù ngoân ngöõ loaøi ngöôøi laøm sao dieãn taû 
noãi!  
 
Ñöùc Phaät noùi phaùp moân cuûa Ngaøi coù 2 thôøi kyø. 
 
• Thôøi kyø ñaàu (goïi laø coå xe nhoû - tieåu thöøa) Ngaøi 
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khuyeân chö vò ñeä töû dieät tröø phieàn naõo ñeå ñaéc quaû A 
La Haùn, ñaéc Nieát Baøn taïi theá (höõu dö y Nieát Baøn); 
khi naøo tòch dieät thì môùi nhaäp Nieát Baøn troïn veïn (voâ 
dö y Nieát Baøn) 

 
• Thôøi kyø thöù 2 (duøng coå xe lôùn - Ñaïi thöøa) Ngaøi daïy 

raèng Nieát Baøn  cuûa A La Haùn  chæ laø Nieát Baøn taïm 
thoâi, phaûi tu hoïc theâm ñeå ñaït Nieát Baøn cuûa Nhö Lai. 
Moät soá vò ñeä töû Phaät hoan ngheânh, ñi theo coå xe lôùn 
töùc laø theo con ñöôøng Ñaïi thöøa vaø caùc Ngaøi ñöôïc goïi 
laø nhöõng vò Boà Taùt, moät soá chö vò khaùc baèng loøng 
vôùi quaû vò Nieát Baøn cuûa A La Haùn, ñöôïc goïi laø haøng 
Thanh Vaên. 

•  
 Ñoù laø chæ môùi ñeà Kinh, chuùng toâi ñi vaøo noùi sô 
löôïc veà dòch giaû. Kinh naøy do Ngaøi  Cöu Ma La Thaäp 
(Kumaørajóva) dòch; Ngaøøi laø moät dòch giaû noåi tieáng chuyeân 
dòch Kinh saùch töø Phaïn ngöõ (Sanskrit) ra chöõ Haùn.  

 
 Baøi hoïc thöù 4: Tieåu söû cuûa Ngaøi laø moät baøi hoïc 
quí - cuûa buoåi hoïc Kinh hoâm nay - Meï Ngaøi laø moät coâng 
chuùa cuûa xöù Kucha (Taøu dòch laø Dao Taàn hay Quí töû) 
thuoäc Taân Cöông ngaøy nay. Môùi 7 tuoåi, Ngaøi ñaõ theo meï 
ñeán Kashmir xuaát gia theo phaùi Tieåu Thöøa vôùi caùc vò sö 
noåi tieáng nhaát; sau ñoù Sö ôû laïi thaønh Kashgar 1 naêm ñeå 
hoïc theâm veà ngaønh Thieân vaên, Toaùn vaø Khoa hoïc 
huyeàn bí. Cuõng taïi ñaây, Sö ñöôïc tieáp xuùc vaø  chuyeân taâm 
tìm hieåu Ñaïi thöøa roài trôû thaønh phaùp khí Ñaïi thöøa. Daàn 
daàn, Sö noåi danh laø luaän sö xuaát saéc; danh tieáng naøy lan 
roäng ñeán trieàu ñình Trung quoác.  
 
 Naêm 384, khi vua nhaø Taàn laø Phuø Kieân ñem 
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 Cuõng hoïc vôùi caùch thöùc nhö caùc boä Kinh tröôùc, 
chuùng toâi löôïc qua phaàn dòch thuaät roài môùi ñi saâu vaøo 
nhöõng baøi hoïc. Ñieàu ñaëc bieät laø tuy nhieàu ngöôøi dòch (töø 
Phaïn vaên ra Haùn vaên) nhöng ñeà Kinh hoaøn toaøn gioáng 
nhau, ñoù laø ai cuõng dòch “Kim Cang Baùt Nhaõ Ba La Maät’’ 
töø:  
• Ngaøi Cöu-Ma-La-Thaäp (Kumaõrajiva) naêm 402  
• Ngaøi Boà-Ñeà-Löu-Chi (Bodhiruci) naêm 508  
• Ngaøi Ba-La-Maät-Ñaø (Paramaørtha) vaøo giöõa theá kyû thöù 6 
• Ngaøi Ñaït-Ma–Caáp-Ña (Dharmagupta) ñaàu theá kyû thöù 7;  
• Roài tôùi Ngaøi Huyeàn Trang giöõa theá kyû thöù 7.  
• Chæ coù Ngaøi Nghóa Tònh ñaàu theá kyû thöù 8 ñi AÁn Ñoä 

mang boä Kinh baûn chöõ Phaïn veà dòch teân Kinh coù hôi 
khaùc vôùi caùc vò kia moät chuùt: “Phaät Thuyeát Naêng Ñoaïn 
Baùt Nhaõ Ba La Maät Ña Kinh.’’ 
 
Nhöõng baûn Kinh ñöôïc chuù yù nhaát laø cuûa ngaøi Cöu-

Ma-La-Thaäp, Ngaøi Huyeàn Trang vaø Ngaøi Nghóa Tònh. 
Nhöõng nhaø sôù giaûi Kinh Kim Cang raát nhieàu nhö : 
• Ngaøi Trí Khaûi, “Kim Cang Baùt Nhaõ Kinh Sôù,’’ 1 quyeån               
• Ngaøi Kieát Taïng, “Kim Cang Baùt Nhaõ Sôù’’      4 quyeån                  
• Ngaøi Khuy Cô “Kim Cang Baùt Nhaõ Kinh Taùn Thuaät”  
                                                      2 quyeån  
• Ngaøi Toâng Maät töùc Khueâ Phong, “Kim Cang Baùt Nhaõ 

Kinh Sôù Luaän Toaùt Yeáu’’                        2 quyeån 
• Ngaøi Trí Nghieâm, “Kim Cang Baùt Nhaõ Ba Ha Maät 

Kinh Löôïc Sôù’’                                  2 quyeån 
• Ngaøi Töû Cöø, “Kim Cang Kinh Toaùt Yeáu San Ñònh Kyù’’ 
                                                     7 quyeån 
• Ngaøi Toâng Laëc vaø Nhö Khôûi, “Kim Cang Baùt Nhaõ Ba 

La Maät Chuù Giaûi’’                               1 quyeån 
• Ngaøi Thaùi Hö, “Kim Cang Giaûng Luïc’’ 
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M  aëc duø boä Kinh naøy Anh Chò Em chuùng toâi ai 
cuõng coù nhöng chöa ai daùm “rôù’’ tôùi, vì nghe ñeán “Kim 
Cang Baùt Nhaõ’’ laø quùa “run’’ roài! Maëc duø baøi Kinh Baùt 
Nhaõ ñaõ tuïng ñeán thuoäc laøu töø laâu, nhöng ñaâu ai daùm noùi 
laø mình ñaõ thoâng hieåu nghóa Kinh! Vaø chæ noäi moät caâu 
“Quaùn töï taïi Boà Taùt haønh thaâm Baùt nhaõ ba la maät ña thôøi, 
chieáu kieán nguõ uaån giai khoâng, ñoä nhaát thieát khoå aùch’’  chöõ 
naøo mình cuõng hieåu nghóa, dòch ra chöõ Vieät “deã nhö 
chôi’’ theá nhöng laøm sao maø “chieáu kieán nguõ uaån giai 
khoâng’’ vaø laøm sao maø “ñoä nhaát thieát khoå aùch’’ . . . quaû thaät 
laø vöôïït ra ngoaøi khaû naêng hieåu bieát taàm thöôøng cuûa Anh 
Chò Em chuùng toâi roài!  
 
Theá cho neân, ai noùi heã gioûi chöõ Haùn laø gioûi Kinh, chöa 
chaéc ñoù nha! Muoán gioûi Kinh thì baét buoäc phaûi gioûi chöõ 
Haùn, nhöng ngöôïc laïi gioûi chöõ Haùn thì chöa chaéc ñaõ gioûi 
Kinh noåi ñaâu!  
 
Trôû laïi Kinh Kim Cang: Ñoù laø boä Kinh gôïi söï chuù yù cuûa 
chuùng toâi nhieàu nhaát, vì khi hoïc Phaùp Baûo Ñaøn, ngaøi 
Hueä Naêng keå laïi raèng khi nghe caâu “Öng voâ sôû truï nhi 
sanh kyø taâm’’ trong kinh Kim Cang, thì Ngaøi boãng nhieân 
thaáy ñöôïc con ñöôøng mình phaûi ñi laø xuaát gia vaø töø ño,ù 
nhaân duyeân ñöa ñaåy ngaøi ñeán gaëp Toå Hoaøng Mai v..v.. 
Ñaây cuõng laø moät caâu “khoù nuoát’’ cuûa Anh Chò Em chuùng 
toâi! Ngoaøi ra nhöõng ngöôøi ñi tröôùc ai cuõng noùi raèng: ñaây 
laø boä Kinh goàm raát nhieàu nghòch ly,ù vaø caùi gì cuõng phuû 
ñònh, phuû ñònh vaø phuû ñònh heát. Caùi naøy thì quaû thaät laø 
raát haáp daãn. Vì vaäy, hoâm nay ñöôïc hoïc boä Kinh naøy, 
Anh Chò Em chuùng toâi ngöôøi naøo cuõng vui möøng phaán 
khôûi.  
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binh ñaùnh Kucha vaø baét Sö veà giam giöõ 17 naêm. Naêm 
401 Sö ñöôïc thaû veà Tröôøng An vaø ñöôïc trieàu ñình uûng 
hoä trong coâng taùc dòch Kinh; Ngaøi baét ñaàu coâng trình 
dòch thuaät vôùi söï coäng taùc cuûa haøng ngaøn nhaø sö uyeân 
thaâm Phaät hoïc ôû ñoù; naêm 402 Sö ñöôïc phong danh hieäu 
“Quoác sö.” Nhöõng boä Kinh, Luaän quan troïng vaø phoå 
thoâng nhaát ñeàu do Ngaøi dòch: 
 
 A Di Ñaø, Dieäu Phaùp Lieân Hoa, Duy Ma Caät, Baùch 
Luaän, Trung Quaùn Luaän, Thaäp Nhò Moân Luaän, Ñaïi Trí Ñoä 
Luaän v.v… Ngaøi dòch ñöôïc hôn 380 quyeån Kinh, Luaän. 
 
 Baøi hoïc thöù 5: Laø phöông phaùp phieân dòch cuûa 
Ngaøi raát hieän ñaïi vaø raát thoaùng, ngaøy nay chöa chaéc coù 
ai ñaõ theo kòp. Moãi boä Kinh ñöôïc Ngaøi giaûng 2 laàn baèng 
tieáng Trung quoác. Sau ñoù, chö Taêng Trung Quoác thaûo 
luaän vaø vieát laïïi baèng tieáng Haùn; cuoái cuøng, Sö kieåm soaùt 
baèng caùch so saùnh laïi nguyeân baûn vôùi baûn dòch ñeå ra 
baûn chung quyeát.  Khoâng chuû tröông dòch töøng chöõ, Sö laø 
ngöôøi ñöa ñöôïc noäi dung phong phuù, saâu saéc cuûa Kinh, 
saùch vaøo chöõ Haùn vaø - neáu thaáy caàn thieát - Sö cuõng 
maïnh daïn caét boû moät vaøi ñoaïn khoâng thích hôïp vaø bieán 
ñoåi vaên töø cho hôïp vôùi ngöôøi Trung quoác.  
 
 Baøi hoïc thöù 6:  Ñeán ñaây Anh Chò Em  chuùng 
toâi môùi ñi vaøo noäi dung Kinh. Ñaây laø lôøi ñöùc Theá Toân 
caûnh tænh chö vò ñeä töû cuûa Ngaøi, - giôùi xuaát gia - noùi roõ 
ra laø chö Taêng Ni chöù khoâng phaûi daïy cho haøng Phaät töû 
taïi gia chuùng ta ñaâu! (Tuy theá coù raát nhieàu choã aùp duïng 
cho caû xuaát gia vaø taïi gia ñeàu ñöôïc.) 
 
Nhöõng lôøi daïy cuûa ñöùc Theá Toân trong Kinh Di Giaùo naøy 
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goàm coù 3 phaàn:    
a) Nhöõng phieàn naõo vaø caùch ñoái trò.  
b) Nhöõng ñöùc tính vaø phöông phaùp huaân taäp. 
c) Phaàn thöïc haønh vaø truyeàn baù 

 
Phieàn naõo laø nhöõng tö tuôûng tình caûm beänh hoaïn, coù 
coâng naêng laøm taâm bò nhieãm oâ.Ví duï nhö tham ( ham aên, 
ham nguû, ham danh, ham lôïi, ham tieàn, ham tình v..v..) saân 
haän, kieâu maïn, dua nònh v..v. nhöng ñaõ coù giôùi luaät laøm 
kim chæ nam, höôùng daãn ngöôøi tu khoâng ñi laïc ñöôøng, ñeå 
khoûi vöôùng vaøo phieàn naõo. Vì vaäy ngay caâu ñaàu, ñöùc 
Phaät ñaõ daïy: Giôùi luaät chính laø thaày khi ñöùc ñaïo sö ñaõ 
nhaäp dieät; phaûi laáy giôùi laøm caên baûn, giöõ gìn chaùnh nieäm 
vaø traùnh xa nhöõng coâng vieäc cuûa phaøm phu theá tuïc 
( chuùng ta thì traùnh meâ tín dò ñoan, boùi toaùn v..v..) 
 
 Baøi hoïc thöù 7: Phaûi tieát cheá 6 caên ñöøng ñeå 
buoâng lung theo 6 traàn (saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp) 
phaûi chaên caùi taâm cuûa mình y nhö ngöôøi chaên traâu, luoân 
caàm caây roi saün saøng quaát con traâu, khoâng cho noù chaïy 
lung tung, ñaïp phaù luùa maï cuûa ngöôøi. Neáu mình soáng 
buoâng lung phoùng daät thì nhaát ñònh phieàn naõo seõ ñeo 
dính mình ngay.  
 
 Ngoaøi ra, coøn ñeå yù tieát cheá trong vieäc aên uoáng. 
Ngöôøi xuaát gia thì Phaät khuyeân veà vieäc ñi khaát thöïc. 
Coøn chuùng ta aùp duïng vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy, ñöøng 
tham aên ngon boå beùo quaù seõ bò cao cholesteùrol ñoù nha! 
Nhôù baøi saùm nguyeän:  
 

… Theá Toân ñaõ ñinh ninh di giaùo 
Maø con coøn ñaém ñuoái meâ say 
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“Naøy Tu Boà Ñeà, muoán haøng phuïc taâm kia, thì caùc vò Boà 
Taùt neân laøm nhö theá naøy: coù raát nhieàu loaøi chuùng sanh: 
hoaëc noaõn sanh, thai sanh, hoaù sanh, thaáp sanh, hoaëc coù 
hình saéc, hoaëc khoâng coù hình saéc, hoaëc coù töôùng, hoaëc 
khoâng töôùng . . . caùc vò Boà Taùt neân ñoä taát caû chuùng sanh 
aáy vaøo voâ dö Nieát Baøn. Ñoä haèng haø sa chuùng sanh nhö 
theá, maø thaät khoâng thaáy coù chuùng sanh naøo ñöôïc ñoä. Vì 
sao? Naøy Tu Boà Ñeà, neáu Boà Taùt coøn thaáy coù töôùng ngaõ, 
töôùng nhaân, töôùng chuùng sanh, töôùng thoï giaû thì chaúng 
phaûi laø Boà Taùt”  
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( Ñoaïn 1 ñeán Ñoaïn 5)  

KINH KIM CANG  
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Maét öa xem huyeãn caûnh haèng ngaøy 
Tai thích tieáng maät ñöôøng dua nònh 
Muõi quen ngöûi muøi höông baát tònh  
Löôõi deät theâu laém chuyeän cay co  
Thaân ham duøng gaám voùc se sua 
YÙ mô töôûng bao la vuõ truï  
Bôûi luïc duïc loøng tham khoâng ñuû,     
Che laáp daàn trí tueä töø laâu 
…...... 
 

 Baøi hoïc thöù 8: Bieáng nhaùc vaø ham nguû cuõng laø 
chöôùng ngaïi gaây ra phieàn naõo, khoå ñau; ñeå ñoái trò, Theá 
Toân daïy quaùn voâ thuôøng, voâ ngaõ vaø phaûi bieát hoå theïn.  
Lôøi di huaán cuûa ñöùc Phaät raát aân caàn, töø hoøa nhöng 
khoâng keùm phaàn cöông quyeát: 
  “Caùc thöù giaëc phieàn naõo thöôøng rình raäp gieát ngöôøi 
coøn hôn laø oan gia, ñaâu neân nguû nghæ khoâng töï thöùc tænh? 
Con raén ñoäc phieàn naõo nguû ôû trong taâm caùc oâng, chaúng 
khaùc naøo con raén hoå mang ñang ôû trong thaát cuûa caùc oâng 
maø nguû vaäy. Caùc oâng phaûi duøng moùc saét trì giôùi ñuoåi tröø noù, 
khi con raén ñaõ ra roài môùi coù theå yeân giaác. Neáu noù chöa ra 
maø caùc oâng ham nguû, aáy laø ngöôøi khoâng bieát hoå theïn. ”   
 
 Baøi hoïc thöù 9: Duøng phaùp nhaãn nhuïc ñeå ñoái trò 
saân haän. Haõy nghe ñöùc Phaät noùi veà tai haïi cuûa söï giaän 
döõ:  
 “Caùi haïi cuûa giaän döõ laø phaù hoaïi caùc phaùp laønh vaø 
caû danh thôm tieáng toát, ñôøi naøy vaø ñôøi sau. Phaûi bieát raèng 
loøng saân coøn hôn löûa döõ, thöôøng phaûi ñeà phoøng, khoâng cho 
noù xaâm nhaäp. Giaëc cöôùp coâng ñöùc, khoâng gì hôn giaän döõ. 
Ngöôøi theá tuïc thoï höôûng duïc laïc, khoâng phaûi ngöôøi haønh 
ñaïo, khoâng bieát caùch ngaên ngöøa giaän döõ, coøn coù theå tha thöù; 
ngöôøi xuaát gia hoïc ñaïo khoâng coøn thoï höôûng duïc laïc maø 
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vaãn coøn oâm loøng giaän döõ, caøng khoâng theå ñöôïc. Ví nhö 
trong luùc trôøi quang maây taïnh maø saám chôùp noåi leân laø ñieàu 
khoâng theå coù!”     
  
 Baøi hoïc thöù 10:  Phaûi boû taâm kieâu maïn, taâm dua 
nònh vì ngöôøi xuaát gia ñaõ töø boû taát caû, cho ñeán baûn thaân 
mình cuõng chæ duøng taám aùo hoaïi saéc che thaân thì coøn 
khôûi taâm kieâu maïn laøm gì? Coøn dua nònh laø doái gaït 
ngöôøi, ngöôøi xuaát gia caàn soáng ngay thaúng, noùi lôøi ngay 
thaúng chaùnh tröïc. Vì khoâng mong caàu ai cho mình baát 
cöù gì: tieàn baïc, danh voïng, ñòa vò, tình caûm v..v.. neân ñaâu 
coù gì phaûi dua nònh, taâng boác ai? Soáng khieâm cung, chaân 
thaønh, töø aùi vôùi moïi ngöôøi nhöng khoâng caàu caïnh ai, 
khoâng nònh hoùt ai.    
 
 Baøi hoïc thöù 11:  Hai ñöùc tính ñaàu tieân cuûa ngöôøi 
tu haønh laø “ít muoán, bieát ñuû” (thieåu duïc - tri tuùc)  
 
 Coù ít muoán thì taâm môùi ñöôïc thaûn nhieân, khoâng 
lo nghó ñua ñoøi, khoâng dao ñoäng. Bieát ñuû thì ngheøo maø 
cuõng nhö giaøu, vì khoâng bao giôø thaáy thieáu thoán, khoâng 
bò nguõ duïc sai khieán, nhö vaäy môùi coù theå “cö baàn laïc 
ñaïo” ñöôïc. Khoâng bieát ñuû thì giaøu bao nhieâu cuõng nhö 
ngheøo, vì loøng tham khoâng ñaùy, khoâng bao giôø thoaû 
maõn, cöù khao khaùt hoaøi!  
 
 Baøi hoïc thöù 12:  Hai ñöùc tính keá tieáp phaûi trau 
gioài laø “xaû boû vaø tinh taán”  
 Ñaây laø ñieàu luaät thöù 5 cuûa Anh Chò Em chuùng 
toâi: “Phaät töû soáng Hyû Xaû ñeå duõng tieán treân ñöôøng ñaïo.”  
 
 Haõy nghe ñöùc Phaät aân caàn caên daën ñeä töû cuûa 
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 Tu taäp nhöõng Phaùp nhö vaäy goïi laø Boà Taùt khoâng 
truï voâ vi. 
 
 Baøi hoïc thöù 8: Vì ñeå ñaày ñuû phöôùc ñöùc, Boà Taùt 
khoâng truï voâ vi; vì ñeå ñaày ñuû trí tueä, Boà Taùt khoâng taän 
höõu vi.  
 

• Vì ñaïi bi, maø khoâng truï voâ vi; vì hoaøn thaønh boån 
nguyeän maø khoâng taän höõu vi.  

• Ñeå gom goùp Phaùp ñöôïc khoâng truï voâ vi; ñeå tuøy beänh 
cho thuoác khoâng taän höõu vi.  

• Vì bieát beänh cuûa chuùng sanh, khoâng truï voâ vi; vì ñeå 
dieät beänh cuûa chuùng sanh neân chaúng taän höõu vi . 

 
 Vôùi 8 baøi hoïc “khoù nuoát troâi’’ treân ñaây, Anh Chò 
Em chuùng toâi chaám döùt hoïc Kinh Duy Ma Caät ñeå qua 
kinh Kim Cang vôùi nhöõng ñònh lyù töông ñöông vôùi “Baát 
Tö Nghì Giaûi Thoaùt’’ hay “Nhaäp Baát Nhò Phaùp Moân’’ cuûa 
kinh Duy Ma Caät, nhö “A maø khoâng phaûi A môùi chính laø 
A ’’!  
 
Thaät laø thuù vò, caùch ñaây hôn 2500 naêm, ñöùc Theá toân cuûa 
chuùng ta ñaõ daïy moân Toaùn maø ngaøy nay chuùng ta vaãn 
coøn goïi laø “Taân Toaùn Hoïc’’  



•CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•236 

kính troïng Phaät; giuùp ngöôøi ñoïa laïc trong phieàn naõo 
phaùt sinh chaùnh nieäm. . . . ; trong thieàn ñònh maø coù yù 
töôûng nhö trong ñòa nguïc, ôû trong sinh töû maø coù yù töôûng 
nhö trong hoa vieân; thaáy ngöôøi ñeán caàu mình maø coù yù 
töôûng nhö gaëp baäc thieän sö . . . .  
 
 Baøi hoïc thöù 7: Veà ñöùc kham nhaãn, duõng maõnh 
cuûa Boà Taùt: 
 

• Vaøo choã sinh töû khoâng sôï vì coù vaøo sinh töû môùi ñoä 
chuùng sanh thoaùt khoûi sinh töû, maø ñoä chuùng sanh 
thoaùt khoûi sinh töû chính laø cuùng döôøng chö Phaät  

• Trong thieàn ñònh maø coù yù töôûng nhö trong ñòa nguïc: 
thoâng thöôøng, thieàn ñònh laø nieàm vui cuûa haønh giaû, 
nhöng Boà Taùt ngöôïc ñôøi, khoâng vui tröôùc chuùng 
sanh, phaûi coi nhö mình ñang ôû trong ñòa nguïc ñeå 
nghe tieáng keâu ñau thöông cuûa chuùng sanh trong ñòa 
nguïc, ñoù laø taâm nieäm roäng lôùn ñaëc bieät cuûa Ñaïi thöøa 
Boà Taùt, thöông chuùng sanh nhö thöông con  

 
Theá naøo laø Boà Taùt khoâng truï voâ vi?    

 
• Tu hoïc “Khoâng’’ nhöng chaúng laáy Khoâng laøm choã 

chöùng ñaéc. 
• Tu hoïc voâ töôùng voâ taùc, maø khoâng laáy voâ töôùng voâ 

taùc laøm sôû chöùng.  
• Quaùn voâ thöôøng maø khoâng nhaøm chaùn goác thieän. 
• Quaùn söï khoå cuûa theá gian maø khoâng chaùn gheùt sinh 

töû. 
• Quaùn voâ ngaõ maø daïy ngöôøi khoâng bieát meat. 
• Quaùn “Khoâng’’ maø khoâng lìa ñaïi bi.  

     ..v..v..  
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Ngaøi phaûi sieâng naêng: “…Neáu chuyeân caàn tinh taán thì 
khoâng coù vieäc gì laø khoù, theá neân caùc oâng phaûi chuyeân caàn, 
tinh taán; ví nhö töøng gioït nöôùc chaûy luoân coù theå xoi thuûng 
phieán ñaù. Coøn neáu taâm thöôøng bieáng nhaùc boû beâ chaúng khaùc 
naøo keùo löûa chöa noùng maø ñaõ ngöng, tuy muoán coù löûa cuõng 
khoù coù ñöôïc”  
 
 Ñoái vôùi haøng xuaát gia, “xaû boû” coøn coù nghóa laø 
soáng ñoäc cö trong röøng, khoâng lieân heä ñeán ngöôøi theá 
gian, ñöùc Phaät daïy raèng neáu nhö vaäy seõ bò ngöôøi ñôøi 
quaáy nhieãu, nhö chim laøm toå treân caây seõ phaù hö caây. 
 
 Baøi hoïc thöù 13:  Caëp ñöùc tính tieáp theo laø 
“Khoâng queân chaùnh nieäm vaø Sieâng tu thieàn ñònh.”  
 

Chaùnh nieäm tænh thöùc trong moïi luùc chính laø thieàn 
roài; neáu luùc naøo ta cuõng giöõ chaùnh nieäm thì phieàn naõo 
laøm sao xen vaøo ñöôïc? Chaùnh nieäm chính laø chieác aùo 
giaùp khi chieán ñaáu vôùi giaëc phieàn naõo. Khi ñaõ coù chaùnh 
nieäm thì vieäc tu thieàn ñònh seõ deã daøng hôn nhieàu, vì 
taâm khoâng taùn loaïn, yù khoâng ñieân ñaûo, “con traâu loøng” 
khoâng theå chaïy lang thang phaù laøng phaù xoùm ñöôïc.   
 
 Baøi hoïc thöù 14:  Hai ñöùc tính sau cuøng ñöùc Phaät 
caên daën chö ñeä töû cuûa Ngaøi laø “Trí hueä vaø Khoâng hyù 
luaän”  
 

Ngöôøi coù Trí Hueä chaân thaät, aáy laø chieác thuyeàn toát 
coù theå vöôït qua bieån giaø, beänh, cheát; cuõng laø ngoïn ñeøn 
saùng chieáu phaù caûnh toái taêm, môø aùm, laø moùn thuoác hay 
trò taát caû caùc chöùng beänh, laø göôm beùn chaët ñöùt phieàn 
naõo, nghieäp chöôùng. Theá neân caùc oâng phaûi  duøng hueä: 
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Vaên hueä, Tu hueä, Tö hueä maø töï laøm cho theâm lôïi ích.” 
Taïi sao nguôøi coù trí tueä chaân thaät vöôït qua bieån giaø, 
beänh, cheát ? Chaúng leõ hoï khoâng ñau oám, khoâng cheát 
sao ? 

 
Xin thöa khoâng phaûi vaäy, maø hoï hieåu ñöôïc voâ 

thöôøng, voâ ngaõ, lyù duyeân khôûi, neân khoâng coøn bò keït vaøo 
ñau khoå phieàn naõo do beänh, cheát v.v.. gaây ra.  

 
Ví duï nhö caâu chuyeän cuûa gia ñình cö só Baøng Uaån 

noåi danh ñôøi nhaø Ñöôøng. OÂng ñöôïc phong danh la “Duy 
ma Caät cuûa Ñoâng Ñoä” cö só laø moân ñeä cuûa 2 vò thieàn sö 
noåi tieáng laø Maõ Toå Ñaïo nhaát vaø Thaïch Ñaàu Hi Thieân. 
Caû nhaø goàm 2 vôï choàng vôùi moät caäu con trai vaø moät coâ 
con gaùi ( teân laø Linh Chieáu) soáng vôùi nhau ôû nôi thoân daõ 
vaø cuøng nhau tu thieàn; oâng coù laøm baøi keä vònh gia ñình 
nhoû cuûa oâng nhö sau: 

Con trai khoâng cöôùi 
Con gaùi khoâng gaû 
Caû nhaø chung hoäi hoïp 
Ñoàng baøn lôøi voâ sinh  
 

 OÂng laøm moät thaát nhoû ôû rieâng vaø Linh Chieáu ñi 
theo haàu cha. Khi saép vieân tòch, oâng baûo Linh Chieáu ra 
xem maët trôøi ñuùng ngoï chöa, vaøo cho oâng hay; Linh 
Chieáu ra xem roài vaøo thöa: “ maët trôøi ñaõ ñuùng ngoï maø sao 
bò thieân caåu aên maát ”  
 
Töôûng thaät, oâng rôøi boà ñoaøn böôùc ra xem, Linh Chieáu 
leân ngoài choã cuûa Cha thò tòch luoân. OÂng vaøo thaáy vaäy 
cöôøi noùi : “con gaùi ta lanh lôïi quaù!” roài chôø 7 ngaøy sau môùi 
vieân tòch.  Vôï oâng hay ñöôïc tin, noùi : “con gaùi ngu si vôùi 
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hieäu naøy thì traûi qua tuoåi thoï cuûa ngöôøi moät kieáp cuõng chöa 
nghe heát! Giaû thöû chuùng sanh ñaày caû 3 ngaøn ñaïi thieân theá 
giôùi ñeàu nhö A Nan, ña vaên ñeä nhaát, ñöôïc toång trì ghi nhôù; 
nhöõng ngöôøi naøy traûi qua tuoåi thoï moät kieáp cuõng khoâng theå 
laõnh hoäi heát. Vì vaäy A Nan! A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam 
Boà Ñeà cuûa chö Phaät laø voâ haïn voâ löôïng, trí tueä vaø bieän taøi 
cuûa caùc Ngaøi laø “baát khaû tö nghì’’  
 
Baáõy giôø, chö Boà Taùt cuûa coõi Chuùng Höông ñoàng cung 
kính, taùn döông coâng ñöùc vaø trí tueä ñöùc Phaät Thích Ca 
Maâu Ni vaø xin Ngaøi ban cho moät baøi Phaùp ñeå laøm kyû 
nieäm. Ñöùc Phaät traû lôøi: “Coù phaùp moân giaûi thoaùt goïi laø 
Höõu taän, Voâ taän, Voâ ngaïi’’ maø chö vò neân hoïc. 
 
Anh Chò Em chuùng toâi cuõng phaûi hoïc theo; ñoù laø nhöõng 
baøi hoïc sau ñaây:  

Caùi gì “taän”? ñoù laø phaùp höõu vi 
Caùi gì “khoâng taän” ? ñoù laø phaùp voâ vi 
 

 Chö Boà Taùt thì khoâng ñoaïn taän höõu vi, khoâng 
an truï voâ vi.  

Khoâng ñoaïn taän höõu vi laø sao?  
 
Laø khoâng liaø ñaïi töø, khoâng boû ñaïi bi, phaùt taâm saâu saéc 
caàu nhaát thieát trí, giaùo hoaù chuùng sanh khoâng bieát meät 
moûi, tinh taán thöïc haønh töù nhieáp, hoä trì chaùnh phaùp 
khoâng tieác thaân maïng, vun troàng thieän caên khoâng heà 
chaùn naûn; chí thöôøng ñeå nôi phöông tieän hoài höôùng; caàu 
phaùp khoâng bieáng nhaùc, noùi Phaùp khoâng tieác laån; vì caàn 
maãn cuùng döôøng chö Phaät neân vaøo choã sinh töû khoâng sôï, 
ñoái vôùi vinh nhuïc taâm khoâng möøng khoâng buoàn, khoâng 
khinh ngöôøi chöa tu hoïc; kính troïng ngöôøi tu hoïc nhö 
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Thaät vaäy, chuùng ta ñang soáng ôû coõi Ta Baø, taát nhieân laø 
do nghieäp löïc cuûa chuùng ta maø sinh ñeán ñaây; bieát nhö 
vaäy thì ñaâu caàn phaûi than thaân traùch phaän? Chuùng toâi 
nhaéc nhôû nhau baøi haùt  “Ñaây laø Tònh Ñoä, Tònh Ñoä laø 
ñaây’’ ñeå thaáy raèng Tònh ñoä hay Ta Baø ñeàu do ôû Taâm ta 
maø ra caû !!  
 
         Baøi hoïc thöù 6: “Coâng ñöùc Nhö Lai voán bình ñaúng...” 
ñoaïn naøy chæ thaúng choã cöùu caùnh bình ñaúng cuûa Taâm töï 
taïi giaûi thoaùt. Khoâng coù Phaät naøo “hay hôn’’ hoaëc “dôû 
hôn’’ ñöùc Phaät naøo, ñöùc Phaät naøo cuõng ñaày ñuû caùc ñaïi 
haïnh Töø bi, Trí hueä, Tinh taán, Thanh tònh, Hyû xaû vaø 
Bieän taøi baát khaû tö nghì heát. Baøi hoïc naøy daïy ta cung 
kính leã baùi chö Phaät vôùi taâm bình ñaúng, khoâng ñeà cao 
Tònh Ñoä, cheâ bai Thieàn hay ngöôïc laïi . . . Suy roäng ra 
vôùi caùc toâng phaùi vaø truyeàn thoáng toân giaùo khaùc chuùng 
ta veà coâng phu tu taäp, ta cuõng khoâng ñöôïc xuùc phaïm ñeå 
giöõ hoaø khí, ñeå ñem an laïc cho chuùng sanh, ñeå coù theå 
laøm caùc “Phaät söï ” moät caùch thieát thöïc vaø lôïi ích nhaát. 
 
 Trôû laïi nhöõng lôøi Phaät daïy toân giaû A Nan trong 
phaåm Kinh naøy ñeå laøm daãn chöùng cho caùc baøi hoïc treân 
cuûa Anh Chò Em chuùng toâi:  
 
 “A Nan! Saéc thaân cuûa Chö Phaät, oai ñöùc chuûng 
taùnh, giôùi, ñònh, trí tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán, löïc, voâ 
uùy, caùc phaùp baát ñoäng, ñaïi töø ñaïi bi ... cho ñeán thoï maïng, 
thuyeát phaùp giaùo hoaù, chuùng sanh ñeàu ñöôïc thaønh töïu, coõi 
Phaät thanh tònh, ñaày ñuû caùc Phaät phaùp, thaûy ñeàu ñoàng ñaúng. 
Ñoù goïi laø Tam Mieäu Tam Phaät Ñaø, Ña Ñaø A Gia Ñoä, Phaät 
Ñaø. 
  Naøy A Nan! neáu ta giaûng ñaày ñuû yù nghóa cuûa 3 danh 
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oâng giaø voâ tri khoâng baùo tin maø ñi sao ñaønh vaäy!” roài baø ra 
baùo tin cho anh con trai ôû ngoaøi ruoäng ñang cuoác ñaát; 
nghe tin xong, beøn ñöùng maø tòch, baø Baøng Uaån cuõng 
laëng leõ tòch theo. 
 
 Chuùng ta thaáy roõ ñuùng laø caû nhaø hoï cuøng “baøn lôøi 
voâ sinh” vaø vôùi trí tueä nhö vaäy, xem chuyeän soáng cheát 
nhö vaäy, hoï ñaõ vöôït qua bieån giaø, beänh cheát, khoâng phaûi 
sao ?  
 Coøn hyù luaän laø gì ? laø nhöõng lôøi noùi suoâng, voâ 
nghóa, noùi ñuøa, thaûo luaän baäy baï hoaëc choáng laïi hoaëc 
noùi theo, khoâng hieåu bieát gì caû, khoâng phaûi tìm hieåu 
Phaät Phaùp ñeå aùp duïng maø chæ ñeå ñuøa côït.    
 
Nhöõng loaïi hyù luaän naøy ngöôøi thaät taâm tu hoïc phaûi 
traùnh xa, nhö ñöùc Phaät ñaõ daïy : “…caùc thöù hyù luaän laøm 
cho taâm mình roái loaïn duø ñaõ xuaát gia vaãn chöa ñöôïc giaûi 
thoaùt. Theá neân caùc oâng phaûi mau döùt boû loaïn taâm hyù luaän. 
Neáu muoán ñöôïc quaû vui tòch dieät thì phaûi kheùo dieät tröø moái 
hoaï hyù luaän.” 
 
 Baøi hoïc thöù 15: Laø baøi hoïc veà löu thoâng, nghóa laø 
aùp duïng vaø truyeàn baù ñeán nhöõng ai muoán tu hoïc ñaïo 
giaûi thoaùt. Ñöùc Phaät noùi:  “Ta cuõng nhö vò löông y bieát 
beänh maùch thuoác, uoáng hay khoâng uoáng chaúng phaûi loãi cuûa y 
sö; laïi cuõng nhö keû höôùng ñaïo gioûi, ngöôøi chæ ñöôøng toát, nghe 
maø khoâng ñi, chaúng phaûi loãi taïi keû chæ ñöôøng.” 
 
  Chuùng toâi hoïc ñöôïc ñöùc khieâm cung giaûn dò cuûa 
ñöùc Theá Toân, Ngaøi luoân chæ töï nhaän mình laø ngöôøi chæ 
ñöôøng, ngöôøi thaày thuoác chöù khoâng phaûi laø thaàn thaùnh 
hay thöôïïng ñeá chí toân gì caû!  
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 Baøi hoïc thöù 16: Hai ñieàu maø ñöùc Phaät nhaán 
maïnh vôùi chö ñeä töû cuûa Ngaøi laø tinh taán tu haønh, coù söï 
chöùng quyeát veà Töù ñeá ( khoâng coøn choã naøo nghi ngôø). 
 
 Ngaøi yeâu caàu 3 laàn laø neáu ai coù moái nghi naøo  veà 
Töù Thaùnh Ñeá thì phaûi hoûi ngay. Chö vò ñeä töû khoâng 
coøn nghi ngôø, nhöng coù vò khoùc vì löu luyeán ñöùc Boån Sö, 
chöa muoán Ngaøi dieät ñoä quaù sôùm, hoï coøn muoán ñöôïc 
gaàn ñöùc Phaät, ñöôïc Ngaøi höôùng daãn theâm.  Ñöùc Phaät 
thuyeát phuïc hoï: “…caùc oâng chôù oâm loøng saàu naõo, duø ta coù 
truï ôû ñôøi laâu ñeán moät kieáp nöõa, roát cuoäc roài cuõng hoaïi dieät, 
hôïp maø khoâng tan laø ñieàu khoâng theå naøo coù ñöôïc. Nhöõng 
phaùp töï lôïi, lôïi tha ta ñeàu ñaõ noùi ñaày ñuû, duø ta coù truï laâu ôû 
ñoøi cuõng chaúng ích gì.” 
 
 Ngaøi coøn cho bieát Phaùp cuûa Ngaøi ñöôïc caùc ñeä töû 
truyeàn baù cho ñôøi sau, theá laø Phaùp thaân cuûa Nhö Lai 
khoâng heà nhaäp dieät: “Nhöõng ngöôøi ñuû duyeân ñöôïc ñoä, hoaëc 
ôû coõi Trôøi, hoaëc ôû coõi ngöôøi, ta ñeàu ñoä heát. Coøn nhöõng ai 
chöa ñöôïc ñoä, ta cuõng ñeàu ñaõ gaây cho nhaân duyeân ñöôïc ñoä. 
Töø ñaây veà sau caùc ñeä töû cuûa ta seõ tieáp tuïc laøm. Theá laø 
Phaùp thaân cuûa Nhö Lai thöôøng coøn maø khoâng heà nhaäp dieät.”  
 
 Vôùi baøi hoïc naøy, chuùng toâi chaám döùt buoåi hoïc 
Kinh Di Giaùo. Coøn vaêng vaúng beân tai yù nghóa lôøi Ngaøi 
vôùi chö tyø kheo: “Neáu caùc oâng vaãn trung thaønh vôùi  nhöõng 
lôøi daïy cuûa ta, sieâng naêng tu taäp, aáy laø caùc oâng ôû gaàn ta vaø 
ta seõ luoân ôû beân caïnh caùc oâng; coøn neáu caùc oâng buoâng lung 
ñeå cho ñaïo giaûi thoaùt cuûa ta suy taøn, aáy laø caùc oâng maát ta 
vaø caùc oâng ñaõ ñaùnh maát caùc oâng.”    
 
 Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta, chöa ñöôïc ñuû 
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Gia Ñình Phaät Töû, vôùi ñaày ñuû ñöùc tính lyù töôûng cuûa noù, 
thì chuùng ta coù theå xem nhö ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa 
ñöùc Phaät ñoái vôùi Boà Taùt ñaõ nhaäp phaùp moân “Ngoä nhaäp 
heát thaûy chö Phaät’’ trong lôøi Ngaøi noùi vôùi toân giaû A Nan 
treân ñaây : 
 Naøy A Nan! Coù 4 loaïi ma naøy, 8 vaïn 4 ngaøn caùnh 
cöûa phieàn naõo naøy, chuùng sanh vì theá maø khoå nhoïc. Chö 
Phaät beøn laáy ngay caùc phaùp naøy maø laøm Phaät söï. Ñoù goïi laø 
“phaùp moân ngoä nhaäp heát thaûy chö Phaät’’   
 
 Boà Taùt khi nhaäp Phaùp moân naøy, neáu thaáy heát thaûy 
caùc coõi Phaät thuaàn tònh maø khoâng vui möøng, khoâng tham, 
khoâng töï cao . . . Neáu thaáy heát thaûy caùc coõi Phaät baát tònh 
khoâng buoàn phieàn khoâng baát maõn, hay thaát voïng. Chæ ôû nôi 
chö Phaät phaùt taâm thanh tònh, hoan hyû cung kính, cho laø 
chöa töøng coù. Coâng ñöùc cuûa Nhö Lai voán bình ñaúng, vì 
muoán giaùo hoaù chuùng sanh maø hieän caùc coõi Phaät khoâng 
gioáng nhau...” 
 
 Baøi hoïc thöù 5: Neáu ngöôøi Huynh Tröôûng chuùng 
ta laøm Phaät sö,ï maø töï haøo vì Chuøa cuûa chuùng ta roäng raõi, 
ñoaøn quaùn khang trang, ñoäi nguõ Huynh Tröôûng vöøa 
ñoâng vöøa gioûi, vöøa ñoaøn keát, cheâ Chuøa beân kia nhoû, ñôn 
vò beân kia sinh hoaït loâi thoâi v..v.. thì chuùng ta ñaõ rôi vaøo 
töï cao, ngaõ maïn roài ñaáy!  
 
Cuõng vaäy, neáu chuùng ta sinh hoaït vôùi moät Ñôn vò “ñang 
ñi xuoáng’’ maø chuùng ta khoâng tìm caùch ñöa ñoaøn, ñôn vò 
ñi leân laïi ngoài than vaõn, thaát voïng, nhìn sang caùc ñôn vò 
baïn ñeå phaân bì thì roõ raøng ta cuõng rôi vaøo thaùi cöïc beân 
kia bi quan, tieâu cöïc, khoâng phaûi laø thaùi ñoä cuûa ngöôøi Boà 
Taùt ñang thi haønh haïnh nguyeän cuûa mình.  
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Boà Taùt khi nhaäp Phaùp moân naøy, neáu thaáy heát thaûy caùc coõi 
Phaät thuaàn tònh maø khoâng vui möøng, khoâng tham, khoâng töï 
cao . . . Neáu thaáy heát thaûy caùc coõi Phaät baát tònh khoâng buoàn 
phieàn, khoâng baát maõn, hay thaát voïng. Chæ ôû nôi chö Phaät 
sanh taâm thanh tònh hoan hyû cung kính, cho laø chöa töøng coù. 
Coâng ñöùc cuûa Nhö Lai voán bình ñaúng, vì muoán giaùo hoaù 
chuùng sanh maø hieän caùc coõi Phaät khoâng gioáng nhau  . . .” 
 
 Baøi hoïc thöù 3:  Laø yù nghóa cuûa “Phaät söï’’ laø gì? 
Laøm Phaät söï coù nghóa laø tuøy thuaän chuùng sanh, laøm cho 
hoï heát phieàn naõo. Baát cöù laøm caùi gì neáu laø ñöôïc nhö vaäy 
thì laøm gì cuõng goïi laø laøm Phaät söï heát. 
 Coøn Anh Chò Em mình, noùi roäng ra laø  Anh Chò 
Em Huynh tröôûng Gia Ñình Phaät Töû luoân thaáy laø mình 
ñi laøm Phaät söï: ñi sinh hoaït Gia Ñình Phaät Töû, ñi giaûng 
Phaät Phaùp cho caùc em, ñi traïi, ñi hoïp ban Huynh tröôûng, 
Ban Höôùng Daãn, ñi tham döï khoùa tu v..v.. Theá nhöng 
neáu trong caùc sinh hoaït Phaät söï ñoù maø chuùng ta ñeå maát 
chaùnh nieäm, ñi ñeán gaây nhau, thaäm chí to tieáng vôùi 
nhau . . . thì roõ raøng ñoù khoâng coøn laø Phaät söï nöõa maø laø 
“ma söï’’ ñoù caùc baïn aø! coù phaûi khoâng?   
 
“Hieän töôïng’’ naøy khoâng chæ ôû trong nöôùc maø caû ôû Haûi 
Ngoaïi, khoâng chæ ôû AÙ Chaâu hay AÂu Chaâu maø caû ôû Myõ 
Chaâu hay UÙc Chaâu cuõng vaäy thoâi !! Anh Chò Em chuùng 
toâi nhaéc nhôû nhau chuù yù ñaëc bieät veà baøi hoïc naøy.  
 
 Baøi hoïc thöù 4: Chuùng ta thöôøng nghe noùi: “Gia 
Ñình Phaät Töû laø moät phaùp moân tu vaø con ñöôøng cuûa ngöôøi 
Huynh Tröôûng ñang ñi laø con ñöôøng cuûa Boà Taùt’’  
 
Thaät vaäy, neáu chuùng ta xöùng ñaùng laø 1 Huynh Tröôûng 
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duyeân laønh ñeå xuaát gia ñöùc Phaät khuyeân “haõy töï mình 
thaép ñuoác leân maø ñi” laáy giaùo Phaùp cuûa Phaät laøm ñuoác 
chöù ñöøng tìm caàu giaûi thoaùt ôû nôi naøo khaùc. 
 
Chuù thích: 
 
(1) Vò vua “boû ñoà ñao thaønh Phaät” raát quen thuoäc vôùi Anh 
Chò Em chuùng ta. 
(2) Ngöôøi ñöôïc tieân ñoaùn seõ gieát cha, cuøng vôùi Ñeà Baø Ñaït Ña 
möu saùt Phaät & vua Cha; sau tænh ngoä, quy y Phaät & uûng hoä 
Phaät Phaùp 
(3) Nguõ thoâng laø: thieân nhaõn thoâng, thieân nhó thoâng, tha taâm 
thoâng, tuùc maïng thoâng, thaàn tuùc thoâng. 
(4) Nieát Baøn cuûa oâng Tu Baït Ñaø La laø Nieát Baøn cuûa A La 
Haùn, Nieát Baøn cuûa ñöùc Theá Toân laø Nieát Baøn cuûa Nhö Lai . 
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PHAÙT BOÀ ÑEÀ TAÂM VAÊN 
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 Baøi hoïc thöù 2: Muøi höông gì maø thôm laâu ñeán 
nhö vaäy hôû caùc baïn? Ñem côm töø coõi nöôùc Chuùng Höông 
veà vaãn coøn thôm, aên vaøo roài vaãn coøn thôm, maø höông 
thôm toûa ngaùt ra caùc loã chaân loâng nöõa vaø ñaëc bieät la,ø cho 
ñeán khi dieät tröø heát moïi thöù ñoäc cuûa phieàn naõo roài môùi 
tieâu heát!  
 
Anh Chò Em chuùng toâi nghó raèng chæ coù nguõ phaàn höông 
môùi bay xa, thôm laâu vaø coù nhöõng taùc duïng ñoäc ñaùo nhö 
vaäy maø thoâi, ñoù laø höông thôm cuûa Giôùi, Ñònh, Hueä, 
Giaûi thoaùt, vaø Giaûi thoaùt tri kieán.  Chaéc laø ñuùng roài- vì 
ñöùc Phaät coù daïy: “Höông thôm cuûa caùc loaøi hoa chæ coù theå 
bay theo chieàu gioù, coøn höông thôm cuûa ñöùc haïnh thì toûa ngaùt 
khaép muoân phöông’’ 
 
Trôû laïi vôùi nhöõng thaéc maéc cuûa toân giaû A Nan veà hieän 
töôïng “baát khaû tö nghì naøy’’ A Nan thöa vôùi Phaät:  
“Thaät laø chöa töøng coù! baïch Theá Toân, thöù côm thôm naøy haún 
coù theå laøm Phaät söï ’’  
 
Phaät baûo:  
“Ñuùng vaäy, A Nan! ñuùng vaäy, coù coõi Phaät laáy aùnh quang 
minh cuûa Phaät laøm Phaät söï. Coù coõi laáy chö Boà Taùt laøm Phaät 
söï. Coù coõi laáy caây Boà ñeà laøm Phaät söï . . .  coù coõi laáy Hö 
khoâng laøm Phaät söï . . . Nhö vaäy, naøy A Nan, moïi haønh vi thi 
thieát cuûa chö Phaät, moïi oai nghi cöû chæ, khoâng coù gì khoâng 
phaûi laø Phaät söï . . .  
 
Naøy A Nan! Coù 4 loaïi ma naøy, 8 vaïn 4 ngaøn caùnh cöûa 
phieàn naõo naøy, chuùng sanh vì theá maø khoå nhoïc. Chö Phaät 
beøn laáy ngay caùc phaùp naøy maø laøm Phaät söï. Ñoù goïi laø “phaùp 
moân ngoä nhaäp heát thaûy chö Phaät’’  
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Chuùng toâi hoïc ñöôïc ôû ñaây, caùch hieåu moät hình thaùi 
ngoân ngöõ trong kinh ñieån Phaät giaùo. Tuøy theo caùch ñoïc, 
caùch hieåu maø ta thaáy moät söï vieäc, moät hieän töôïng laø söï 
thaät hay laø huyeàn thoaïi. Ñoù cuõng laø moät thöù ngoân ngöõ 
“baát khaû tö nghì’’  nhö söï vieäc trong Kinh Thaéng Man: 
Thaéng Man phu nhaân ñaõ nhìn thaáy ñöùc Phaät hieän ra giöõa 
hö khoâng, nghe ñöùc Phaät thuyeát phaùp, ñoái ñaùp song suoát 
cuõng nhö thöa thænh Ngaøi trong nhieàu vaán ñeà, trong khi Ñöùc 
Phaät chöa heà rôøi khoûi Tònh Xaù Kyø Vieân, vaø Thaéng Man 
cuõng chöa ra khoûi hoaøng cung!  
 
Anh Chò Em chuùng ta ai coù “chìa khoùa’’ ñeàu giaûi maõ 
ñöôïc böùc maät thö, hay laø thoâng ñieäp cuûa tình thöông vaø 
trí tueä naøy, phaûi khoâng caùc Baïn? 
 
Toân giaû A Nan laïi hoûi tieáp ngaøi Duy Ma Caät: 
 “Muøi höông naøy keùo daøi ñuôïc bao laâu?’’  
 
Ngaøi Duy Ma Caät ñaùp:  
- “ Keùo daøi cho ñeán khi tieâu hoaù heát côm’’  
 
- “Höông ñoù toàn taïi bao laâu?’’  
 
- “Theá löïc cuûa côm naøy keùo daøi ñeán 7 ngaøy môùi tieâu! Laïi 
nöõa, naøy A Nan! haøng Thanh Vaên chöa nhaäp Chaùnh vò maø 
aên côm naøy thì khi naøo nhaäp chaùnh vò roài côm môùi tieâu heát. 
Nhöõng ngöôøi ñaõ nhaäp chaùnh vò aên côm naøy khi naøo chöùng 
ñaéc taâm giaûi thoaùt côm môùi tieâu heát. Nhöõng ngöôøi chöa phaùt 
taâm Ñaïi thöøa aên côm naøy, cho ñeán khi phaùt taâm Ñaïi thöøa 
roài côm môùi tieâu heát... ví nhö loaïi thuoác coù teân laø thöôïng vò, 
uoáng vaøo cho ñeán trò döùt moïi thöù ñoäc roài môùi tieâu heát. Côm 
naøy cuõng vaäy, khi dieät tröø heát moïi thöù ñoäc cuûa phieàn naõo thì 
môùi tieâu heát !’’  

 •CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•159 

 

 
“………..Neáu taâm roäng lôùn khoâng phaùt, nguyeän 
kieân coá khoâng laäp, thì duø tu haønh bao laâu cuõng 
chæ laø voâ ích! Vaäy phaûi phaùt taâm vaø laäp 
nguyeän . 
 
Treân caàu Phaät Ñaïo, döôùi giaùo hoaù chuùng sanh, 
luoân tinh taán, kieân cöôøng, khoâng chuøn böôùc, 
khoâng khieáp sôï, khoâng chaùn naûn, meät moûi, phaùt 
taâm nhö vaäy laø Chaân. Ngöôïc laïi, coù loãi khoâng 
söûa, coù toäi khoâng saùm hoái, trong baån ngoaøi 
saïch,tröôùc sieâng sau nhaùc v..v.. phaùt taâm nhö 
vaäy laø Nguïy. Ñaây cuõng laø thöôùc ño ñaïo ñöùc, tö 
caùch cuûa ngöôøi Huynh Tröôûng Gia Ñình Phaät 
Töû vaø nhaéc nhôû Anh Chò Em chuùng ta luoân 
töï soi roïi laïi mình……..” 
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C uõng nhö Kinh Di Giaùo, Baøi vaên Khuyeán Phaùt Boà 
Ñeà Taâm naøy,  anh chò em chuùng toâi hoïc tröôùc Kinh Hoa 
Nghieâm, nhöng ghi laïi sau.  
 
 Phaàn ñoâng anh chò em ñeàu coù baûn vaên naøy neân 
vieäc hoïc raát thuaän tieän. Chuùng toâi choïn baûn dòch vaø 
giaûng cuûa Thaày Trí Quang. Thaày baûo raèng nguyeân nhaân 
Thaày dòch baøi vaên naøy laø do moät hoâm ngaãu nhieân, Thaày 
gaëp hai Thaày: thaày Thieän Sieâu vaø thaày Ñoãng Minh ñang 
baøn veà baøi vaên naøy, roài toái hoâm aáy, Thaày gaëp Thaày Trí 
Ñoä baûo Thaày dòch; Ñeâm sau, Thaày laïi naèm moäng nöõa, 
thaáy hai haøng Taêng. Anh chò em chuùng toâi ñaõ nghe 
danh baøi vaên naøy, laïi ñöôïc nghe nguyeân nhaân thuùc giuïc 
Thaày Trí Quang dòch, laïi nöõa, Thaày chuù giaûi raát roõ raøng 
deã hieåu, anh chò em chuùng toâi ai naáy ñeàu naùo  nöùc mang 
veà ñoïc vaø raùng hoïc thuoäc loøng, neân tröôùc khi vaøo lôùp, 
gaàn nhö ai cuõng ñaõ thuoäc. Baûn vaên ñaäm ñaø tình caûm, lôøi 
vaên tha thieát ñaày tính thuyeát phuïc naøy vaø anh chò em 
chuùng toâi daønh nhau neâu leân nhöõng baøi hoïc thu löôïm 
ñöôïc. 
 
 Baøi hoïc thöù 1 laø veà töï truyeän cuûa taùc giaû baøi vaên 
“Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm”: Ñaïi sö Thaät Hieàn.  
Ngaøi hoï Thôøi, teân Thaät Hieàn, töï laø Tö Teà, hieäu Tænh 
Am. Ngaøi sinh ngaøy 8 thaùng 8 naêm 1685 trong moät gia 
ñình Nho giaùo, cha maát sôùm, ôû vôùi meï. Baø meï bieát con 
mình coù caên tu, töø nhoû ñeán lôùn Ngaøi khoâng aên maën, 
neân môùi 7 tuoåi ñaõ cho con laïy Thaày Dung Tuyeån ôû Am 
Thanh Löông laøm boån sö, vaø naêm 15 tuoåi thì ngaøi Thaät 
Hieàn xuaát gia. Thoâng minh tuyeät vôøi, kinh saùch gì ñaõ 

 •CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•229 

 Boà Taùt haønh ñaïo maø khoâng thaáy mình haønh ñaïo, boá 
thí maø khoâng thaáy coù ngöôøi boá thí, ngöôøi nhaän cuûa boá 
thí, cuõng khoâng thaáy coù vaät boá thí . . . Boà Taùt nhö “rong 
chôi’’ trong 3 coõi 6 ñöôøng, nhöng ñaõ laøm ñöôïc raát nhieàu 
Phaät söï lôïi ích cho chuùng sanh, vôùi taâm roãng rang, khoâng 
vöôùng “buïi traàn’’  
 
Trôû laïi vôùi phaåm Kinh cuûa ngaøy hoâm nay: “Boà Taùt 
Haïnh’’ Phaåm Kinh naøy ñeán sau phaåm “Phaät Höông Tích’’ 
trong ñoù OÂng Duy Ma Caät xin côm thöøa ôû nöôùc Chuùng 
Höông, ñem veà cho moïi ngöôøi trong Chuùng hoäi aên nôi 
nhaø oâng, vaø ai aên ñöôïc côm naøy thì ñeàu toaû ra muøi 
huông thôm ngaùt töø taát caû loã chaân loâng. . . . Luùc aáy, ñöùc 
Phaät ñang giaûng Phaùp taïi vöôøn caây Am La, maët ñaát boãng 
hoaù thaønh trang nghieâm vaø lôùn roäng meânh moâng, taát caû 
Chuùng hoäi ñeàu aùnh saéc vaøng roøng.  Toân giaû A Nan hoûi 
Phaät vì sao coù ñieàm laønh naøy, ñöùc Phaät noùi: “ñoù laø vì Duy 
Ma Caät vaø Vaên Thuø Sö Lôïi vôùi ñaïi chuùng ñang cung kính 
vaây quanh khôûi yù muoán ñeán ñaây neân coù ñieàm toát laønh 
naøy.’’ (Ngaøi Duy Ma Caät duøng thaàn löïc mang heát hoäi 
chuùng, vaø caùc toøa sö töû cuûa hoï vaøo trong loøng baøn tay 
phaûi bay sang choã Phaät ngöï) 
 
 Ñaây laø baøi hoïc thöù nhaát cuûa Anh Chò Em chuùng 
toâi:  nhôù laïi 2 caâu cuoái cuûa moät baøi thi keä :   
    “.....Moät taâm  nieäm an laønh  

    Laøm raïng ngôøi maët ñaát’’  
 

 Chæ moät taâm nieäm an laønh thoâi cuõng ñuû laøm 
raïng ngôøi maët ñaát. ÔÛ ñaây, laø caû hai vò Boà Taùt thöôïng 
thaëng vôùi ñaïi chuùng, cung kính vaây quanh khôûi yù  muoán 
ñeán thaêm Phaät, heøn gì khoâng taïo ra ñieàm laønh ñoù? 
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Q  ua 4 phaåm chuû yeáu maø Anh Chò Em  chuùng toâi 
ñaõ hoïc, chuùng ta thaáy roõ ñöôïc tinh thaàn kinh 

Duy Ma Caät noùi theo ngoân ngöõ Phaät giaùo laø Theå vaø 
Duïng cuûa Kinh.  
 
 Theå laø cô sôû tö töôûng coøn Duïng laø muïc tieâu, laø söï 
chuyeån bieán lyù thuyeát thaønh ñoäng cuï theå, hay noùi caùch 
khaùc tö töôûng Kinh Duy Ma Caät ñaët caên baûn treân “Baát tö 
nghì giaûi thoaùt’’ maø haønh ñoäng thöïc tieãn cuûa Boà Taùt  
Duy Ma Caät cuõng laø Baát tö nghì giaûi thoaùt. 
 
Neáu hình aûnh “Ngöôøi Quaân Töû ” laø nhaân vaät lyù töôûng 
cuûa Nho giaùo, thì cö só Duy Ma Caät laø moät nhaân caùch lyù 
töôûng cuûa Boà Taùt ñaïo ñaïi thöøa Phaät giaùo vaäy! Ngaøi ñaõ 
vöôït leân treân con ngöôøi, ñaõ nhaäp vaøo haøng Thaùnh, 
nhöng Ngaøi khoâng tìm Nieát Baøn tòch tónh cho rieâng 
mình, maø vaãn qua laïi trong saùu neûo luaân hoài, ñeå “Tònh 
Phaät Quoác Ñoä, Thaønh Töïu Chuùng Sanh’’ nghóa laø Boà Taùt 
khoâng lìa theá gian, maø qua laïi giöõa Nieát Baøn vaø Sinh Töû 
ñeå giaùo duïc, chuyeån hoaù chuùng sanh.  
 
 Nguyeân lyù baát nhò hay thöïc taïi baát nhò, chính laø 
caùnh cöûa ñeå Boà Taùt coù theå qua laïi giöõa hai caûnh giôùi 
töôûng chöøng nhö ñoái laäp maø “giaáy thoâng haønh‘’ laø nhaäp 
baát nhò phaùp moân. Ñaõ “vaøo phaùp moân khoâng hai’’ Boà Taùt 
thaáy ñöôïc thöïc töôùng caùc phaùp maø khoâng keït hai beân, 
khoâng vöôùng maéc vì nhöõng yù nieäm sinh dieät, nhô saïch, 
ngaõ vaø ngaõ sôû, thoï vaø khoâng thoï . . . Boà Taùt an nhieân töï 
taïi, ung dung ñi vaøo cuoäc ñôøi oâ tröôïc maø khoâng heà bò 
nhieãm oâ... Ñoù laø con ñöôøng haønh ñaïo cuûa Boà taùt, hay laø 
thöïc haønh haïnh Boà Taùt. 
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ñoïc qua laø nhôù heát, thoâng suoát caû saùch vôû theá gian, vieát 
vaên raát gioûi, laøm thô hay, chöõ toát v..v.. Raát coù hieáu vôùi 
meï. Naêm 24 tuoåi thoï Tyø Kheo, töø ñoù nghieâm taäp giôùi 
luaät, khoâng rôøi y baùt, ngaøy aên moät böõa vaø thöôøng khoâng 
nguû nghæ. Naêm 1710, y chæ Cöø Thaønh Phaùp sö, hoïc taäp 
Duy Thöùc, Laêng Nghieâm, chæ quaùn …vôùi phaùp sö Thieäu 
Ñaøm chöa tôùi 3 naêm ñaõ thoâng suoát; phaùp sö Thieäu Ñaøm 
thoï kyù cho Ngaøi laøm theá heä thöù 4, cuûa Ngaøi Linh Phong 
thuoäc Thieân Thai chaùnh toâng.  
Naêm 1714, hoïc tham thieàn vôùi Hoaø Thöôïng Linh Thöùu 
vaø chæ maáy thaùng sau laø Sö ñoán ngoä. Töø ñoù öùng cô voâ 
ngaïi, bieän taøi voâ cuøng; sau ñaïi sö veà nhaäp thaát ôû chuøa 
Chaân Tòch, ngaøy ñoïc 3 taïng Kinh ñieån, ñeâm nieäm danh 
hieäu Di Ñaø; Sau 3 naêm, Chuùng trong chuøa thænh Sö 
giaûng Phaùp Hoa, Sö giaûng nhö soâng tuoân, suoái traøo vaäy. 
Naêm 1718, Sö ôû chuøa Long Höng, Thieäu Ñaøm phaùp sö baûo 
Sö giaûng Kinh Luaät v.v.. thay cho mình vaø ca tuïng Sö 
heát söùc. 
 Muøa xuaân naêm 1719, Ngaøi ñeán Töù Minh nuùi A 
Duïc, chieâm baùi Xaù Lôïi, tröôùc sau ñoát 5 ngoùn tay cuùng 
döôøng Phaät . 
 Töø naêm 1733, sau khi daën ñeä töû “14 thaùng 4 sang 
naêm ta ñi luoân,” Ñaïi Sö ñoùng cöûa nieäm Phaät, moãi ngaøy 
ñeâm töï haïn cho mình 10 vaïn tieáng; qua naêm sau 1734 
ngaøy 2 thaùng 4 Sö môû cöûa, daën doø moïi vieäc, ngaøy 13 Sö 
boû aên vaø ngaøy 14 Sö thò tòch, thoï 49 tuoåi trong ñoù coù 25 
tuoåi haï. Ñoà chuùng naên næ Sö ôû laïi ít laâu, Sö noùi: “Ta ñi laø 
trôû laïi lieàn, sinh töû laø vieäc lôùn, moïi ngöôøi haõy töï tònh taâm maø 
nieäm Phaät” Con ngöôøi, chí nguyeän vaø nhöõng vieäc laøm  
trong suoát cuoäc ñôøi cuûa Ñaïi Sö quaû laø moät taám göông 
saùng vó ñaïi cuûa haïnh tinh taán cho anh chò em chuùng ta 
hoïc taäp.   
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        Baøi hoïc thöù 2: Baøi Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm 
  
 1. Xuaát Xöù: Baøi Vaên naøy ôû trong “Tænh Am Ngöõ 
Luïc” do Baønh Teá Thanh söu taäp vaø aán haønh, 52 naêm sau, 
khi ñaïi sö Thaät Hieàn vieân tòch, goàm coù nhieàu baøi vaên 
cuûa Ngaøi nhö:: 

•Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm 
•Truyeän Vaõng Sanh  
•Khuyeán Tu Tònh Ñoä 
•Nieát Baøn Hoäi Phaùt Nguyeän Vaên  
•Xaù Lôïi Saùm Töï  
•Truøng Kieán Nieát Baøn Saùm Hoäi Töï 
•Nieát Baøn Hoäi Öôùc Töï  
•Nieát Baøn Hoäi Öôùc Ñeä Nhò Töï  
•Nieäm Phaät Qui Öôùc 
•Tònh Nghieäp Ñöôøng Qui Öôùc  

 
 2. Noäi dung:  Baøi vaên naøy nhö ñaõ noùi, lôøi leõ 
chaân thaät maø tha thieát, lyù luaän saéc beùn ñaày söùc thuyeát 
phuïc; chuùng toâi ñeàu ñaõ hoïc thuoäc loøng neân khoûi ghi ra 
ñaây, chæ ghi nhöõng baøi hoïc ruùt ra töø baøi vaên . 
  
 Baøi hoïc thöù 3: “Cöûa chính yeáu ñeå nhaäp Ñaïo thì 
söï phaùt taâm ñöùng ñaàu, vieäc khaån caáp ñeå tu haønh thì söï 
laäp nguyeän ñöùng tröôùc.”  
Neáu taâm roäng lôùn khoâng phaùt, nguyeän kieân coá khoâng 
laäp, thì duø tu haønh bao laâu cuõng chæ laø voâ ích! Vaäy phaûi 
phaùt taâm vaø laäp nguyeän . 
 
 Baøi hoïc thöù 4:  Nhöng taâm nguyeän coù nhieàu saéc 
thaùi khaùc nhau; töïu trung coù 8: ñoù laø, Taø-Chaùnh, Chaân -
Nguïy, Ñaïi -Tieåu , Thieân -Vieân. 
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- BOÀ TAÙT HAÏNH - 

 
Nguyeân lyù baát nhò hay thöïc taïi baát nhò, chính laø caùnh cöûa ñeå 
Boà Taùt coù theå qua laïi giöõa hai caûnh giôùi töôûng chöøng nhö ñoái 
laäp maø “giaáy thoâng haønh‘’ laø nhaäp baát nhò phaùp moân. Ñaõ 
“vaøo phaùp moân khoâng hai’’ Boà Taùt thaáy ñöôïc thöïc töôùng caùc 
phaùp maø khoâng keït hai beân, khoâng vöôùng maéc vì nhöõng yù 
nieäm sinh dieät, nhô saïch, ngaõ vaø ngaõ sôû, thoï vaø khoâng thoï . . . 
Boà Taùt an nhieân töï taïi, ung dung ñi vaøo cuoäc ñôøi oâ tröôïc maø 
khoâng heà bò nhieãm oâ. . . Ñoù laø con ñöôøng haønh ñaïo cuûa Boà 
taùt, hay laø thöïc haønh haïnh Boà Taùt. 
 
 Boà taùt haønh ñaïo maø khoâng thaáy mình haønh ñaïo, boá thí maø 
khoâng thaáy coù ngöôøi boá thí, ngöôøi nhaän cuûa boá thí, cuõng khoâng 
thaáy coù vaät boá thí . . . Boà Taùt nhö “rong chôi’’ trong 3 coõi 6 
ñöôøng, nhöng ñaõ laøm ñöôïc raát nhieàu Phaät söï lôïi ích cho 
chuùng sanh, vôùi taâm roãng rang, khoâng vöôùng “buïi traàn’’  

KINH DUY MA CAÄT (tieáp theo) 
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Vôùi taùm baøi hoïc treân ñaây veà phaåm Kinh naøy, chuùng toâi 
chaám döùt buoåi hoïc Kinh hoâm nay; moïi ngöôøi ghi nhôù 
trong loøng raèng phaûi tinh taán tu hoïc ñeå coù caùi nhìn roäng 
raõi, khoâng coøn giaûi ñaõi, hoïc nhìn cuoäc ñôøi vôùi caëp maét 
cuûa Boà Taùt, hoïc caùi taâm Phaät cuûa Boà Taùt, caùi haïnh 
nguyeän roäng lôùn cuûa Boà Taùt laø luoân noùi, nghó vaø laøm 
nhöõng ñieàu lôïi ích chuùng sanh.   
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Taát nhieân laø ta phaûi choïn, phaûi hoïc vaø nhôù kyõ, theá naøo 
laø phaùt taâm Chaùnh, Chaân, Ñaïi vaø Vieân !  
 
 Baøi hoïc thöù 5: “Danh lôïi khoâng ham, vui thuù 
khoâng maøng, chæ vì thoaùt sinh töû, vì chöùng boà ñeà (maø 
phaùt taâm tu haønh ). Phaùt taâm nhö vaäy goïi laø chaùnh. 
Ngöôïc laïi, khoâng cöùu xeùt töï taâm, chæ lo nhöõng vieäc ôû 
ngoaøi, vuï lôïi, haùm danh v.v.. phaùt taâm nhö vaäy laø Taø. 
Chuùng ta coù theå duøng tieâu chuaån naøy ñeå xeùt ñoäng cô 
vaøo Gia Ñình Phaät Töû cuûa chuùng ta laø chaùnh hay taø!  
 
 Baøi hoïc thöù 6: treân caàu Phaät Ñaïo, döôùi giaùo hoaù 
chuùng sanh, luoân tinh taán, kieân cöôøng, khoâng chuøn böôùc, 
khoâng khieáp sôï, khoâng chaùn naûn, meät moûi, phaùt taâm 
nhö vaäy laø Chaân. Ngöôïc laïi, coù loãi khoâng söûa, coù toäi 
khoâng saùm hoái, trong baån ngoaøi saïch,tröôùc sieâng sau 
nhaùc v..v.. phaùt taâm nhö vaäy laø Nguïy. Ñaây cuõng laø thöôùc 
ño ñaïo ñöùc, tö caùch cuûa ngöôøi Huynh Tröôûng Gia Ñình 
Phaät Töû vaø nhaéc nhôû Anh Chò Em chuùng ta luoân töï soi 
roïi laïi mình. 
 
 Baøi hoïc thöù 7: “Chuùng sanh giôùi heát, nguyeän ta 
môùi heát, Boà ñeà ñaïo thaønh, nguyeän ta môùi thaønh” 
Phaùt taâm nhö vaäy goïi laø Ñaïi. Ngöôïc laïi, coi 3 coõi nhö lao 
nguïc, nhìn sinh töû nhö oan gia, chæ mong töï ñoä, khoâng 
daùm ñoä ngöôøi, phaùt taâm nhö vaäy goïi laø Tieåu.  Ñaây cuõng 
laø baøi hoïc veà ñaïi bi taâm 
 
 Baøi hoïc thöù 8: “Neáu bieát töï taùnh laø chuùng sanh 
neân nguyeän ñoä thoaùt, töï taùnh laø Phaät Ñaïo neân nguyeän 
thaønh töïu, khoâng thaáy moät phaùp naøo ngoaøi taâm maø coù, 
ñem caùi taâm voâ töôùng, phaùt caùi nguyeän voâ töôùng, laøm caùi 
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haïnh voâ töôùng, chöùng caùi quaû voâ töôùng, caùi töôùng voâ 
töôùng cuõng khoâng thaáy coù ñöôïc: phaùt taâm nhö vaäy goïi laø 
Vieân.” 
 
 Anh Chò Em chuùng ta neáu laøm ñöôïc caùi gì cuõng “keå 
coâng” chöa noùi chuyeän xöng mình laø “coâng thaàn khai 
quoác” nöõa! Vaäy thì ñoù laø caùi taâm Thieân roài, khoù vieân 
laém, coù phaûi khoâng?  
 
 Baøi hoïc thöù 9:  Möôøi lyù do cuûa söï phaùt khôûi Boà 
Ñeà Taâm; ñoù laø: 
 

1. Nhôù ôn naëng cuûa Phaät 
2. Nhôù ôn Cha Meï 
3. Nhôù ôn Sö Tröôûng 
4. Nhôù ôn Thí Chuû 
5. Nhôù ôn Chuùng Sanh 
6. Nhôù khoå Sinh Töû 
7. Troïng linh taùnh cuûa mình  
8. Saùm hoái nghieäp chöôùng  
9. Laøm cho Phaät Phaùp toàn taïi laâu daøi 

 
 Trong 10 lyù do naøy, chæ coù chöõ “linh taùnh” laø anh 
chò em chuùng toâi thaûo luaän, chöõ linh taùnh ñoù, theo baøi 
vaên laø Phaät taùnh, caùi maø Luïc Toå Hueä Naêng goïi laø töï 
taùnh, vaø ñaõ thoát leân khi ngoä ñöôïc töï taùnh ñoù:  
 

“Ñaâu ngôø töï taùnh voán töï thanh tònh 
Ñaâu ngôø töï taùnh voán khoâng sanh dieät 
Ñaâu ngôø töï taùnh voán töï ñaày ñuû 
Ñaâu ngôø töï taùnh voán khoâng lay ñoäng 
Ñaâu ngôø töï taùnh hay sanh muoân phaùp”  
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Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi ñaùp: “Theo yù toâi, ñoái vôùi heát thaûy 
phaùp khoâng noùi, khoâng thuyeát, vöôït ngoaøi vaán ñaùp. Ñoù laø vaøo 
phaùp moân khoâng hai” 
 Ñoaïn ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi hoûi oâng Duy Ma Caät: “Moãi 
ngöôøi chuùng toâi ñaõ noùi roài, baây giôø xin nhaân giaû cho bieát 
theá naøo laø Boà Taùt vaøo phaùp moân khoâng hai ?’’ oâng Duy 
Ma Caät laëng thinh khoâng noùi.  
 
Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi taùn thaùn:  
“Hay thay, hay tuyeät! cho ñeán khoâng coøn vaên töï ngöõ 
ngoân; ñoù môùi thaät laø vaøo phaùp moân khoâng hai( cöûa vaøo 
tuyeät ñoái)’’  
 
Baøi hoïc thöù taùm: Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi khoâng thuyeát veà 
“vaøo phaùp moân khoâng hai’’ vì theo Ngaøi, ñoái vôùi taát caû caùc 
phaùp khoâng noùi, khoâng baøn khoâng dieãn, khoâng vaán, 
khoâng ñaùp maø phaûi thaân chöùng thì ñoù laø vaøo phaùp moân 
khoâng hai. Theá nhöng Ngaøi vaãn phaûi duøng moät caâu ñeå 
dieãn ñaït yù naøy. 
Ñeán phieân oâng Duy Ma Caät, oâng im laëng, khoâng noùi 
naêng gì caû vaø ñöôïc ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi khen laø tuyeät 
hay vì ñaõ vöôït leân treân ngoân ngöõ thoâng thöôøng. Ñoù môùi 
thaät söï laø “vaøo phaùp moân khoâng hai.’’ 
 
Thaät vaäy, ôû ñaây Anh Chò Em chuùng toâi ñöôïc hieåu saâu 
saéc hôn caâu “ngoân ngöõ ñaïo ñoaïn’’ lôøi noùi laøm maát yù Ñaïo, 
caét ñöùt Ñaïo. Tuy nhieân, chuùng ta ñaâu coù baét chöôùc ngaøi 
Duy Ma Caät ñöôïc, chuùng ta coøn phaûi daïy caùc em, daïy 
con caùi, daïy hoïc sinh. . . chuùng ta phaûi traùnh caùi taâm vò 
kyû, taâm phaân bieät cuõng nhö ñöøng noùi quaù nhieàu vaø phaûi 
noùi ñuùng luùc, ñuùng tröôøng hôïp, hôïp vôùi trình ñoä cuûa 
ngöôøi nghe laø ñöôïc roài. 
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lung phoùng daät, ñeå bò loâi cuoán vaøo luïc duïc thaát tình, 
chaïy theo 6 traàn, thì phieàn naõo khoå ñau theo sau töùc thì 
vaø cöù theá luaân hoài trong bieån sinh töû. Ví duï ngöôøi kheùo 
tu thì nghe chöôûi cuõng cöôøi nghe khen cuõng cöôøi; ngöôøi 
vuïng tu nghe khen thì töôi cöôøi hôùn hôû, nghe chöôûi thì 
lieàn noåi saân hay oaùn giaän v..v.. Neáu hieåu  ñöôïc an hay 
baát an laø do mình, sinh töû vaø nieát baøn laø do nôi töï taâm 
mình, khoâng phaûi laø nhöõng nôi choán hieän höõu ôû beân 
ngoaøi, neáu bieát raèng phieàn naõo chính laø nhöõng chaát lieäu 
ñeå kieán taïo nieát baøn thì hieåu ñuôïc Sinh Töû vaø Nieát Baøn 
khoâng khaùc, ñoù laøø vaøo ñöôïc phaùp moân khoâng hai. Neáu 
coøn nhaøm chaùn sinh töû, oaùn gheùt cuoäc ñôøi muoán tìm 
Nieát Baøn ôû ngoaøi cuoäc ñôøi thì ñoù laø chuyeän khoâng 
töôûng.  Tieáp xuùc vôùi cuoäc ñôøi, soáng trong loøng cuoäc ñôøi 
maø khoâng vöôùng maéc thì ñoù laø nieát baøn, ñöôïc nhö vaäy 
laø vaøo phaùp moân khoâng hai. 
 
 Baøi hoïc thöù baûy: Qua söï trình baøy cuûa 31 vò Boà 
Taùt veà kinh nghieäm tu taäp cuûa hoï thaät laø muoân hình 
muoân veû, nhöng noäi dung ñeàu nhaèm noùi leân moät ñieàu; 
ñoù laø thaät taùnh cuûa caùc phaùp laø “Voâ thöôøng, Voâ ngaõ, 
Khoâng’’ Vaäy muoán vaøo  phaùp moân khoâng hai thì phaûi 
thaáy ñöôïc lyù naøy ñeå ñöøng chaáp xaáu - ñeïp, dô - saïch, yeâu 
- gheùt, sinh - dieät, v..v.. ñeå thaáy ñöôïc caùi “moät’’ trong caùi 
“taát caû’’ vaø môû roäng loøng ra, nhìn moïi ngöôøi, moïi söï vaät 
hieän töôïng vôùi taâm khoâng phaân bieät, taâm hoan hyû . . . 
ñoù laø vaøo phaùp moân khoâng hai. 
 
Chö Boà Taùt laàn löôït töøng vò trình baøy xong lieàn hoûi 
Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi raèng: “Theá naøo laø Boà Taùt vaøo phaùp 
moân khoâng hai ?’’  
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 Baøi hoïc thöù 10:  nghóa chöõ “Boà Ñeà.”  
 
 Chuùng ta ñaõ thöôøng hoïc Boà Ñeà tieáng Phaïn laø 
“Bodhi” coù nghóa laø “giaùc”- giaùc ngoä, traùi vôùi meâ- Sau naøy, 
caùc vò luaän sö coøn phaân bieät giaùc cuûa moät vò thaùnh ( A 
La Haùn), moät vò Boà Taùt, moät vò Phaät. Ví duï: Ngaøi Cöu 
Ma La Thaäp dòch Boà ñeà laø “Voâ Thöôïng Trí Tueä” hay “Tueä 
Giaùc Sieâu Vieät” (Trí Ñoä Luaän); Ngaøi Taêng Trieäu thì cho 
raèng, khoâng coù chöõ naøo deã dòch hôn vì Boà Ñeà laø caùi 
chaân trí, giaùc ngoä baûn theå sieâu vieät, moät caùch chính xaùc. 
 
 Baøi hoïc thöù 11: Loaïi bieät cuûa Boà Ñeà  
 
Chæ coù tueä giaùc cuûa haøng thaùnh giaû môùi ñöôïc goïi laø Boà 
Ñeà. Thaùnh giaû coù 3 möùc ñoä, neâân coù 3 loaïi Boà Ñeàà: Thanh 
Vaên Boà Ñeà, Ñoäc Giaùc Boà Ñeà, Voâ Thöôïng Boà Ñeà.   
 
 Baøi hoïc thöù 12:  Töï taùnh cuûa Boà Ñeà  
 
 Töï taùnh cuûa Boà Ñeà laø Voâ Laäu Tueä. Tueä naøy 
chính laø Tueä Taâm Sôû trong 5 Taâm Sôû bieät caûnh (theo 
Tam Thöøa Coäng Phaùp)  ÔÛ ñaây, Anh Chò Em chuùng toâi 
coù dòp oân laïi Duy Thöùc; 5 Taâm Sôû bieät caûnh ñoù laø: Duïc, 
Thaéng Giaûi, Nieäm, Ñònh, Tueä. Coøn theo Ñaïi Thöøa Baát 
Coäïng Phaùp thì töï taùnh cuûa Boà Ñeà laø 4 trí thanh tònh. 
Noùi nhö vaäy, thì chæ coù Phaät ñòa môùi ñöôïc goïi laø Boà Ñeà 
thoâi. 
 
 Baøi hoïc thöù 13: Töông öùng cuûa Boà Ñeà  
 
Ñoù laø noùi Taâm Vöông, Taâm Sôû ôû giai ñoaïn Thöùc chuyeån 
thaønh Trí (cuûa 4 trí): 
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• Ñaïi Vieân Caûnh Trí (teân goïi cuûa thöùc thöù 8 luùc ñoù) 
• Bình Ñaúng Taùnh Trí (thöùc thöù 7) 
• Dieäu Quan Saùt Trí ( thöùc thöù 6) 
• Thaønh Sôû Taùc Trí ( 5 thöùc tröôùc)  

 
 Baøi hoïc thöù 14: Naêng sinh cuûa Boà Ñeà 
 
 Boà Ñeà cuõng laø phaùp duyeân sinh, do dieät meâ maø 
coù, neân noù cuõng coù 4 duyeân nhö caùc phaùp khaùc: 
 
1. Nhaân duyeân: Chuûng töû cuûa voâ laäu tueä (loaïi baûn höõu )  
2. Taêng thöôïng duyeân: Thieän höõu (Phaät, Boà Taùt, Sö 

tröôûng, Taêng thaân ) 
3. Ñaúng Voâ Giaùn Duyeân: Söï lieân tuïc daãn sinh voâ laäu tueä 

cuûa höõu laäu thieän   
4. Sôû Duyeân Duyeân: Caûnh khoå ñaõ thaáy nghe vaø caûnh 

thaùnh ñaõ quaùn töôûng.  
 
 Baøi hoïc thöù 15: Sôû ñoaïn cuûa Boà Ñeà 
 
Coøn goïi laø “chöôùng”, laø nhöõng thöù bò tieâu dieät ñeå thöïc 
hieän Boà Ñeà.  
 
Chöôùng ñoù laø gì? vaø Trí naøo tieâu dieät ñöôïc?  
 
ÔÛ Nhò Thöøa, Phieàn Naõo Chöôùng laø sôû ñoaïn, Boà Ñeà Trí 
Phaàn Sinh Khoâng laø naêng ñoaïn.  
ÔÛ Ñaïi Thöøa, Phieàn Naõo Chöôùng vaø Sôû Tri Chöôùng laø sôû 
ñoaïn; Ñeán Phaät Thöøa, thì sôû ñoaïn laø phaàn chuûng töû cuûa 2 
chöôùng aáy. Coøn naêng ñoaïn laø 4 trí cuûa Boà Ñeà( 2 phaàn sinh 
khoâng vaø phaùp khoâng)   
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ñoù coù nghóa laø Thieän vaø baát thieän chæ coù tính caùch 
töông ñoái; ôû ñaát nöôùc naøy ñieàu ñoù laø thieän, qua nöôùc kia 
laø baát thieän roài; ví duï moät ñieäp vieân ñöôïc nöôùc naøy ghi 
coâng, ca ngôïi nhöng khi ñeán nöôùc ñòch hoaït ñoäng maø 
khoâng may bò baét thì seõ ñöôïc coi laø toäi phaïm töû hình. ÔÛ 
nöôùc ta coù hieáu vôùi cha meï laø phuïng döôõng hoï khi giaø 
yeáu, nhöng ôû moät nöôùc (thuoäc chaâu Phi ) thì khi cha meï 
giaø hoï cho leo leân caây cao, con chaùu ôû döôùi rung caây, neáu 
caùc cuï rôi xuoáng cheát thì ñem choân, neáu chòu ñöïng ñöôïc 
môùi ñem veà nuoâi. Moät ví duï khaùc: Saùt sanh laø baát thieän 
nhöng cuõng coù tröôøng hôïp goïi laø “gieát moät ngöôøi cöùu trieäu 
ngöôøi’’ nhö nhöõng vò anh huøng trong lòch söû ñaõ gieát 
nhöõng baïo chuùa ñeå cöùu muoân daân thì vieäc aáy laïi laø vieäc 
thieän roài. Noùi caùch khaùc, nhöõng nguyeân taéc veà luaân lyù, 
ñaïo ñöùc coù theå thay ñoåi theo bieân giôùi quoác gia, bieân 
giôùi toân giaùo neân thieän vaø aùc (baát thieän) cuõng khoâng coù 
giaù trò tuyeät ñoái. Neáu chuùng ta hieåu ñöôïc thöïc taùnh cuûa 
thieän vaø baát thieän, thì khoâng coøn chaáp nhaát veà chuyeän 
ñoù, khoâng khen cheâ pheâ phaùn, nghóa laø giöõ taâm baát 
ñoäng, khoâng khôûi nieäm tröôùc moïi chuyeän thò phi, hay dôû 
ôû ñôøi, khoâng hoan hoâ, ñaû ñaûo. . . ; nhö theá töùc laø ñaõ töøng 
böôùc vaøo ñöôïc phaùp moân khoâng hai.   
 
6. Boà taùt Thieän YÙ noùi: “Sinh töû vaø Nieát Baøn laø hai. Neáu 
thaáy ñöôïc taùnh cuûa sinh töû thì chaúng coøn sinh töû, khoâng 
troùi buoäc, khoâng côûi môû, khoâng buøng chaùy, khoâng daäp 
taét. Hieåu ñuôïc nhö vaäy laø vaøo phaùp moân khoâng hai’’ 
 
 Baøi hoïc thöù saùu: Phieàn naõo ñau khoå (luaân hoài, 
sinh töû) hay töï taïi an vui (Nieát Baøn) laø ôû ngay taïi loøng ta 
khoâng ôû ñaâu xa caû. Kheùo tu laø ñöøng chaïy theo 6 traàn thì 
seõ ñöôïc an vui hay boà ñeà nieát baøn; vuïng tu laø buoâng 
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daàn daàn thaáy ñöôïc thoï vaø khoâng thoï khoâng khaùc bieät 
nöõa. 
 
4. Boà taùt Ñöùc Ñænh noùi: “Caáu vaø Tònh laø hai. Thaáy ñöôïc 
taùnh chaân thaät cuûa caáu thì khoâng coøn töôùng tònh, thuaän theo 
töôùng tòch dieät; ñoù laø vaøo phaùp moân khoâng hai.’’ 
 
 Baøi hoïc thöù tö: Caáu laø dô baån, oâ ueá, hoâi haùm, 
tònh laø saïch seõ, thôm tho, trong saïch, thanh tònh. Neáu 
thaáy ñöôïc “moät thuøng raùc baån, moät boâng hoàng thôm’’ laø 
khoâng khaùc, vì coù boâng hoàng hoâm nay thì moät tuaàn nöõa 
boâng hoàng seõ phaûi heùo uùa, trôû thaønh raùc, vaø raùc ñoù ñem 
laøm phaân boùn cho caây hoa hoàng thì tuaàn sau ta laïi coù 
moät boâng hoàng môùi nôû . . . Nhö vaäy “moïi vaät luoân chuyeån 
hoaù’’ vaø “caùi thöôøng’’ naèm trong caùi “voâ thöôøng’’ caùi caáu ôû 
trong caùi tònh, noùi caùch khaùc khoâng coù gì goïi laø “caáu’’ 
hay “tònh’’ caû, coù sai bieät laø do taâm ta khôûi phaân bieät maø 
thoâi. Tu taäp sao ñeå ñöøng chaáp ngöôøi khaùc caáu ta tònh, 
ngöôøi khaùc oâ nhieãm ta trong saùng, ñoàng tieàn ngöôøi kia 
laøm ra laø dô baån, ñoàng tieàn ta laøm ra laø saïch vì do söùc 
lao ñoäng v..v..  nghóa laø vôùi taâm bình ñaúng, khoâng coá 
chaáp thì daàn daàn seõ thaáy ñöôïc thöïc taùnh cuûa “dô’’ vaø 
“saïch’’ khoâng khaùc, vì chuùng ñeàu laø “khoâng’’ khi taâm ta 
cuõng “khoâng.’’ Ñoù laø vaøo phaùp moân khoâng hai. 
 
5. Boà Taùt Phaát Sa noùi : “Thieän vaø baát thieän laø hai. Neáu 
khoâng khôûi thieän hay baát thieän laø nhaän chaân thöïc teá cuûa voâ 
töôùng. Thoâng suoát ñöôïc nhö vaäy laø vaøo phaùp moân khoâng 
hai.’’  
 
 Baøi hoïc thöù 5 : Chuùng ta thöôøng nghe noùi: “beân 
naøy daõy nuùi Pyreùneùes laø chaân lyù, beân kia laø sai laàm’’ ñieàu 
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 Baøi hoïc thöù 16: Sôû duyeân cuûa Boà Ñeà 
 
Laø nhöõng ñoái töôïng bò bieát, coøn goïi laø caûnh. Boà Ñeà bieát 
taát caû, keå caû töï taùnh cuûa noù, vì vaäy taát caû vaïn phaùp ñeàu 
laø ñoái töôïng (sôû duyeân) cuûa noù. Tuy nhieân, coù 1 chuùt caàn 
löu yù ôû ñaây laø: Thaønh Sôû Taùc Trí chæ duyeân “tuïc” khoâng 
duyeân “chaân”. Coøn 4 trí khaùc thì töï tha ñeàu bieát, chaân 
tuïc ñeàu ngoä. Do vaäy, ngay caû chaân nhö cuõng laø sôû duyeân 
cuûa Phaät trí (töùc Voâ Phaân Bieät Trí)  
 
 Baøi hoïc thöù 17:  Sôû y cuûa Boà Ñeà 
 
 Laø choã nöông töïa, y cöù. Boà Ñeà laø phaùp do duyeân 
sinh, nghóa laø cuõng do duyeân dieät. Noùi caùch khaùc, Boà Ñeà 
sinh dieät trong töøng saùt na, nhöng vaãn lieân tuïc laø nhôø 
thaân chöùng chaân nhö ( töùc baûn theå baát sinh baát dieät) Boà 
Ñeà laïi khoâng moät saùt na naøo, khoâng töông öùng vôùi chaân 
nhö, neân Boà Ñeà luoân luoân hieän haønh. Thieân Thai Toâng 
goïi laø “Chaân Taùnh Boà Ñeà”.  
 
 Baøi hoïc thöù 18: Sôû khôûi cuûa Boà Ñeà 
 
Laø nhöõng caùi ñuôïc phaùt khôûi ra; ñoù laø nhöõng gì Phaät ñòa 
phaùt hieän: Thaân ñoä (cô theå vaø vuõ truï) goàm coù:  

• Töï thoï duïng (ñoàng ñaúng phaùp giôùi) 
• Tha thoï duïng (cho thaäp ñòa Boà Taùt),  
• Thaéng öùng hoaù (cho caùc thaùnh giaû khaùc) 
•  Lieät öùng hoaù (cho caû phaøm thaùnh). 
• Baøi hoïc thöù 19:  Sôû taùc cuûa Boà Ñeà 

 
Laø vieäc laøm cuûa Boà Ñeà. Ñoù laø vieäc laøm cuûa chö Phaät 
“khai thò chuùng sanh ngoä nhaäp tri kieán Phaät” laø do naêng löïc, 
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phöông tieän phaùt xuaát cuûa töø nguyeän löïc ñai bi cuûa chö 
Phaät. Thieân Thai Toâng goïi laø “Phöông Tieän Boà Ñeà.” 
 
 Baøi hoïc thöù 20:  Nhôø nhöõng baøi hoïc treân ñaây, 
khi ñoïc kinh, Anh Chò Em chuùng toâi ñaõ hieåu ñöôïc raèng 
khi Luaän noùi Boà Ñeà, Boà Ñeà ñoaïn ( sôû ñoaïn cuûa boà ñeà), 
Boà Ñeà xöù (sôû duyeân) ñeàu cuøng moät nghóa laø Boà Ñeà. 
 
 Baøi hoïc thöù 21: ÔÛ trình ñoä cuûa Anh Chò Em 
Huynh tröôûng Gia Ñình Phaät Töû, chuùng ta ñöôïc hoïc Boà 
Ñeà Taâm laø taâm giaùc ngoä, ñöôïc bieåu hieän qua 3 taâm thaùi: 
  

∗ Tröïc taâm: Tröïc taâm thì hieåu nhö trong Kinh 
Phaùp Baûo Ñaøn “tröïc taâm laø ñaïo traøng”   

∗ Thaâm taâm:Thaâm taâm laø caùi naêng löïc thaâm saâu 
khoâng ngöøng phaùt trieån khaû naêng huaân taäp vaø 
nuoâi lôùn nhöõng chuûng töû toát, thieän, laønh  

∗ Vaø Ñaïi bi taâm: Ñaïi bi taâm laø tình thöông voâ haïn 
ñònh ñoái vôùi tha nhaân; luoân trau gioài tình thöông 
naøy ñeán ñoä bình ñaúng, ñoái vôùi moïi chuùng sanh 
muoán ñem vui cöùu khoå cho moïi ngöôøi, thöông taát 
caû chuùng sanh nhö tình meï thöông con ruoät cuûa 
mình. 

 
 Ngoaøi ra, trong nhöõng buoåi coâng phu saùng chieàu, 
chuùng ta vaãn thöôøng ñoïc tuïng nhöõng baøi vaên theå hieän 
söï phaùt Boà Ñeà Taâm cuûa chuùng ta nhö : 
 

Phuïc thænh Theá toân vò chöùng minh 
Nguõ tröôïc aùc theá theä tieân nhaäp  
Nhö nhaát chuùng sanh vò thaønh Phaät 
Chung baát ö thöû thuû neâ hoaøn 
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ñoái caûnh giöõ ñöôïc taâm thanh tònh, chaùnh nieäm, khoâng 
khôûi tham, khoâng noåi saân, khoâng trôû neân si khôø, thaáy 
thoï vaø khoâng thoï khoâng khaùc, khoâng thuû moät caùi gì, 
khoâng möu ñoà gì, khoâng tham voïng . . . Thöïc haønh ít 
muoán, bieát ñuû . .  Laøm ñöôïc nhö vaäy laø vaøo ñöôïc phaùp 
moân khoâng hai.  
 
 Nhöõng ngöôøi phaïm toäi gieát ngöôøi, tham nhuõng, 
aùc oân ñeàu do muoán tìm nhöõng caûm thoï tai haïi. Vì vaäy 
maø nguõ duïc coøn ñöôïc goïi laø “naêm muõi teân’’ (coù theå baén 
cheát ngöôøi hay baén ñöùt caùc thieän caên cuûa ngöôøi ) Trong ñôøi 
soáng haèng ngaøy, chuùng ta coù theå thöïc taäp ñeå soáng thanh 
baïch trong aên uoáng, trong tieáp xuùc vôùi nguõ duïc. Ví duï veà 
aên uoáng cuõng coù theå thöïc taäp “aên ñeå soáng chöù khoâng phaûi 
soáng ñeå aên’’ AÊn ngon cuõng toát, khoâng ngon cuõng ñöøng 
buoàn böïc, aên chay raát toát nhöng ñöøng cheâ bai ngöôøi 
khoâng aên chay, ñöøng vì ngon mieäng maø phaûi neám cho 
ñöôïc nhöõng moùn caàu kyø, phaûi saùt sanh moät caùch gheâ rôïn 
nhö aên oùc khæ, chaân cuûa con vòt ñang coøn soáng v..v.. (troùi 
con khæ laïi, doäi nöôùc soâi treân ñaàu noù roài ñaäp caùi soï ra laáy 
naõo trong ñoù maø aên thaät laø quaù taøn aùc! Hay baét 1 con vòt 
laøm cho noù sôï tìm caùch chaïy quanh ñeå troán, chaïy ñeán noãi 
maùu doàn xuoáng 2 chaân roài aên maáy caùi chaân ñoù cho laø boå 
döôõng! coù ñaùng hay khoâng? ) Nguû nghæ cuõng vaäy, nguû 
nhieàu cuõng toát, maø khi coù chuyeän phaûi thöùc khuya daäy 
sôùm cho gia ñình, cho taäp theå v..v.. cuõng ñöøng vì vaäy maø 
khoâng vui, gaây goã moïi ngöôøi laøm moïi ngöôøi maát vui 
theo . . . Thaáy caùi gì ñeïp thì chieâm ngöôõng, ngaém nhìn . 
. nhöng ñöøng bao giôø khôûi taâm muoán chieám höõu, phaûi 
bieát kieàm cheá “taâm troäm caép’’ cuûa mình ñeå khoûi lao vaøo 
voøng toäi loãi. Nhö vaäy laø töøng böôùc chuùng ta coù theå töï 
chuû, khoâng ñeå cho nguõ duïc loâi keùo vaøo caùc ñöôøng aùc, 
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Chuùng ta maëc duø bieát thaân naøy do nguõ uaån giaû hôïp maø 
coù, nhöng luoân luoân thaáy coù moäät caùi toâi maø ta phaûi baûo 
veä cöng chieàu, o beá; caùi gì toát, hay, ñuùng laø “toâi’’ coøn 
xaáu, dôû, sai thì khoâng phaûi toâi töø caùi toâi maø sinh ra caùi 
“cuûa toâi’’: Cha/meï cuûa toâi, vôï/choàng cuûa toâi, con cuûa toâi, nhaø 
cuûa toâi, queâ höông cuûa toâi, quan nieäm cuûa toâi, v..v.. nhöõng caùi 
cuûa toâi naøy “troùi’’ chaët chuùng ta trong ích kyû, nhoû nhen, 
tham lam, ñoá kî v..v.. töø ño,ù daãn ñeán chieán tranh, thuø oaùn. 
Neáu chuùng ta bieát ñöôïc  taát caû moïi ngöôøi ñeàu raát gioáng 
nhau ôû ñieåm tham soáng sôï cheát, tham vui sôï buoàn vaø taát 
caû moïi ngöôøi ñeàu chòu luaät voâ thöôøng chi phoái, soáng cheát 
khoâng bieát luùc naøo thì chuùng ta seõ khoâng coøn thaáy quaù 
o beá “caùi toâi’’ vaø caùi “cuûa toâi’’ ñeå coù theå laøm haïi ngöôøi 
khaùc, loaøi khaùc, maø traùi laïi, bieát môû roäng loøng mình ra 
ñeå yeâu thöông taát caû, thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân, 
thì nhaát ñònh theá giôùi hoaø bình chuùng sanh an laïc roài! 
Laøm ñöôïc nhö vaäy laø vaøo ñöôïc phaùp moân khoâng hai.    
  
 3. Boà Taùt Baát Huyeán ( Voâ Thuaán) noùi:  
“Thoï vaø baát thoï laø hai. Neáu khoâng thoï thì khoâng coù gì laø 
ñöôïc, khoâng coù ñöôïc thì khoâng coù thuû, xaû, khoâng taùc, khoâng 
haønh. Ñoù laø vaøo phaùp moân khoâng hai. ” 
 
 Baøi hoïc thöù ba: Thoï vaø khoâng thoï laø hai. Thoï laø 
caûm thoï, laø do 6 caên tieáp xuùc vôùi 6 traàn maø sinh ra vui, 
buoàn, söôùng, khoå ( khoå thoï, laïc thoï v..v..) maø caûm thoï voán 
voâ thöôøng vaø ñoâi khi baát tònh, baát thieän; Do vaäy, ñi tìm 
nhöõng caûm thoï vui söôùng ñoù  ngöôøi ta coù theå sa vaøo ñòa 
nguïc, ngaï quyû, suùc sanh (ngay trong ñôøi naøy khoâng phaûi ñôïi 
cheát roài môùi bò).  
 
 Vaäy neáu bieát baûn chaát cuûa thoï cuõng laø huyeãn thì 
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 Hay : Thuaán nhaõ ña taùnh khaû tieâu vong 
 Thöôùc ca ra taâm voâ ñoäng chuyeån  
 
Hay : Chuùng sanh voâ bieân theà nguyeän ñoä 
 Phieàn naõo voâ taän theà nguyeän ñoaïn 
 
Hay :  Töï taùnh chuùng sanh theà nguyeän ñoä 
 Töï taùnh phieàn naõo heà nguyeän ñoïan   
 
 Vôùi baøi hoïc naøy, chuùng toâi chaám döùt buoåi hoïc 
baøi vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm cuûa ngaøi Thaät Hieàn. 
Ngoaøi noäi dung quí giaù cuûa baøi vaên, Anh Chò Em chuùng 
toâi coøn ñöôïc hoïc raát nhieàu töø ngöõ, giuùp cho söï hieåu bieát 
veà nhöõng thuaät ngöõ cuûa Duy Thöùc.  Anh Chò Em chuùng 
toâi raát hoan hyû vaø caûm thaáy buoåi hoïc heát söùc lôïi laïc. 



•CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•170 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHAÅM QUOÁC ÑOÄ  

KINH DUY MA CAÄT 
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Trong phaùp hoäi coù Boà Taùt Phaùp Töï Taïi noùi:  
“Thöa caùc nhaân giaû, Sanh vaø Dieät laø hai. Phaùp tröôùc voán 
khoâng sinh nay taát khoâng dieät.  Laõnh hoäi ñöôïc voâ sanh phaùp 
nhaãn naøy laø vaøo phaùp moân khoâng hai’’  
 
 Baøi hoïc thöù nhaát: teân cuûa Boà Taùt Phaùp Töï Taïi 
cho ta thaáy taâm ngaøi baát ñoäng ñoái tröôùc caùc phaùp an 
nhieân, töï taïi. Nhöõng vò Boà Taùt ñaõ ñaït voâ sanh nhaãn laø 
nhöõng vò coù ñöùc nhaãn nhôø ñaït ñeán chaân lyù thaáy vaïn 
phaùp khoâng heà sanh khoâng heà dieät; hoï hieåu ñöôïc thaät 
taùnh cuûa caùc phaùp neân khoâng coù vui, buoàn, hôøn giaän 
v.v... nghóa laø khoâng coù phieàn naõo vôùi chuùng sanh. Ñoái 
vôùi nhöõng lôøi noùi, hoï khoâng coøn thaáy trong ñoù coù khen 
- cheâ, xaáu - toát, hieàn - döõ . . . nöõa, hoï chæ thaáy thuaàn tuùy 
laø “aâm thanh’’ neân khoâng khôûi nieäm vui buoàn, ñoù chính 
laø “phaùp tröôùc khoâng sanh, phaùp sau khoâng dieät.’’ Laøm ñöôïc 
nhö vaäy laø vaøo phaùp moâân khoâng hai. Anh Chò Em 
chuùng toâi töï thaáy mình chöa vaøo ñöôïc phaùp moân khoâng 
hai ñaâu! vì ai noùi ñoäng tôùi laø ñaõ coù theå noåi saân leân roài!!  
 
Tuy nhieân, phaûi thöôøng xuyeân tu taäp, ví duï nghe khen 
cuõng toát maø nghe cheâ thì mình phaûi suy nghó thöû coù 
ñuùng khoâng, neáu ñuùng phaûi söûa ñoåi, neáu sai thì hoan hyû 
ghi nhaän, ñöøng bao giôø noåi saân (duø laø kín ñaùo trong 
loøng ).   
 
 2. Boà Taùt Ñöùc Thuû noùi: “Ngaõ vaø ngaõ sôû laø hai, 
nhaân coù ngaõ neân coù ngaõ sôû.  Neáu khoâng coù ngaõ thì khoâng 
coù ngaõ sôû.  Ñoù laø vaøo phaùp moân khoâng hai’’ 
 
 Baøi hoïc thöù hai: Ngaõ laø “caùi toâi’’, ngaõ sôû laø “caùi 
cuûa toâi’’  
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 Taát caû nhöõng söï vieäc, hieän töôïng naøy, neáu duøng 
lyù luaän thoâng thöôøng maø suy ñoùan thì quaû thaät laø “khoâng 
theå nghó baøn.’’    
 
 Vì vaäy, ñoái vôùi Anh Chò Em chuùng toâi hoâm nay, 
maëc duø phaåm Kinh naøy ngaén nhöng chuùng toâi phaûi noå 
löïc traàm tö veà nhöõng lôøi trình baøy sôû tröôøng, cuõng nhö 
coâng phu tu taäp cuûa caùc Boà Taùt veà phaùp moân baát nhò 
naøy. Ñeå töø ñoù, ruùt ra nhöõng baøi hoïc cuï theå aùp duïng vaøo 
trong ñôøi soáng haèng ngaøy, ñeå ñem laïi an laïc cho mình 
vaø ngöôøi chung quanh cuõng nhö phaùt huy trí tueä giaûi 
thoaùt.   
 
 Chuùng toâi cuõng nhaéc nhôû nhau nhôù raèng: nhöõng 
caùi teân cuûa caùc vò Boà taùt raát coù yù nghóa, nhaát laø lieân heä vôùi 
phaùp tu, sôû tröôøng hay haïnh nguyeän baäc nhaát cuûa caùc ngaøi. 
Ñaây khoâng chæ rieâng trong Kinh Duy Ma Caät maø coøn ñöôïc 
thaáy ôû caùc Kinh khaùc maø chuùng toâi ñaõ hoïc qua roài. 
 
Ñaëc bieät ôû ñaây, cöù moãi phaùt bieåu cuûa moät vò Boà Taùt ñeàu 
cho chuùng ta moät baøi hoïc thaät saâu saéc veà caùi goïi laø 
“khoâng hai’’ vaø theá naøo laø vaøo ñöôïc phaùp moân khoâng hai. 
Ñaõ ñoïc qua taát caû yù kieán cuûa 31 vò Boà Taùt hieän dieän 
trong hoäi Chuùng, Anh Chò Em chuùng toâi laàn löôït choïn 
trình baøy nhöõng baøi hoïc taâm ñaéc cuûa mình qua lôøi phaùt 
bieåu cuûa caùc vò Boà Taùt tieâu bieåu, sau caâu hoûi cuûa tröôûng 
giaû Duy Ma Caät: 
 
 1. Luùc baáy giôø oâng Duy Ma Caät baûo caùc vò Boà Taùt 
hieän dieän raèng: “Thöa caùc nhaân giaû, theá naøo laø Boà Taùt vaøo 
phaùp moân khoâng hai? Mong caùc vò haõy tuøy theo choã thích 
cuûa mình maø noùi” 
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“....Tröïc taâm laø Tònh ñoä cuûa Boà taùt, thaâm taâm laø tònh ñoä cuûa 
boà taùt, boà ñeà taâm laø tònh ñoä cuûa boà taùt, tinh taán, thieàn ñònh, 
trí tueä . . . . laø tònh ñoä cuûa boà taùt, töù nhieáp phaùp laø tònh ñoä 
cuûa boà taùt, ba möoi baûy phaåm trôï ñaïo laø tònh ñoä cuûa boà taùt, 
töï mình giöõ giôùi, khoâng pheâ bình ngöôøi phaù giôùi laø tònh ñoä 
cuûa boà taùt’’  v..v..vaø v..v..  
 
Tònh Ñoä chính laø töï taâm thanh tònh, ngay ôû coõi Ta Baø naøy 
chöù khoâng phaûi ôû Taây Phöông Cöïc laïc môùi coù; vaø quaû thaät 
nhö lôøi Phaät daïy : “Khi taâm ta thanh tònh, ta thaáy theá giôùi 
thanh tònh.’’ 
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Ñ aây laø boä Kinh maø Anh Chò Em chuùng toâi ñaõ 
“nghe danh’’ töø nhöõng naêm 60, khi môùi “ra ngheà’’ 
Huynh Tröôûng, maø maõi ñeán nay 111 hôn 20 naêm sau môùi 
ñöôïc hoïc! Nhö vaäy ñuû bieát chuùng toâi nao nöùc nhö theá 
naøo!  Hoài ñoù Sö Baø Boån sö cuûa chò em chuùng toâi (haàu heát 
caùc chò em trong ñoaøn Lieân Höông laø ñeä töû cuûa sö baø Dieäu 
Khoâng) khoâng cho hoïc kinh naøy, Sö baø baûo: “Roài lôùn leân 
moät chuùt nöõa caùc con seõ ñöôïc hoïc, luùc ñoù seõ hieåu lyù do luoân, 
ñöøng coù hoûi loâi thoâi!’’  
 
 Quaû thaät baây giôø chuùng toâi ñaõ hieåu roõ lôøi Sö Baø, 
vaø coù dòp hoûi Sö Baø nhöõng choã vöôùng maéc cuûa Kinh vì 
Sö Baø ra vaøo Saigon-Hueá luoân, chuùng toâi leân haàu thaêm 
Baø raát deã daøng. Boä Kinh naøy töông ñoái deã tìm, vì ñaõ 
ñöôïc Vieät dòch roài. Phaàn nhieàu Anh Chò Em  chuùng toâi 
coù trong tay taøi lieäu giaûng daïy cuûa thaày Thanh Töø 
( “Kinh Duy Ma Caät giaûng giaûi’’) vaøi ngöôøi coù cuûa thaày 
Hueä Höng hay cuûa oâng Ñoaøn Tung Coøn vaø vaøi Anh Chò 
Em khaùc ñöôïc nghe giaûng ôû Xaù Lôïi, Vónh Nghieâm (thaày 
Töø Thoâng, thaày Trí Quaûng  cho neân nhöõng buoåi hoïc 
Kinh Duy Ma Caät töông ñoái “soâi noåi’’ hôn nhöõng boä 
kinh “khoù’’ ñoái vôùi Anh Chò Em chuùng toâi vì khoâng coù 
taøi lieäu ! 
 
 Cuõng theo trình töï nhö cuõ, Anh Chò Em  chuùng 
toâi tröôùc heát ñi vaøo lòch söû dòch thuaät cuûa  boä Kinh ñeå 
tri aân tieàn nhaân, xong quyeát ñònh hoïc nhöõng phaåm naøo 
vaø baét tay hoïc phaåm ñaàu tieân ñaõ ñöôïc choïn. 
 
 Phaàn dòch Phaïn- Haùn thì theo Ngaøi Trí Khaûi ñaïi 
sö  coù 5 ngöôøi ( nhöng thaát truyeàn neân chæ coøn laïi 3) caû 5 vò 

 •CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•217 

M aáy chöõ “Phaùp moân khoâng hai’’ thaät laø “bí aån 
vaø haáp daãn’’ ñoái vôùi nhöõng ai thöôøng ñoïc 
saùch Thieàn.  

 
 Khoâng hai - khoâng phaûi laø moät, maø laø moät caùch 
noùi ñeå caûnh tænh ngöôøi tu veà caùi thaáy coù tính caùch ñoái 
ñaõi thöôøng tröïc cuûa mình.  
 
 Naøy nheù! chuùng ta luoân thaáy moïi söï vaät hieän 
töôïng, caùi gì cuõng thaáy coù “hai’’ (hai beân) heát: caùi naøy 
saïch-caùi kia dô, soâng nhoû- bieån lôùn, nuùi cao - ñoài thaáp, 
trôøi cao - ñaát thaáp, sôn ca ñeïp - cuù voï xaáu, caùi naøy ñuùng 
- caùi kia sai, oâng A toát - oâng B xaáu, baø C sieâng laøm vieäc 
thieän - baø D chuyeân laøm vieäc baát thieän, “toâi’’ ôû trong, 
“theá giôùi’’ ôû ngoaøi  v..v.. vaø v..v..  
 
 Ñaây laø phaåm Kinh thieát yeáu cho nhöõng ai tu 
Thieàn, trong ñoù Phaät daïy “Lìa ñoái ñaõi, nhò nguyeân’’ ñeå 
soáng vôùi tinh thaàn baát nhò, phaù chaáp cuûa Boà taùt. Töông 
töï, khi ñöùc Phaät noùi: “Trong 49 naêm nay ta khoâng heà noùi 
moät caâu naøo,’’ ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø ñöùc Phaät phuû 
nhaän nhöõng giaùo lyù Ngaøi ñaõ daïy, nhöng Ngaøi khoâng 
muoán ñeä töû cuûa mình chaáp laàm “ngoùn tay laø maët traêng’’ 
nghóa laø daïy ñeä töû cuûa Ngaøi ñöøng chaáp chaët vaøo baát cöù 
gì, ngay caû nhöõng lôøi daïy cuûa Ngaøi.  
 
 Töông töï, vieäc ngaøi Boà Ñeà Ñaït Ma ngoài quay maët 
vaøo vaùch, hay hình aûnh ngaøi Boà Ñeà Ñaït Ma vai quaõy 
moät chieác giaøy ñi treân soùng nöôùc, hay caâu chuyeän “nieâm 
hoa vi tieáu’’ treân ñænh Linh Thöùu ñöùc Phaät laëng leõ ñöa 
caønh hoa leân vaø Ca Dieáp móm cöôøi, ngaøi beøn truyeàn y 
baùt cho Ca Dieáp, v..v..vaø v..v..  
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PHAÅM NHAÄP BAÁT NHÒ PHAÙP MOÂN  
(VAØO PHAÙP MOÂN KHOÂNG HAI) 

 
“Theá naøo laø Boà Taùt vaøo phaùp moân khoâng hai ?’’  

 
Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi ñaùp: “Theo yù toâi, ñoái vôùi heát thaûy phaùp 
khoâng noùi, khoâng thuyeát, vöôït ngoaøi vaán ñaùp. Ñoù laø vaøo phaùp 
moân khoâng hai” 
  
Ñoaïn ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi hoûi oâng Duy Ma Caät: “Moãi 
ngöôøi chuùng toâi ñaõ noùi roài, baây giôø xin nhaân giaû cho bieát theá 
naøo laø Boà Taùt vaøo phaùp moân khoâng hai ?’’  
 
Duy Ma Caät laëng thinh khoâng noùi.  
 
Vaên Thuø Sö Lôïi taùn thaùn:  
“Hay thay, hay tuyeät! cho ñeán khoâng coøn vaên töï ngöõ ngoân; ñoù 
môùi thaät laø vaøo phaùp moân khoâng hai ( cöûa vaøo tuyeät ñoái)’’  

KINH DUY MA CAÄT (tieáp theo) 

 •CHUÙNG TOÂI HOÏC KINH•173 

ñeàu laø ngöôøi Trung Hoa :  
• Ngaøi Chi Laâu Ca Saám  ñôøi nhaø Ngoâ dòch vôùi teân 

Kinh laø ‘’Duy Ma Caät Kinh’’ coù 3 quyeån 
• Ngaøi Cöu Ma La Thaäp, ñôøi Dieâu Taàn, vôùi teân Kinh 

laø ‘’Duy Ma Caät Sôû Thuyeát’’ hay: “Baát Tö Nghì Giaûi 
Thoaùt Kinh’’ coù 2 quyeån 

• Ngaøi Huyeàn Trang, ñôøi Ñöôøng, vôùi teân Kinh laø  
“Thuyeát Voâ Caáu Kinh’’ coù 6 quyeån. 

********** 
(1) chuùng toâi hoïc Kinh Duy Ma Caät naøy vaøo nhöõng naêm 80  
  
Sau ñoù coù nhieàu nhaø sôù giaûi ( cuõng laø nguôi Trung Hoa) döïa 
vaøo baûn dòch cuûa ngaøi Cöu Ma La Thaäp vaø vieát ra nhöõng sôù 
luaän sau ñaây :  
• Ngaøi Trí Khaûi “Duy Ma Caät Kinh Huyeàn Sôù’’ coù 10 quyeån 
• Ngaøi Traïm Nhieân “Duy Ma Kinh Löôïc Sôù’’ coù 10 quyeån 
• Ngaøi Chí Thuyeân  “Duy Ma Caät Löôïc Sôù’’ coù 10 quyeån 
• Ngaøi Kieát Taïng “Tònh Danh Huyeàn Luaän’’ coù 8 quyeån  vaø 

“Duy Ma Caät Nghóa Sôù’’  coù 6 quyeån 
• Ngaøi Khuy Cô, “Thuyeát Voâ Caáu Chôn Kinh Sôù’’  
• Ngaøi Taêng Trieäu , “Duy Ma Caät Kinh’’ coù 10 quyeån 
• Ngaøi Hueä Vieãn, “Duy Ma Caät Nghóa Sôù’’ coù 4 quyeån 
• Ngaøi Theá Vieân (nhaø sôù giaûi gaàn ñaây, cuõng ngöôøi Trung 

Hoa ) coù “Duy Ma Caät Löôïc Giaûi’’    
  
Veà Vieät dòch thì coù caùc vò sau ñaây: 

Thaày Hueä Höng ( 1951)  
OÂ. Ñoaøn Tung Coøn (?)  
Sö Baø Dieäu Khoâng (1982)  
Thaày Thanh Töø  (1984)  

Ngoaøi ra, Kinh naøy cuõng ñaõ ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng nhö 
Anh, Phaùp, Ñöùc neân treân theá giôùi nhieàu nhaø nghieân cöùu Phaät 
hoïc phöông Taây ñaõ bieát ñeán töø laâu. 
 

********************** 
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 Theo baûn dòch cuûa Thaày Thanh Töø,  “Kinh Duy 
Ma Caät Giaûng Giaûi’’ (dòch theo 2 quyeån cuûa ngaøi Cöu Ma 
La Thaäp coù teân laø “Duy Ma Caät Sôû Thuyeát’’ hay “Baát Khaû 
Tö Nghì Giaûi Thoaùt Kinh’’) goàm coù 14 phaåm :  
 

1.Quoác Ñoä,  
2. Phöông Tieän  
3. Ñeä Töû,  
4. Boà Taùt, 
5. Vaên Thuø Vaán Taät 
6. Baát Khaû Tö Nghì 
7. Quaùn Chuùng Sanh 
8. Phaät Ñaïo,  
9. Nhaäp Baát Nhò Phaùp Moân 
10. Phaät Höông Tích 
11. Boà Taùt Haïnh 
12. A Suùc Phaät 
13. Cuùng Döôøng vaø 14. Chuùc Luïy  
 

Anh Chò Em chuùng toâi seõ laàn löôït hoïc 6 phaåm: 
  1, 5, 6, 9 vaø 11.  
 
 Veà yù nghóa teân Kinh, taïi sao goïi laø “Duy Ma Caät 
Sôû Thuyeát Kinh’’ Ñaây laø nhöõng lôøi cuûa Phaät noùi hay cuûa 
cö só Duy Ma Caät noùi?  Neáu laø cuûa oâng Duy Ma Caät noùi 
thì sao goïi laø Kinh? Ñoïc qua boä Kinh, chuùng ta thaáy ñaây 
laø nhöõng lôøi ñoái ñaùp giöõa caùc vò ñeä töû Phaät vaø cö só Duy 
Ma Caät, nhöng laø döôùi söï chöùng minh cuûa ñöùc Phaät, 
Ngaøi xaùc nhaän nhöõng ñieàu oâng Duy Ma Caät noùi laø ñuùng 
vôùi Chaùnh phaùp, vaø vôùi “caùi nhìn cuûa Hoa Nghieâm’’ thì 
cö só Duy Ma Caät chính laø ñöùc Boån Sö Thích Ca hay 
ngöôïc laïi vaäy.  Ñoù laø lyù do ñöôïc goïi laø Kinh. Coøn taïi sao 
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 Taát nhieân, Anh Chò Em chuùng toâi nhaéc nhôû 
nhau raèng: coù 1 ñieàu naøy raát khaùc neáu chuùng ta buoâng 
lung phoùng daät, röôïu cheø, côø baïc beâ boái . . roài laïi noùi  
“phi ñaïo laø Phaät ñaïo’’ thì caùi naøy töï mình chui vaøo ñòa 
nguïc (traàn gian) maø khoâng laøm ích lôïi cho ai caû! Theá 
cho neân Ma Vöông coù khi laø Ñaïi Boà Taùt truï phaùp baát tö 
nghì giaûi thoaùt, hieän töôùng ma vöông ñeå thöû thaùch vaø 
saùch taán ngöôøi tu haønh maø thoâi. 
 
 Baøi hoïc thöù 7: Töø ñaây, Anh Chò Em chuùng ta 
ñöøng noåi saân vôùi nhöõng ngöôøi ñeán quaáy phaù mình, laøm 
khoå mình . . . nöõa nha! Bôûi vì ñoù coù khi laø Boà Taùt ñaõ truï 
trong baát tö nghì giaûi thoaùt ñeán ñeå thöû thaùch mình ñoù! 
(môùi coù theå eùp ngaët mình cho mình laøm troøn haïnh nguyeän 
ñöôïc ). 
 
Ngöôïc laïi, chuùng ta khoâng neân phaù ngöôøi khaùc, roài töï 
xöng mình laø Boà Taùt ñaõ truï baát tö nghì giaûi thoaùt ñeán 
thöû thaùch hoï ñoù nha! (vì  laøm nhö vaäy laø khoâng nhöõng 
khoâng tu maø coøn ñi ngöôïc ñöôøng tu nöõa !)     
 
 Vôùi baøi hoïc naøy, Anh Chò Em chuùng toâi chaám 
döùt phaåm naøy, lo veà chuaån bò cho phaåm 9 cuõng “gay 
caán’’ vaø “baát khaû tö nghì’’ khoâng keùm phaåm naøy chuùt 
naøo trong buoåi hoïc keá tieáp. 
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“Laïi nöõa, thöa ngaøi Ñaïi Ca Dieáp, coù ngöôøi coù khi ñeán xin 
cho tay, chaân, tai, maét, muõi, ñaàu, tuûy naõo, maùu, thòt, da, xöông, 
choøm xoùm, vaøng baïc, aùo quaàn, vôï con v..v.. nhöõng ngöôøi ñeán 
xin nhö vaäy phaàn lôùn laø nhöõng vò Boà Taùt ñaõ truï giaûi thoaùt 
baát tö nghì, duøng löïc phöông tieän ñeå thöû, khieán cho chí 
nguyeän ñöôïc kieân coá. Vì chæ coù caùc Ngaøi môùi ñuû uy löïc ñeå 
thuùc eùp Boà Taùt vaø cho chuùng sanh thaáy nhöõng vieäc khoù laøm 
nhö vaäy. Cuõng nhö caùi ñaïp cuûa con voi chuùa laø ñieàu maø 
con löøa khoâng theå naøo laøm ñöôïc. Ñoù chính laø caùnh cöûa daãn 
vaøo phöông tieän cuûa trí tueä cuûa Boà Taùt  ñaõ truï giaûi thoaùt 
baát tö nghì.’’ 
 
 Baøi hoïc thöù 6 cuõng töông töï nhö baøi hoïc veà Ñeà 
Baø Ñaït Ña tuy hieän töôùng “quaáy phaù ñöùc Phaät, chia reõ 
Taêng ñoaøn’’ bò naêm toäi voâ giaùn, bò ñoïa ñòa nguïc v..v.. 
nhöng ñoù chính laø nhöõng vò Nghòch Haønh Boà Taùt, luoân 
ñi theo thöû thaùch caùc Boà Taùt veà caùc haïnh boá thí, tinh 
taán, nhaãn nhuïc . . .  xuaát phaùt töø haïnh nguyeän ñaïi bi ñeå 
hoå trôï cho nhöõng ngöôøi tu haønh mau ñaéc ñaïo.  
 
 Thaät vaäy, chæ coù Boà Taùt nghòch haønh môùi daùm 
laøm nhöõng vieäc “ngöôïc ñôøi’’ nhö vaäy cam chòu ñoaï ñòa 
nguïc, chòu bò ngöôøi ñôøi cheâ bai, phæ nhoå ..v.v.. Chuùng ta 
thöôøng nghe noùi: “daâm noä si laø phaät ñaïo’’, “phi ñaïo laø Phaät 
ñaïo’’ ñoù laø vieäc laøm cuûa caùc ñaïi Boà Taùt vôùi taâm ñaïi bi 
bình ñaúng khoâng coøn aùi kieán, hoï saân si ñeå daïy cho 
chuùng ta, hoï haønh “phi ñaïo’’ ñeå giaùo duïc tinh thaàn phaù 
chaáp cho nhöõng ngöôøi quaù naëng thaønh kieán chaúng haïn, 
hoaëc ñeå thöùc tænh nhöõng ngöôøi coøn keït (vöôùng maéc) veà 
moät vaán ñeà gì ñoù. Hoï khoâng bò “daâm noä si’’ höôùng daãn, 
maø chæ duøng nhö phöông tieän cöùu ñôøi.  
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goïi laø “Baát khaû tö nghì giaûi thoaùt’’? Laø vì giaûi thoaùt trong 
kinh Duy Ma Caät cuõng nhö giaûi thoaùt trong kinh Hoa 
Nghieâm, vôùi trí phaøm phu, vôùi theá giôùi ñoái ñaõi cuûa ngoân 
ngöõ, thì khoâng theå laõnh hoäi noåi neân goïi laø “baát khaû tö 
nghì’’ Nhö vaäy ñieàu may maén cuûa Anh Chò Em chuùng 
toâi laø hoïc boä kinh naøy sau khi laøm quen vôùi theá giôùi 
truøng truøng duyeân khôûi cuõng nhö vôùi maáy caùi “voâ ngaïi’’ 
cuûa kinh Hoa Nghieâm, cho neân böôùc vaøo Kinh Duy Ma 
Caät bôùt bò bôõ ngôõ, huït haãng & chöôùng ngaïi.  
 
 Hoâm nay chuùng toâi ñi vaøo giôùi thieäu boä Kinh vaø 
phaåm 1: Phaät Quoác.  
 
 Sôû dó chuùng ta coù ñöôïc boä Kinh quí naøy ñeå hoïc 
ngaøy hoâm nay tröôùc heát laø do ngaøi Duy Ma Caät beänh, 
ñöùc Phaät baûo caùc ñeä töû cuûa mình ñeán thaêm beänh oâng 
aáy, chuyeän raát bình thöôøng; theá nhöng caùc vò ñaïi ñeä töû 
Phaät töø caùc ngaøi Xaù Lôïi Phaát, Ñaïi Ca Dieáp, A Nan, Öu 
Ba Li . . . cho ñeán caùc ngaøi Phuù Laâu Na, La Haàu La, . . . 
ai cuõng töø choái ñi thaêm beänh oâng Duy Ma Caät, lyù do raát 
ñôn giaûn laø  ai cuõng “neù’’  cö só naøy, vì taát caû caùc vò, ai 
cuõng bò oâng cö só naøy “duõa’’ veà caùch tu haønh hay caùch 
thuyeát phaùp v..v.. cuûa mình. Caùi deã thöông vaø ñaùng hoïc 
taäp ôû nay, laø caùi taâm thanh tònh cuûa caùc vò tyø kheo ñaïi 
ñeä töû cuûa Phaät naøy, khi keå cho ñöùc Phaät nghe tröôøng 
hôïp bò oâng Duy Ma Caät “raày’’ nhö theá naøo; vò naøo cuõng 
keå raát roõ raøng minh baïch, ca ngôïi trí tueä thuø thaéng cuûa 
cö só Duy Ma Caät vaø nhaän loãi cuûa mình, loøng khoâng gôïn 
moät chuùt oaùn traùch, traùi laïi coøn baùi phuïc oâng Duy Ma 
Caät maëc duø mình laø ñeä töû lôùn cuûa Phaät vaø “Duy Ma Caät 
kia’’ chæ laø moät cö só. Ñaây chính laø baøi hoïc thöù nhaát cuûa 
Anh Chò Em chuùng toâi . 
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 Chuùng ta haõy nghe moät ñoaïn ñoái ñaùp giöõa ñöùc 
Phaät vaø Öu  Ba Li- vò ñeä töû trì luaät baäc nhaát cuûa Ngaøi- 
veà tröôøng hôïp bò Duy Ma Caät “duõa’’ maø oâng Öu Ba Li ñaõ 
“taâm phuïc khaåu phuïc’’ nhö theá naøo, vaø ñoù cuõng laø lyù do 
töø choái ñi thaêm beänh ngaøi Duy Ma Caät cuûa oâng. (Ñoaïn 
Kinh naøy chuùng toâi môùi caäp nhaät hoaù hoâm nay, khi vieát laïi, 
ñaây laø trích trong baûn Vieät dòch cuûa Haïnh Vieân, thaày Tueä 
Syõ hieäu chính vaø chuù thích - vì hoài chuùng toâi hoïc Kinh Duy 
Ma Caät, Thaày ñang ôû trong tuø-15 naêm sau môùi ra khoûi ñoù -
vaø muøa heø naêm 2000 chuùng ta môùi coù ñöôïc baûn dòch naøy) 
 
Phaät  baûo Öu-Ba-Li:   
«OÂng haõy ñi thaêm bònh Duy Ma Caät.» 
 
Öu-Ba-Li thöa:  
«Baïch Theá Toân, con khoâng ñuû naêng löïc ñeán thaêm beänh oâng 
aáy. Vì sao? Con nhôù laïi, xöa kia coù hai tì kheo phaïm giôùi, 
xaáu hoå khoâng daùm ñeán hoûi Phaät, ñeán noùi vôùi con: “Thöa 
ngaøi Öu-Ba-Li, chuùng toâi ñaõ phaïm  luaät vaø raát hoã theïn vì toäi 
naøy, khoâng daùm ñeán hoûi Phaät, xin hoûi oâng caùch saùm hoái ñeå 
giuõ saïch toäi loãi.” Con beøn theo nhö phaùp maø giaûng giaûi cho 
hoï. 
 
 «Luùc aáy Duy Ma Caät ñeán noùi vôùi con: “Thöa 
Ngaøi Öu-Ba-Li, ñöøng laøm naëng theâm toäi cuûa hai tyø kheo naøy 
maø haõy ngay thaúng tröø dieät, chôù laøm roái loaïn taâm cuûa hoï. Vì 
sao ? Vì baûn chaát toäi khoâng ôû trong khoâng ôû ngoaøi, cuõng 
khoâng ôû giöõa. Nhö Phaät ñaõ daïy, chuùng sanh caùu baån vì taâm 
caùu baån; neáu taâm trong saïch heát thaûy ñeàu trong saïch. Taâm 
cuõng khoâng ôû trong, khoâng ôû ngoaøi, khoâng ôû giöõa. Taâm nhö 
nhieân, toäi cuõng nhö nhieân. Caùc phaùp cuõng nhö nhieân, khoâng 
vöôït ngoaøi Nhö. Nhö Ngaøi Öu-Ba-Li, neáu taâm töôùng  ñaõ 
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naøy nhaéc ta: giaûi thoaùt cuûa Boà Taùt khaùc vôùi giaûi thoaùt 
cuûa Thanh Vaên; moät beân laø phoùng khoaùng, roäng raõi, 
khoâng vöôùng maéc, coù tinh thaàn nhaäp theá (Boà Taùt ) coøn 
moät beân thì haïn heïp, troán traùnh cuoäc ñôøi vì sôï cuoäc ñôøi 
laøm mình oâ nhieãm (Thanh Vaên ); ñoù laø lyù do taïi sao 
Ngaøi Ñaïi Ca Dieáp baûo Thanh Vaên laø haït gioáng ñaõ muïc, 
cuõng nhö ñöùc Theá Toân goïi caùc vò naøy laø “choài khoâ moäng 
leùp’’ bôûi vì chæ lo tu cho mình, khoâng daùm nghó ñeán 
chuyeän nhaäp theá ñeå ñoä ñôøi.  
 
 Anh Chò Em chuùng toâi coù lieân heä vôùi thöïc teá 
moät chuùt: trong thôøi ñaïi cuûa chuùng ta, chö Taêng chaéc 
khoâng coøn nhieàu ngöôøi tu theo Thanh Vaên nöõa. Chuùng 
ta thaáy quí vò sö aùo vaøng, cuõng nhö quí sö ñaïi thöøa ñeàu 
coù maët trong caùc giaùo hoäi Phaät giaùo caùc nöôùc, ñeàu laøm 
vieäc xaõ hoäi, töø thieän, tranh ñaáu cho töï do tín ngöôõng, 
cho nhaân quyeàn v..v.. Nhieàu vò bò tuø ñaøy nhieàu hôn, thôøi 
gian laâu hôn ngöôøi daân thöôøng hay cö só; trong khi hoï 
chæ vì nhaân theá, chöù khoâng vì chöùc vuï hay ñòa vò theá 
gian gì caû.  
 
 Trôû laïi Kinh, ngaøi Ñaïi Ca Dieáp noùi tieáp: Boà Taùt 
naøo tin hieåu trì phaùp moân giaûi thoaùt baát tö nghì naøy thì heát 
thaûy chuùng Ma Vöông khoâng laøm gì ñöôïc. Khi Ñaïi Ca Dieáp 
noùi ñieàu naøy, 32 ngaøn chö thieân phaùt taâm caàu giaùc ngoä voâ 
thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc.   
 
Baáõy giôø Duy Ma Caät môùi noùi vôùi Ñaïi Ca Dieáp:  “Thöa 
ngaøi Ñaïi Ca Dieáp, caùc vò laøm Ma Vöông trong voâ löôïng voâ 
soá coõi nöôùc ôû 10 phöông, phaàn nhieàu laø caùc baäc Boà Taùt truï 
nôi Phaùp “baát tö nghì giaûi thoaùt’’ Vì duøng söùc phöông tieän 
giaùo hoaù chuùng sanh neân thò hieän laøm Ma Vöông.’’   
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roäng-heïp . . . neân caùc Ngaøi qua laïi trong tam giôùi khoâng 
chöôùng ngaïi khoù khaên gì caû.  Nhöõng caùi chuùng ta chaáp 
( ñeå maø “ñöôïc khoå’’ nhö ñeïp- xaáu , hay- dôû , ñuùng-sai . . . ) 
thì ñoái vôùi caùc Ngaøi chæ laø “hoa ñoám giöõa hö khoâng’’ ( do 
con maét bò “hoa’’ neân thaáy hieän töôïng hoa ñoám chöù söï thaät 
khoâng coù hoa ñoám). 
 
 Ñeán ñaây, chuùng ta nghe tieáp Kinh Ngaøi Ñaïi Ca 
Dieáp môùi ca ngôïi phaùp moân “Baát tö nghì giaûi thoaùt’’ baèng 
caùch noùi vôùi ngaøi Xaù Lôïi Phaát raèng:  
 “Ví nhö coù moät ngöôøi trình baøy veà caùc saéc töôùng 
tröôùc maët ngöôøi muø thì ngöôøi naøy ñaâu coù theå thaáy ñöôïc; 
Cuõng theá, heát thaûy Thanh Vaên duø ñaõ nghe ñöôïc phaùp moân 
giaûi thoaùt baát khaû tö nghì naøy cuõng khoâng theå hieåu ñöôïc. 
Nhöõng ngöôøi trí nghe Phaùp naøy ai maø khoâng phaùt taâm caàu 
giaùc ngoä? Taïi sao chuùng ta laïi ñeå cho maát haït gioáng ñaïi 
thöøa? Taát caû Thanh Vaên khi nghe phaùp moân baát khaû tö 
nghì naøy phaûi khoùc than, aâm thanh chaán ñoäng caû 3 ngaøn theá 
giôùi; heát thaûy Boà Taùt thì neân heát söùc haân hoan maø vaâng 
laõnh phaùp aáy.’’    
  
 ÔÛ ñaây chuùng ta thaáy Ngaøi Ñaïi Ca Dieáp ñaõ laõnh 
hoäi ñöôïc, thaâm nhaäp ñöôïc phaùp moân baát tö nghì giaûi 
thoaùt roài, vaø Ngaøi leân tieáng traùch haøng Thanh Vaên sao 
laïi oâm caùi taâm nhoû heïp cuûa tieåu thöøa ñoái vôùi phaùp ñaïi 
thöøa?  
 
 Baøi hoïc thöù 5 cuûa Anh Chò Em chuùng toâi hoâm 
nay laø Ngaøi Ca Dieáp tuy hieän töôùng ôû trong haøng Thanh 
Vaên nhöng taâm Ngaøi laø taâm roäng lôùn cuûa haøng ñaïi thöøa; 
noùi caùch khaùc, khoâng coù “moân phaùi ’’ tieåu thöøa hay ñaïi 
thöøa maø chæ coù taâm löôïng “tieåu’’ hay “ñaïi’’ maø thoâi. Ñoïan 
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giaûi thoaùt, coøn coù gì caùu baån chaêng?› Con ñaùp: “Khoâng coøn.” 
OÂng aáy noùi: “Cuõng vaäy, taâm töôùng cuûa chuùng sanh thaûy ñeàu 
voâ caáu, cuøng nhö vaäy. Thöa ngaøi Öu-Ba-Li, voïng töôûng laø 
caùu baån, khoâng voïng töôûng laø thanh tònh. Ñieân ñaûo laø caùu 
baån, khoâng coøn ñieân ñaûo laø thanh tònh. Chaáp ngaõ laø caùu 
baån, khoâng chaáp ngaõ laø thanh tònh. Öu-Ba-Li, heát thaûy 
phaùp khôûi vaø dieät khoâng ñình truù, nhö aûo aûnh nhö tia chôùp. 
Caùc phaùp khoâng ñoái ñaõi nhau, khoâng ñình truù trong moãi 
taâm nieäm. Chuùng ñeán töø nhöõng quan nieäm sai laàm, nhö 
chieâm bao, nhö quaùng naéng, nhö traêng trong ñaùy nöôùc, nhö 
boùng trong göông, vì chuùng sinh ra töø voïng töôûng. Hieåu ñöôïc 
nhö vaäy laø ngöôøi phuïng trì giôùi luaät. Hieåu nhö vaäy laø hieåu 
bieát thieän xaûo.” 
 
 Ngay luùc aáy, Hai vò tì kheo thaùn phuïc: “Sieâu vieät thay 
trí tueä, maø ngaøi Öu-Ba-Li khoâng theå saùnh baèng. Tuy laø baäc 
trì luaät ñeä nhaát cuõng khoâng theå noùi ñöôïc nhö vaäy” Con môùi 
noùi: “Duy tröø Phaät ra, chöa töøng coù moät Thanh-Vaên hay Boà 
Taùt naøo vöôït hôn bieän taøi voâ ngaïi cuûa Ngöôøi naøy vì trí tueä 
minh ñaït cuûa oâng thuø thaéng nhö vaäy” 
 
 «Hai vò tì kheo nhôø ñoù ñaõ döùt ñoaïn nghi tình vaø hoái 
haän, phaùt taâm caàu giaùc ngoä toái thöôïng vaø laäp nguyeän cho 
heát thaûy chuùng sanh ñeàu ñöôïc bieän taøi nhö vaäy. Cho neân, 
con khoâng ñuû khaû naêng ñeán thaêm bònh oâng aáy.»  
 
  Cöù nhö theá, hoï ñeàu töø choái ñi thaêm beänh cö só 
Duy Ma Caät. Söï kieän naøy laø baøi hoïc thöù hai cuûa Anh 
Chò Em chuùng toâi hoâm nay: Noù noùi leân raèng xuaát gia 
hay taïi gia ñeàu coù khaû naêng giaùc ngoä nhö nhau. Neáu 
haøng Phaät töû taïi gia chuùng ta  hoïc Kinh Duy Ma Caät roài 
coi thöôøng chö Taêng thì thaät laø moät loãi laàm traàm troïng, 
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ñoù laø do chuùng ta bò voâ minh che kín quaù, chöù khoâng 
phaûi loãi cuûa boä Kinh naøy. Qua boä Kinh Duy Ma Caät, ñöùc 
Theá Toân muoán nhaén nhuû vôùi ñeä töû xuaát gia cuûa Ngaøi 
raèng neáu ngöôøi xuaát gia maø khoâng chòu tinh taán tu 
haønh, cöù giaûi ñaõi buoâng lung thì coù theå bò nhöõng ngöôøi 
cö só taïi gia xuaát saéc vöôït qua maët deã daøng vaø nhö vaäy, 
thì caùc vò khoâng coøn xöùng ñaùng trong vai troø “Tröôûng töû 
cuûa Nhö Lai’’ höôùng daãn chuùng sanh ñi theo con ñöôøng 
cuûa ñöùc Phaät nöõa. Coøn vôùi ngöôøi taïi gia thì ñöùc Theá Toân  
muoán saùch taán hoï noi göông cö só Duy Ma Caät tu haønh 
tinh taán, soáng giöõa cuoäc ñôøi oâ tröôïc maø khoâng bò ñôøi laøm 
oâ nhieãm, coøn mang Ñaïo vaøo ñôøi, nhö vaäy thì khoâng caàn 
phaûi xuaát gia laøm tyø kheo môùi thaønh Phaät ñaâu.  Thoâng 
ñieäp cuûa Ngaøi muoán gôûi ñeán chuùng ta laø: phaùp Phaät laø 
phaùp phoå bieán, ai tu cuõng ñöôïc, mieãn laø tu cho ñuùng 
phaùp; moãi ngöôøi haõy theo ñoù maø xaây döïng Tònh Ñoä cuûa 
töï taâm mình. Vôùi suy nghó nhö vaäy thì Kinh Duy Ma 
Caät khoâng phaûi laø “moät söï buøng noå’’ hay moät  “cuoäc 
caùch maïng ‘’ gì caû. 
 
 Baøi hoïc thöù ba laø yù nghóa teân Ngaøi Duy Ma Caät 
vaø thaân theá cuûa Ngaøi: Duy Ma Caät nguyeân laø tieáng 
Phaïn (phieân aâm laø Tyø-ma-la-caät-lò-ñeá), chöõ Haùn dòch ra 2 
caùch: moät laø Tònh Danh, hai laø Voâ Caáu. Chæ nghe caùi 
teân laø chuùng ta ñaõ hieåu ñöôïc moät phaàn noäi dung Kinh 
roài vì Tònh Danh laø moät ngöôøi trong soá 500 ñoàng töû töø 
nöôùc Dieäu Hyû du haønh ñeán coõi naøy, sau khi hoaøn thaønh 
nhieäm vuï laïi trôû veà choã cuõ. Ngaøi Duy Ma Caät lòch söû laø 
moät tröôûng giaû ôû thaønh Tyø Da Li (AÁn Ñoä), coù vôï teân laø 
Thieân Cô, con trai teân laø Thieân Tu, con gaùi teân laø 
Nguyeät Thieän, nghóa laø ngaøi vaãn soáng ñôøi theá gian 
thöôøng tình nhöng soáng höôùng veà Ñaïo, ñem Ñaïo vaøo 
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thoaùt baát khaû tö nghì; neáu keå cho ñuû thì trong moät kieáp cuõng 
chöa noùi heát. ’’                      
 
 Ñaây laø baøi hoïc thöù 3 cho ngaøy hoâm nay: thôøi 
gian khoâng coù thöïc tính. Ngay nhöõng ngöôøi bình thöôøng 
nhö chuùng ta cuõng coù theå thaáy ñöôïc thôøi gian vaät ly,ù vaø 
thôøi gian taâm lyù khaùc nhau. Ví duï moät em beù ñöùng 1 
mình ôû tröôøng chôø meï ñeán noun, thì thaáy thôøi gian troâi 
qua raát chaäm, nhöng neáu em ham chôi vôùi baïn beø thì 
khoâng bieát bao nhieâu giôø ñaõ troâi qua; Cuõng theá, chuùng 
ta thöôøng nghe noùi “Nhaát nhaät taïi tuø thieân thu taïi 
ngoaïi’’ ( 1 ngaøy trong tuø baèng moät ngaøn naêm ôû ngoaøi ñöôïc 
töï do) hay Nguyeãn Du cuõng noùi trong truyeän Kieàu: 
 

“Saàu ñong caøng laéc caøng ñaày    
Ba thu doàn laïi moät ngaøy daøi gheâ’’  

( khi trong loøng buoàn raàu thì 1 ngaøy daøi nhö 3 naêm )  
 
Hay: “Nhaát nhaät baát kieán nhö tam thu heà ’’  
(1 ngaøy khoâng gaëp maët thaáy nhö ñaõ 3 naêm khoâng gaëp )  
 
 Bôûi vì thôøi gian vaät lyù ñöôïc ño baèng ñoàng hoà, 
coøn thôøi gian taâm lyù ño baèng söï bieán ñoåi ña daïng cuûa 
nhöõng taâm traïng vui, buoàn, hôøn, giaän, an laïc phieàn naõo 
v..v.. khoâng bieát ñaâu maø löôøng. 
 
 Baøi hoïc thöù 4 laø caùc phaùp cuõng khoâng coù töï taùnh.  
Vôùi taâm phaân bieät cuûa phaøm phu thì môùi coù nhöõng caëp 
ñoái ñaõi: nuùi lôùn- haït caûi nhoû, soâng roäng- ao heïp, con coâng 
ñeïp- con quaï xaáu v..v.. coøn Boà Taùt ñaõ truï giaûi thoaùt baát 
khaû tö nghì thì khoâng coøn maéc keït vaøo caùc giaû töôùng aáy 
nöõa; Noùi caùch khaùc, caùc Ngaøi khoâng thaáy coù lôùn-nhoû, 
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 Chuùng ta thaáy roõ raøng: lôøi cuûa vò Tònh Danh Duy 
Ma Caät noùi trong boä kinh naøy, khoâng khaùc maûy may vôùi 
lôøi ñöùc Theá Toân noùi trong kinh Hoa Nghieâm, noùi caùch 
khaùc chaân lyù thì “khoâng hai’’.  
 
Treân ñaây laø nhöõng baøi hoïc veà khoâng gian.  
 
 Tieáp theo laø nhöõng baøi hoïc veà thôøi gian. OÂng 
Duy Ma Caät tieáp tuïc noùi vôùi ngaøi Xaù Lôïi Phaát veà phaùp 
moân giaûi thoaùt baát khaû tö nghì; chuùng ta haõy nghe:  
 
 “Thöa ngaøi Xaù Lôïi Phaát, hoaëc coù chuùng sanh chæ coù 
theå ñoä ñöôïc neáu öa thích soáng laâu trong cuoäc ñôøi naøy, Boà 
Taùt coù theå vaän duïng thaàn löïc cuûa Ngaøi ñeå keùo daøi baûy 
ngaøy thaønh moät kieáp khieán cho hoï thaáy ñoù laø moät kieáp. Hoaëc 
coù chuùng sanh khoâng thích soáng laâu, coù theå ñoä ñöôïc, Boà Taùt 
lieàn ruùt ngaén moät kieáp thaønh 7 ngaøy khieán cho hoï thaáy ñoù 
chæ laø 7 ngaøy. . . . Laïi nöõa Xaù Lôïi Phaát, Boà Taùt ñaõ truï giaûi 
thoaùt baát khaû tö nghì, coù theå thaâu toùm taát caû moïi söï nghieäp 
trang nghieâm trong heát thaûy coõi Phaät taäp hoïp veà moät coõi. ñeå 
moïi chuùng sanh coù theå nhìn thaáy. . . . Laïi nöõa, Ngaøi coù theå 
chæ trong moät loã chaân loâng cho thaáy taát caû maët trôøi, maët 
traêng, tinh tuù cuûa heát thaûy theá giôùi khaép möôøi phöông. . . . 
Laïi nöõa khi theá giôùi naøy ñeán thôøi kyø huûy dieät do löûa thieâu 
ñoát, Boà Taùt naøy coù theå hít heát löûa vaøo trong buïng mình maø 
khoâng bò toån haïi vaø löûa vaãn chaùy. . . .Laïi nöõa Xaù Lôïi Phaát, 
Boà Taùt ñaõ truï giaûi thoaùt baát khaû tö nghì coù theå duøng thaàn 
löïc hieän thaân laø Phaät, Bích Chi Phaät, Thanh Vaên, Ñeá Thích, 
Phaïm Thieân. . . Laïi nöõa, Ngaøi cuõng coù theå khieán moïi aâm 
thanh trong möôøi phöông quoác ño,ä ñeàu bieán thaønh tieáng Phaät 
giaûng Phaùp voâ thöôøng, voâ ngaõ, khoâng, vaø ñuû caùc phaùp khaùc 
nhau ñöôïc thuyeát bôûi chö Phaät khaép möôøi phöông. . . Thöa 
ngaøi Xaù Lôïi Phaát, toâi chæ môùi noùi vaøi naêng löïc cuûa giaûi 
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ñôøi,  khoâng bò ñôøi laøm oâ nhieãm maø traùi laïi, danh thôm 
vang khaép boán phöông neân coù teân laø Tònh Danh. Ñaây 
chính laø nhaân caùch lyù töôûng cuûa Ñaïi Thöøa Phaät Giaùo, 
trong lôùp aùo bình dò cuûa 1 ngöôøi Phaät töû soáng trong ñôøi 
thöôøng- ngöôøi cö só taïi gia haønh Boà Taùt Ñaïo.  
 
 Baøi hoïc thöù tö laø vai troø cuûa söï xuaát hieän ngöôøi 
cö só taïi gia Duy Ma Caät ôû thaønh Tyø Da Ly ñoái vôùi lòch 
söû phaùt trieån cuûa ñaïo Phaät. Tyø Da Ly luùc ñoù laø moät 
trung taâm thöông maõi vaø vaên hoaù vôùi cö daân raát tieán boä, 
hoï khoâng chaáp nhaän Phaät giaùo chæ coù nhöõng giaùo lyù nhö 
nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng, nieäm Thí, nieäm Giôùi, 
nieäm Thieân vaø muïc ñích laø leân coõi Trôøi, an truù trong an 
laïc cho rieâng mình nhö ñaõ ñöôïc daïy trong neàn giaùo lyù 
nguyeân thuûy, ñoù laø lyù do maø hình thaùi sinh hoaït Phaät 
giaùo trong moät xaõ hoäi môùi phaûi thay ñoåi veà tö töôûng vaø 
veà caû maët haønh trì ñeå phuø hôïp.  Nhö ñöùc Phaät ñaõ noùi: 
“Caùi maø Ngaøi bieát nhö laù trong röøng, coøn caùi Ngaøi giaûng ra 
chæ laø moät naém trong tay’’. Cho neân sau khi Phaäät nhaäp 
Nieát baøn 100 naêm, xaõ hoäi AÁn Ñoä bieán ñoåi theo traøo löu 
ñoåi môùi cuûa toaøn theá giôùi, thì chö Taêng loãi laïc cuõng phaûi 
vaän duïng “laù trong röøng’’ ñeå  thoåi vaøo sinh hoaït Phaät 
giaùo moät sinh khí môùi; ñoù chính laø söï xuaát hieän caàn 
thieát cuûa Ñaïi thöøa Phaät giaùo. Söï xuaát hieän naøy nhö 
chuùng ta ñaõ bieát keùo theo moät söï raïn nöùt cuûa Taêng 
Ñoaøn vaø söï hình thaønh cuûa hai phaùi: 
•  Thöôïng Toaï Boä ( Phaät Giaùo Nguyeân Thuûy- hay Phaät 

Giaùo Tieåu thöøa goàm caùc tyø kheo lôùn tuoåi, coù khuynh 
höôùng baûo thuû)  

•  Ñaïi Chuùng Boä ( Ñaïi thöøa, goàm ñoâng ñaûo tyø kheo treû, 
coù khuynh höôùng caûi caùch). Boä Kinh Duy Ma Caät ra 
ñôøi vaøo luùc ñoù. Ñoù cuõng laø lyù do maø moät soá ngöôøi 
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cho raèng Kinh Duy Ma Caät khoâng phaûi laø kinh 
Phaät !  

 
 Baøi hoïc thöù naêm laø ñònh danh Tònh ñoä hay 
“Tònh Phaät quoác ñoä.’’ Nhaân tröôûng giaû Baûo Tích hoûi veà 
Tònh ñoä, ñöùc Phaät lieàn giaûng veà Tònh ñoä nhöng Tònh ñoä 
cuûa ñöùc Phaät A Di Ñaø maø ñöùc Phaät ñaõ giôùi thieäu vaø 
Tònh ñoä cuûa kinh Duy Ma Caät khaùc nhau choã naøo? 
chuùng ta haõy nghe: “Tröïc taâm laø Tònh ñoä cuûa Boà taùt, thaâm 
taâm laø tònh ñoä cuûa Boà Taùt, Boà Ñeà taâm laø tònh ñoä cuûa Boà 
Taùt. Tinh taán, Thieàn ñònh, Trí tueä . . . . laø tònh ñoä cuûa Boà 
Taùt, Töù nhieáp phaùp laø tònh ñoä cuûa Boà Taùt, Ba möoi baûy 
phaåm trôï ñaïo laø tònh ñoä cuûa Boà Taùt, Töï mình giöõ giôùi, 
Khoâng pheâ bình ngöôøi phaù giôùi laø tònh ñoä cuûa Boà Taùt’’  
v..v..vaø v..v..  
 
 Tuy ñöôïc hoûi veà Tònh ñoä Phaät, nhöng ñöùc Phaät 
traû lôøi veà Tònh ñoä cuûa Boà Taùt, vì phaûi coù Tònh ñoä cuûa 
Boà taùt môùi coù Tònh Ñoä Phaät. Tuy Ngaøi daïy caùc thieáu 
nieân veà kinh nghieäm tu taäp cuûa Ngaøi trong voâ löôïng 
kieáp nhöng qua ñoù, giaùn tieáp giaùo hoaù cho 8000 tyø kheo 
trong phaùp hoäi baèng caùch ñeà cao lôùp Boà Taùt bieát xaây 
döïng Tònh Ñoä (Nieát Baøn) ngay trong cuoäc soáng hieän taïi 
vaø ngaàm chæ trích tö töôûng yeám theá cuûa haøng Thanh 
Vaên.  
 
Theá cho neân ngaøi Xaù Lôïi Phaát bò Phaät quôû, khi Xaù Lôïi 
Phaát cho raèng coõi Ta Baø naøy khoâng thanh tònh;  
 
 Phaät daïy: “Maët trôøi, maët traêng khoâng saùng sao? taïi 
sao ngöôøi muø laïi khoâng thaáy? Cuõng theá, chuùng sanh do toäi 
chöôùng neân khoâng thaáy coõi nöôùc cuûa Nhö lai thanh tònh chöù 
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 Ngaøi Xaù Lôïi Phaát thaáy ñoù laø vieäc chöa töøng coù, 
vì caùi thaät nhoû - coù theå chöùa caùi thaät voâ cuøng to lôùn - 
maø khoâng trôû ngaïi gì caû, ngaøi Duy Ma Caät môùi giaûi thích 
“ñoù laø Phaùp Baát Tö Nghì Giaûi Thoaùt’’ cuûa chö Phaät vaø 
chö Boà Taùt. Neáu Boà Taùt truï nôi phaùp ñoù, laáy nuùi Tu Di 
nheùt vaøo trong moät haït caûi vaãn khoâng theâm bôùt, hình 
nuùi Tu Di vaãn nguyeân veïn . . . Laïi  laáy nöôùc boán bieån 
lôùn cho vaøo trong moät loã chaân loâng, cuõng khoâng laøm 
khuaáy ñoäng caùc loaøi thuûy toäc caùc loaøi Roàng, quæ Thaàn, A 
Tu La cuõng ñeàu khoâng hay bieát mình ñaõ ñi vaøo nay...   
Ñieàu naøy, Anh Chò Em chuùng toâi cuõng ñaõ ñöôïc nghe ôû 
Kinh Hoa Nghieâm (hoïc tröôùc Kinh naøy) khi ñöùc Phaät ñaõ 
vì Boà Taùt Taâm Vöông maø “toùm taét” nhöõng caùi voâ cuøng 
nhoû (treân ñaàu moãi sôïi loâng) chöùa ñöïng nhöõng caùi voâ cuøng 
lôùn (sôn haø ñaïi ñòa) ñeå moâ taû phaùp giôùi nhieäm maàu kyø 
dieäu trong kinh Hoa nghieâm nhö sau: 

"Choã moät ñaàu loâng coõi lôùn nhoû 
Taïp nhieãm thanh tònh coõi thoâ teá 
Taát caû nhö vaäy baát khaû thuyeát 
Moãi moãi roõ raøng phaân bieät ñöôïc. 
Ñem moät coõi nöôùc nghieàn laøm buïi 
Buïi ñoù voâ löôïng baát khaû thuyeát 
Traàn soá voâ bieân coõi nhö vaäy 
Ñeàu ñeán ñoàng nhoùm ñaàu moät loâng. 
Nhöõng coõi nöôùc naøy baát khaû thuyeát 
Ñoàng nhoùm ñaàu loâng khoâng chaät heïp 
Chaúng khieán ñaàu loâng coù theâm lôùn 
Maø nhöõng coõi kia chung ñeán nhoùm. 
Treân loâng taát caû nhöõng coõi nöôùc  
Hình töôùng nhö cuõ khoâng taïp loaïn 
Nhö moät coõi chaúng loaïn caùc coõi 
Taát caû coõi nöôùc ñeàu nhö vaäy." 
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nay: nhö trong phim “taùm chuïc ngaøn  daëm döôùi ñaùy bieån’’ 
coù phaûi laø nhaø ñaïo dieãn, nhaø quay phim ñaõ ñem toaøn boä 
theá giôùi döôùi ñaùy bieån ñaët leân treân moät maøn hình chæ 
maáy thöôùc vuoâng? Maø toâm caù, vaø haøng ngaøn loaøi thuûy 
toäc coù bò cheøn eùp, coù thaáy chaät heïp, nöôùc coù bò traøn ra 
ngoaøi khoâng? nhöõng khaùn giaû xem phim coù phaûi “nhöôøng 
choã’’ cho toâm caù . . . khoâng? hoaøn toaøn khoâng coù gì 
chöôùng ngaïi. Ñaây laø baøi hoïc thöù nhaát 
 
 2. Taïi sao caùc vò Boà Taùt thöôïng thöøa coù theå töï mình 
leân ngoài toaø sö töû, nhöõng vò ôû baäc Trung phaûi bieán mình 
thaønh to lôùn môùi ngoài leân ñöôïc; coøn haøng Sô Phaùt Taâm Boà 
Taùt vaø haøng Thanh Vaên phaûi laïy ñöùc Phaät Tu–Di Ñaêng 
Vöông roài môùi ngoài ñöôïc.   
  
 Caùc vò Boà Taùt thöôïng nhaân coù taâm thanh tònh 
ngang vôùi ngaøi Duy Ma Caät, chöùng nhaäp tuông xöùng vôùi 
ngaøi Tònh Danh cho neân nhöõng gì Tònh Danh vaän duïng, 
caùc Ngaøi ñeàu öùng duïng khoâng ngaïi, coøn Boà Taùt môùi phaùt 
taâm, thì phaûi nhôø vaøo nieàm tin môùi öùng duïng ñöôïc. Noùi 
theo ngoân ngöõ cuûa chuùng ta, vôùi ví duï cuï theå “phim aûnh’’ 
treân ñaây, chuùng ta thaáy maëc duø ngöôøi lôùn vaø treû con ñeàu 
xem truyeàn hình, ñeàu thaáy nhöõng hình aûnh treân maøn 
hình gioáng nhau; ngöôøi coù kieán thöùc khoa hoïc nhieàu 
cuõng nhö ngöôøi khoâng caàn kieán thöùc khoa hoïc ñeàu xem 
ñöôïc hình aûnh, tin töùc, phim truyeän . . . nhöng khaùc 
nhau ôû möùc ñoä: coù  ngöôøi thöïc hieän ñöôïc thu hình, phaùt 
hình, coù ngöôøi thì chæ hieåu ñöôïc nguyeân taéc truyeàn hình, 
truyeàn thanh, coù ngöôøi cuõng khoâng hieåu taïi sao hình 
aûnh hieän ra treân ñoù, nhöng tin raèng moïi ngöôøi ñeàu hieåu 
ñöôïc thì mình cuõng seõ hieåu ñöôïc qua öùng duïng cuûa noù... 
Ñaây laø baøi hoïc thöù hai.  
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khoâng phaûi coõi Ta Baø khoâng thanh tònh! Coõi nöôùc ta ñaây 
vaãn trang nghieâm thanh tònh, maø taïi oâng khoâng thaáy ñoù 
thoâi!’’  
 
 Ñeán nay, Anh Chò Em chuùng toâi hieåu ñöôïc raèng 
sôû dó coù nhieàu quan ñieåm veà Tònh ñoä bôûi vì “con ngöôøi 
naøo thì coù Tònh Ñoä aáy’’ Tònh Ñoä chính laø töï taâm thanh 
tònh, ngay ôû coõi Ta Baø naøy chöù khoâng phaûi ôû Taây 
Phöông Cöïc Laïc môùi coù; vaø quaû thaät nhö lôøi Phaät daïy: 
“Khi taâm ta thanh tònh, ta thaáy theá giôùi thanh tònh.’’ Thaät 
gioáng nhö baøi keä chuùng ta thöôøng ñoïc : 
 

Trang nghieâm Tònh ñoä  
Nôi coõi Ta Baø   
Ñaát Taâm thanh tònh 
Hieån loä ngaøn hoa.  
 

Boà Taùt muoán coù coõi Phaät thanh tònh, thì tröôùc heát taâm 
mình phaûi thanh tònh vaø lo giaùo hoùa, nhieáp phuïc chuùng 
sanh . . . . laøm sao cho taâm cuûa chuùng sanh trong coõi aáy 
cuõng ñöôïc thanh tònh thì luùc ñoù quoác ñoä môùi thanh 
tònh.  
 
 Baøi hoïc thöù saùu laø baøi keä cuûa tröôûng giaû Baûo 
Tích ca ngôïi nhöõng coâng ñöùc vi dieäu cuûa ñöùc Phaät: 
chuùng ta thaáy trí tueä, ñöùc haïnh vaø taøi naêng cuûa ñöùc Phaät 
chính laø söùc maïnh thu huùt taát caû moïi ngöôøi ñeán vôùi 
Ngaøi, höôùng veà Ngaøi. Ngaøi thuyeát phaùp vôùi moät loaïi aâm 
thanh thoâi, nhöng phaùp aâm aáy moïi loaøi, ôû moïi coõi ñeàu 
nghe hieåu roài thöïc haønh, maëc duø phaûn öùng cuûa moãi 
chuùng sanh coù theå khaùc nhau: nghe maø kinh sôï, vui 
möøng, phaán khôûi, döùt nghi hay nhaøm chaùn v..v..  
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 Baøi hoïc thöù baûy laø haïnh beänh cuûa Boà Taùt Duy 
Ma Caät. Thaät ra oâng Duy Ma Caät chæ thò hieän beänh ñeå 
giaûng noùi veà voâ thöôøng, voâ ngaõ, veà söï giaû doái cuûa thaân töù 
ñaïi naøy. “Boà taùt beänh vì chuùng sanh beänh’’ neân “beänh’’ cuûa 
cö só Duy Ma Caät ñaây laø “beänh phöông tieän’’ xuaát phaùt töø 
taâm ñaïi bi cuûa Boà Taùt, chöù khoâng phaûi do nghieäp 
chöôùng nhö beänh cuûa chuùng sanh. Nhaân ñaây chuùng ta 
ñöôïc bieát theâm veà 5 haïnh cuûa Boà Taùt: Thaùnh haïnh, 
Thieân haïnh, Phaïm haïnh, Anh nhi haïnh vaø Beänh haïnh.  
Boà Taùt soáng vaø sinh hoaït khoâng bò haïn cuoäc bôûi theá 
gian, khoâng coøn quan taâm ñeán nhöõng khen cheâ cuûa 
ngöôøi ñôøi nhöng hoï luoân soáng ñôøi göông maãu, thaùnh 
thieän, trong saïch, ñaïo ñöùc vaø moâ phaïm ñeå xaây döïng 
nieàm tin cho chuùng sanh vaøo Chaân, Thieän, Myõ, ñeå 
nhieáp hoaù vaø chuyeån hoùa chuùng sanh, ñeå ñem laïi lôïi ích 
cho chuùng sanh vaäy. Ngoaøi ra Boà Taùt khoâng bao giôø 
thaáy mình “lôùn’’ hay hôn ngöôøi, caøng gioûi, hoï caøng 
khieâm toán vì bieát raèng taát caû nhöõng thaønh töïu cuûa hoï 
nhaèm phuïc vuï chuùng sanh, vaø taát caû ñeàu nhôø Phaät löïc 
môùi thaønh töïu ñöôïc (Anh Nhi Haïnh ñaõ ñöôïc noùi ñeán 
trong Chuùng Toâi Hoïc Kinh tröôùc ñaây- ôû Kinh Phaùp Hoa )   
 
 Baøi hoïc thöù Taùm laø vieäc 500 thieáu nieân con cuûa 
tröôûng giaû Baûo Tích taëng cho ñöùc Phaät 500 caùi loïng. 
Ngaøi keát taát caû 500 caùi loïng thaønh moät caùi loïng lôùn coù 
khaû naêng che maùt caû thaønh Tyø Da Ly.  YÙ nghóa bieåu 
töôïng cuûa haønh ñoäng naøy laø: ñöùc Phaät xaây döïng, giaùo 
hoaù tuoåi treû laø theá heä ñaïi dieän cho söï thoâng minh, taøi 
naêng söùc khoûe vaø ñöùc haïnh, coù töông lai töôi saùng, coù trí 
tueä vaø traùch nhieäm ñöa xaõ hoäi ñi leân. Nhöng caàn phaûi 
coù söï ñoaøn keát nhaát trí (keát hôïp 500 caây loïng laïi) môùi taïo 
neân söùc maïnh. Caùc baäc tieàn nhaân cuûa Gia Ñình Phaät Töû 
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 Nghe xong, ngaøi Duy Ma Caät vaän duïng thaàn 
thoâng, röôùc 32 ngaøn toaø sö töû vaøo thaát cuûa mình. Chuyeän 
laï chöa töøng coù! Thaát cuûa oâng Duy Ma Caät trôû neân roäng 
raõi, chöùa ñuû heát 32 ngaøn toaø sö töû, khoâng coù caùi naøo bò 
che khuaát, maø cuõng khoâng laøm cho thaønh Tyø Da Ly trôû 
neân chaät heïp. 
 OÂng Duy Ma Caät môøi ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi vaø 
caùc Boà Taùt thöôïng nhaân ngoài leân toaø sö töû; Coøn caùc Boà 
taùt môùi phaùt taâm, vaø caùc ñaïi ñeä töû Phaät khoâng theå leân 
ngoài treân nhöõng toaø ñoù, keå caû ngaøi Xaù Lôïi Phaát. Baáõy giôø 
Duy Ma Caät môùi noùi: “Caùc ngaøi haõy ñaûnh leã ñöùc Phaät Tu 
Di Ñaêng Vöông Nhö Lai thì seõ ngoài leân toaø sö töû ñöôïc.” 
quaû nhieân ñuùng nhö lôøi ngaøi Duy Ma Caät noùi.   
 
 Ñoaïn naøy neáu Anh Chò Em chuùng toâi chöa ñöôïc 
“nghe vaø thaáy’’ trong Hoa Nghieâm veà vieäc “nhieàu theá giôùi 
chöùa treân ñaàu moät sôïi loâng’’ veà “moät haït buïi bao truøm toaøn 
boä phaùp giôùi’’ hay  “moät haït caùt laø caû ñaïi thieân theá giôùi’’ veà 
“baát khaû thuyeát, baát khaû thuyeát’’ v..v.. thì nhaát ñònh phaûi 
giaät mình vì nhöõng chuyeän “khoâng theå nghó baøn’’ naøy. ÔÛ 
nay, tröôùc heát, chuùng toâi ruùt ñöôïc hai baøi hoïc nhôø kinh 
nghieäm laàn hoïc Kinh Hoa nghieâm vöøa qua, vaø veà lôøi 
giaûng cuûa thaày Thanh Töø ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi : 
 
 1. Taïi sao 32 ngaøn toaø sö töû cao lôùn nhö vaäy laïi coù 
theå doàn vaøo trong caùi thaát nhoû beù cuûa ngaøi Duy Ma Caät?  
 
 Chuùng ta ñaõ bieát ngaøi Duy Ma Caät chính laø Tònh 
Danh (taâm thanh tònh) neân taát caû khôûi nghó töø taâm aáy 
ñeàu laø dieäu duïng, ñaây laø “baát khaû tö nghì’’ Nhöng taát caû 
dieäu duïng ñeàu laø huyeãn hoùa (khoâng thaät). Laáy ví duï cuï 
theå vaø noùi theo ngoân ngöõ hieän ñaïi cuûa chuùng ta hoâm 
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 Thaät vaäy, ngay luùc baáy giôø ngaøi Xaù Lôïi Phaát thaáy 
nhaø troáng khoâng lieàn khôûi taâm thaéc maéc khoâng bieát moïi 
ngöôøi seõ ngoài ôû ñaâu. Theá laø ngaøi Duy Ma Caät bieát ñöôïc, 
beøn hoûi ngaøi Xaù Lôïi Phaát: “Thöa ngaøi Xaù Lôïi Phaát, nhaân 
giaû vì Phaùp maø ñeán ñaây hay vì giöôøng gheá maø ñeán?”  
 
Xaù Lôïi Phaát  thöa: “toâi vì Phaùp maø ñeán ñaây, chaúng phaûi vì 
giöôøng gheá.” vaø theá laø ngaøi Duy Ma Caät  laïi  “giaûng’’ luoân 
moät hôi, naøo laø “ngöôøi caàu Phaùp ñeán thaân maïng khoâng tieác, 
khoâng maéc keït nguõ uaån, 12 xöù, 18 giôùi, v..v..” naøo laø “ngöôøi 
caàu Phaùp khoâng ñaém tröôùc nôi Phaät, nôi Phaùp hay nôi Taêng 
maø caàu; ngöôøi caàu Phaùp khoâng thaáy Khoå maø caàu, khoâng 
ñoaïn Taäp maø caàu, khoâng chöùng Dieät maø caàu, khoâng tu Ñaïo 
maø caàu v..v..” naøo laø: “ngöôøi caàu Phaùp khoâng neân coù choã truï, 
caàu Phaùp laø khoâng tìm caàu ôû baát cöù gì . . .’’   
 
 Chuùng ta thaáy trong ñoaïn naøy lôøi cuûa ngaøi Duy 
Ma Caät khoâng khaùc gì lôøi cuûa ñöùc Theá Toân noùi vôùi 
Ngaøi Tu Boà Ñeà trong Kinh Kim Cang: “ öng voâ sôû truï nhi 
sanh kyø taâm’’  
 Khi Duy Ma Caät noùi xong thì coù 500 vò thieân töû 
chöùng ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh.   
 
 Sau ñoù, ngaøi Duy Ma Caät laïi hoûi ngaøi Vaên Thuø 
Sö Lôïi: “Ngöôøi ñaõ daïo trong voâ löôïng voâ soá quoác ñoä Phaät, 
thaáy coõi Phaät naøo coù nhöõng toaø sö töû toát ñeïp ñöôïc thaønh 
töïu vôùi coâng ñöùc vi dieäu ñeå ngaøi röôùc veà cho Chuùng ngoài ”  
 Vaên Thuø Sö Lôïi ñaùp: “Caùch ñaây voâ löôïng nghìn 
vaïn öùc a taêng kyø theá giôùi baèng soá caùt cuûa 36 soâng Haèng, coù 
theá giôùi Tu Di Töôùng, cuûa ñöùc Phaät Tu Di Ñaêng Vöông 
thaân Phaät cao 84 ngaøn do tuaàn, toøa sö töû cuõng cao nhö theá, 
trang nghieâm toát ñeïp baäc nhaát.”   
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chuùng ta chaéc cuõng ñaõ thaám nhuaàn baøi hoïc naøy, neân ñaõ 
thaønh laäp Gia Ñình Phaät Töû goàm nhöõng thanh thieáu 
nieân cuøng nhau hoïc Phaät, ñöa Ñaïo Phaät vaøo ñôøi, vôùi öôùc 
mong xoa dòu nhöõng noãi khoå cuûa cuoäc ñôøi,  nhö moät 
boùng maùt to lôùn giöõa cuoäc ñôøi noùng boûng tham aùi, saân si; 
nghóa laø ñem laïi an laïc cho baûn thaân vaø cho tha nhaân.  
Ngaøy nay Anh Chò Em chuùng ta cuõng ñang noái tieáp söï 
nghieäp aáy, ñöa ñaøn em chuùng ta ñi leân. Rieâng chuùng ta - 
nhöõng Huynh tröôûng cao nieân- phaûi nhaän ra vò trí cuûa 
mình, giuùp lôùp treû ñöùng ra gaùnh vaùc nhieäm vuï, chuùng ta 
ñöùng sau löng caùc Anh Chò Em aáy ñeå hoå trôï tinh thaàn, 
vaø duø laø nhöõng Huynh tröôûng treû hay cao nieân, vieäc caàn 
thieát laø phaûi ñoaøn keát, hoaø hôïp, khoâng tranh caõi, lyù luaän 
v..v.. môùi ñem laïi lôïi ích cho mình vaø cho ñaøn em cuûa 
mình. 
 
 Baøi hoïc thöù Chín laø khoâng coù moät coõi Tònh Ñoä 
maø chuùng ta chæ caàn caàu nguyeän laø “bay’’ ngay ñeán ñoù, 
maø chæ coù Tònh Ñoä do chính chuùng ta xaây döïng baèng 
taám loøng ( töø bi) vaø khoái oùc (trí tueä) cuûa mình; Muoán 
nhö vaäy, tröôùc heát, chuùng ta phaûi taäp soáng buoâng boû 
( Hyû Xaû); ñöøng bò vöôùng maéc bôûi thaát tình luïc duïc nhieàu 
quaù, ñöøng bò khen- cheâ, ñöôïc-maát, hôn-thua v..v.. taùc 
ñoäng, chi phoái mình quaù, taäp môû roäng loøng yeâu meán vaø 
giuùp ñôõ tha nhaân, laøm lôïi ích cho chuùng sanh quanh 
mình v..v.. roài daàn daàn chuùng ta môùi coù ñöôïc taâm thanh 
tònh ñeå taïo ñieàu kieän cho moät quoác ñoä thanh tònh; chöù 
neáu cöù xaây döïng taâm tö, tình caûm, vôùi nhöõng chaát lieäu 
tham, saân, si, aùc ñoäc, v..v. thì roõ raøng chuùng ta ñaõ xaây 
döïng ñòa nguïc ngay taïi ñaây chöù laøm sao maø coù Tònh Ñoä 
ñöôïc, phaûi khoâng caùc baïn ?   
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 Baøi hoïc thöù Möôøi  laø qua phaåm Kinh naøy, chæ 
vôùi nhaän thöùc môùi meû veà Tònh ñoä, chuùng ta thaáy Kinh 
Duy Ma Caät bao goàm caû giaùo lyù nguyeân thuûy laãn giaùo lyù 
ñaïi thöøa, môû ra con ñöôøng xaây döïng moät xaõ hoäi môùi toát 
ñeïp. Nhöõng ngöôøi con Phaät coù boån phaän vaän duïng trí 
tueä ñeå hieåu ñuùng Phaät phaùp, aùp duïng Phaät phaùp vaøo 
cuoäc soáng tröôùc maët; ñoù chính laø caùch hoaèng döông 
Chaùnh phaùp coù hieäu quaû cao nhaát.. 
 
   Ñaïo Phaät coù toûa raïng hay suy taøn laø do giôùi tu 
só vaø cö só Phaät töû coù bieát caùch “hoaøn thaønh Phaät quoác’’ 
hay khoâng? Göông saùng cuûa caùc thieàn sö  caùc ñôøi Lyù, 
Traàn nhö: Thieàn sö Vaïn Haïnh, Thieàn sö Ñoã Thuaän, 
Thieàn sö Khuoâng Vieät,  Truùc Laâm Yeân Töû . . . . ñaõ gaén 
lieàn vôùi nhöõng trang söû veû vang cuûa nöôùc Vieät vaãn coøn 
ñoù nhö nhaéc nhôû taát caû chuùng ta luoân coá gaéng tinh taán 
tu hoïc vaø tu taäp ñeå kieán taïo Tònh Ñoä ngay baây giôø vaø ôû 
ñaây- ñem laïi an laïc cho chuùng sanh vaø cho baûn thaân 
mình. 
 
 Baøi hoïc naøy chaám döùt buoåi hoïc Kinh cuûa Anh 
Chò Em chuùng toâi; hoâm nay  ngoài vieát laïi-nhaèm ngaøy 
ñaàu naêm Nhaâm Ngoï, xin gôûi ñeán moïi ngöôøi “caâu ñoái’’ 
Teát :  
 

‘’Taâm Xuaân, Vuõ Truï Xuaân  
Taâm Bình, Theá giôùi Bình’’  
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H  oâm nay, Anh Chò Em chuùng toâi baét ñaàu 
phaåm “Baát Tö Nghì.’’ Ñaây laø moät phaåm     

“gay caán.’’   
 
Cuõng may ñaõ hoïc Hoa Nghieâm vôùi 4 phaùp giôùi (lyù voâ 
ngaïi, söï voâ ngaïi, lyù söï voâ ngaïi vaø söï söï voâ ngaïi ) neân ñi 
vaøo phaåm naøy khoâng bò “ñieân ñaàu’’ hay  “heát hoàn’’ vì 
chuyeän 3 vaïn 2 ngaøn toøa Sö Töû, moãi toøa cao côõ 84 ngaøn 
do tuaàn “ñi vaøo’’ trong caùi thaát cö só Duy Ma Caät côõ 
chöøng maáy meùt vuoâng ( 1 do tuaàn = 7km theo caùch ño 
löôøng ngaøy nay) 
 
 Ngoaøi ra, Anh Chò Em chuùng toâi cuõng löu yù 
nhau ôû ñaàu buoåi hoïc raèng ôû phaåm 5: 
 
 Sau khi giaûng cho ñaïi chuùng veà taùnh Khoâng cuûa 
vaïn phaùp, veà Boà Taùt haïnh, vaø ñaõ chaám döùt baèng caâu: 
“Khi Duy Ma Caät noùi nhöõng lôøi aáy roài, caû ñaïi chuùng ñi theo 
ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi goàm 8 ngaøn Boà taùt, 5 traêm Thanh 
Vaên vaø 5 ngaøn thieân töû ñeàu phaùt taâm voâ thöôïng chaùnh 
ñaúng chaùnh giaùc’’  
 
 Nhö vaäy boä kinh phaûi chaám döùt nôi ñaây vì ñaïi 
chuùng ñaõ hieåu roõ roài; Taâm moïi ngöôøi ñaõ böøng saùng sau 
nhöõng lôøi hoûi ñaùp cuûa 2 vò thöôïng thöøa . . . Theá nhöng, 
boä kinh laïi vaãn coøn tieáp tuïc; ñoù phaûi chaêng ñeå cho hai 
ngaøi Vaên Thuø vaø Duy Ma Caät tieáp tuïc soi saùng theâm 
cho ñaïi chuùng maø ñoái töôïng laø haøng Thanh Vaên (ñaïi 
dieän laø ngaøi Xaù Lôïi Phaát ) vaãn ñang coøn nhieàu thaéc maéc 
vì choaùng ngôïp tröôùc nhöõng tö töôûng roäng raõi cuûa Boà 
Taùt ?  
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PHAÅM BAÁT TÖ NGHÌ 

 
“Thöa ngaøi Ñaïi Ca Dieáp, caùc vò laøm Ma Vöông trong 
voâ löôïng voâ soá coõi nöôùc ôû 10 phöông, phaàn nhieàu laø 
caùc baäc Boà Taùt truï nôi Phaùp “Baát tö nghì giaûi thoaùt’’ 
Vì duøng söùc phöông tieän giaùo hoaù chuùng sanh neân thò 
hieän laøm Ma Vöông.’’   
“Laïi nöõa, thöa ngaøi Ñaïi Ca Dieáp, coù ngöôøi coù khi ñeán 
xin cho tay, chaân, tai, maét, muõi, ñaàu, tuûy naõo, maùu, thòt, 
da, xöông, choøm xoùm, vaøng baïc, aùo quaàn, vôï con v..v.. 
nhöõng ngöôøi ñeán xin nhö vaäy phaàn lôùn laø nhöõng vò Boà 
Taùt ñaõ truï giaûi thoaùt baát tö nghì, duøng löïc phöông tieän 
ñeå thöû, khieán cho chí nguyeän ñöôïc kieân coá. Vì chæ coù 
caùc Ngaøi môùi ñuû uy löïc ñeå thuùc eùp Boà Taùt vaø cho 
chuùng sanh thaáy nhöõng vieäc khoù laøm nhö vaäy. Cuõng 
nhö caùi ñaïp cuûa con voi chuùa laø ñieàu maø con löøa 
khoâng theå naøo laøm ñöôïc. Ñoù chính laø caùnh cöûa daãn 
vaøo phöông tieän cuûa trí tueä cuûa Boà Taùt  ñaõ truï giaûi 
thoaùt baát tö nghì.’’ 
 

KINH DUY MA CAÄT (tieáp theo) 
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- BOÀ TAÙT VAÊN THUØ SÖ LÔÏI THAÊM BEÄNH - 

(Væn Thù VÃn TÆt)  
 

 

 
“ BŒnh tôi tØ nÖi si, ái mà sanh. Tôi bŒnh vì chúng sanh bŒnh. 
Khi nào chúng sanh h‰t bŒnh thì tôi lành bŒnh.  Ví nhÜ ông 
trÜªng giä kia chÌ có m¶t ÇÙa con, n‰u ngÜ©i con bŒnh thì cha 
mË cÛng bŒnh theo, con lành bŒnh thì cha mË cÛng h‰t bŒnh.  
 
BÒ tát cÛng vÆy, thÜÖng tÃt cä chúng sanh  nhÜ con m¶t cûa 
mình, nên chúng sanh bŒnh thì bÒ tát cÛng bŒnh, chúng sanh h‰
t bŒnh thì bÒ tát lành. BÒ tát bŒnh là do lòng Çåi bi.”  

KINH DUY MA CAÄT((tieáp theo) 
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 ñ  ây là phÄm mong Ç®i cûa Anh ChÎ Em 
chúng tôi, cÛng là cûa m†i ngÜ©i h†c Kinh Duy Ma CÆt. 
 
Vì sao?- Vì trong phÄm này Ngài Væn Thù SÜ L®i chÎu Çi 
thæm bŒnh ông Duy Ma CÆt. Sau khi tÃt cä mÜ©i mÃy vÎ 
Çåi ÇŒ tº PhÆt ÇŠu ÇÜa ra lš do chính Çáng Ç‹ tØ chÓi thæm 
bŒnh Duy Ma CÆt, ÇÙc PhÆt bèn phó thác cho ngài Væn 
Thù SÜ L®i công viŒc Ãy; ta hãy nghe:   
 
PhÆt bäo Væn Thù SÜ L®i: “ Ông hãy Ç‰n thæm bŒnh ông 
Duy Ma CÆt.”  
 
Væn Thù SÜ L®i båch PhÆt: “Båch Th‰ Tôn, v§i bÆc thÜ®ng 
nhân kia không dÍ ÇÓi Çáp, vì ông Ãy rÃt thâm Çåt thÆt tÜ§ng, 
khéo nói phép mÀu, trí huŒ vô ngåi, biŒn tài thông suÓt, thÃu rõ 
phÜÖng pháp tu trì cûa tÃt cä bÒ tát, thâm nhÆp kho tàng bí 
mÆt cûa chÜ PhÆt, hàng phøc các ma, thÀn thông t¿ tåi và trí 
tuŒ phÜÖng tiŒn ÇŠu ÇÜ®c rÓt ráo. Tuy th‰, con xin vâng  lŒnh 
thánh chÌ cûa PhÆt Ç‰n thæm bŒnh ông Ãy.” 
 
 NhÜ chúng ta Çã bi‰t, Væn Thù SÜ L®i là ai? - Là 
nhân vÆt bi‹u trÜng cho Trí TuŒ PhÆt, Ngài ÇÜ®c mŒnh 
danh là “ ThÀy cûa các ÇÙc PhÆt.” cÛng do š này; NhÜ  th‰ 
cu¶c g¥p g« gi»a ông Duy Ma CÆt và ngài Væn Thù SÜ 
L®i tÃt nhiên là “ kÿ phùng ÇÎch thû.” báo hiŒu là rÃt hÃp 
dÅn, Çâu có ai có th‹ bÕ qua không tham d¿?  Vì vÆy, 
trong Çåi chúng có 8.000 vÎ BÒ Tát, 500 Thanh Væn và 
5.000 thiên tº cùng v§i các vÎ Çåi ÇŒ tº PhÆt, ÇŠu tháp 
tùng Ngài Væn Thù Çi vào thành Tÿ Da Ly thæm bŒnh cÜ 
sï Duy Ma CÆt.    
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Coâ Ñoäc thaät laø laønh maïnh, roäng raõi, heøn gì maø sinh leân 
coõi Trôøi laø phaûi roài !  
 
 5. Ai thaáy Phaùp, ngöôøi aáy thaáy Theá Toân: Kinh 
Vakkali-suttam keå raèng nhieàu vò ñeä töû Phaät tuy ñöôïc 
soáng trong cuøng moät tònh xaù vôùi ñöùc Phaät, haèng ngaøy 
gaàn guõi vôùi ñöùc Phaät, nhöng khoâng chuù taâm thöïc haønh 
lôøi daïy cuûa Ngaøi. Nhö toân giaû Vakkali, khi beänh naëng 
gaàn qua ñôøi thì nhaát ñònh ñoøi gaëp Phaät cho ñöôïc! Ñöùc 
Phaät ñeán thaêm Vakkali, vaø lôøi daïy cuûa Ngaøi ñoái vôùi 
ngöôøi ñeä töû naøy phaûi chaêng laø lôøi “saám seùt’’ laøm thöùc 
tænh Vakkali? Ngaøi noùi: “Naøy Vakkali, coù ích gì maø muoán 
thaáy thaân theå hoâi thoái naøy cuûa Ta? Ai thaáy Phaùp, ngöôøi aáy 
thaáy Ta’’ 
 
 Töông töï, Kinh keå laïi raèng khi ñöùc Phaät ñi xa trôû 
veà thaønh Xaù Veä, moïi ngöôøi trong 4 Chuùng ñeä töû ñeàu 
ñeán thaêm hoûi, chieâm nguôõng; chæ moät mình Tu Boà Ñeà laø 
khoâng ñeán, vì baän ngoài trong hang ñaù khaâu vaù chieác y 
cuûa mình. Nhöng khoâng ai traùch Tu Boà Ñeà caû, vì hoï 
bieát roõ con ngöôøi cuûa oâng vò ñeä töû Phaät ñöùng ñaàu veà 
“giaûi Khoâng,’’ hieåu roõ lyù Khoâng, theå chöùng ñöôïc dieäu 
nghóa cuûa taùnh Khoâng, gioûi nhaát trong soá moät ngaøn hai 
traêm naêm möôi ñeä töû cuûa ñöùc Phaät. Bôûi vaäy caùch giao 
tieáp cuûa oâng ñoái vôùi ñöùc Theá Toân cuõng khaùc xa nhöõng 
lôøi thaêm hoûi thöôøng tình cuûa moïi ngöôøi.    
   
Qua 5 baøi hoïc boå sung vaøo buoåi hoïc hoâm tröôùc, chuùng 
toâi coù theå chaám döùt nhöõng baøi hoïc cuûa phaåm 5 naøy ôû 
ñaây ñeå böôùc qua phaåm 6. 
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giaùo phaùp vi dieäu maàu nhieäm vaø quí baùu nhö hoâm nay, 
con ñöôïc ñaïi ñöùc Xaù Lôïi Phaát trao truyeàn.  
 
Luùc aáy, ñaïi ñöùc A Nan baûo tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc:  
- Cö só neân bieát giaùo phaùp naøy, caùc vò khaát só vaø nöõ khaát 
só ñöôïc nghe ñöùc Theá Toân giaûng raát thöôøng.   
 
Tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc thöa: 
- Baïch ñaïi ñöùc A Nan, xin ñaïi ñöùc baïch laïi vôùi ñöùc 
Theá Toân ñeå giôùi cö só chuùng con cuõng ñöôïc nghe nhöõng 
giaùo phaùp vi dieäu nhö giaùo phaùp naøy. Coù nhöõng ngöôøi 
cö só khoâng ñuû söùc nghe, hieåu vaø haønh trì nhöõng giaùo 
phaùp nhö giaùo phaùp naøy, nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi cö 
só coù ñuû söùc nghe hieåu vaø haønh trì nhöõng giaùo phaùp 
thaâm dieäu aáy.  
 
Nghe vaø thöïc haønh xong, cö só Caáp Coâ Ñoäc caûm 

thaáy trong ngöôøi nheï nhaøng thanh thoaùt; oâng phaùt ñöôïc 
taâm Voâ Thöôïng. Caùc ñaïi ñöùc Xaù Lôïi Phaát vaø Anan vöøa 
töø giaû ra veà thì cö só Caáp Coâ Ñoäc meänh chung vaø sinh 
leân coõi Trôøi Tam thaäp Tam thieân. 
 
 4. Tuy mình ñang beänh nhöng vaãn phaùt taâm töø 
bi thöông ñeán moïi ngöôøi, caàu cho moïi ngöôøi cuõng ñöôïc 
nghe Phaùp vi dieäu, chöõa laønh taâm beänh. ÔÛ ñaây chuùng ta 
ñöôïc hoïc töø oâng Caáp Coâ Ñoäc baøi hoïc naøy; maëc duø saép 
cheat, nhöng tröôùc khi cheát vaãn ñeà nghò ñöùc Phaät giaûng 
cho giôùi cö só nghe phaùp moân vi dieäu maø mình ñaõ ñöôïc 
nghe, ñeå hoï ñöôïc an taâm töø giaû cuoäc ñôøi, khoâng nuoái 
tieác, khoâng tham ñaém, khoâng vöôùng baän veà caùi thaân 
naøy, cuõng nhö moïi thöù treân theá gian naøy nöõa. Quaû thaät 
luùc aáy duø thaân beänh saép cheát, nhöng taâm tröôûng giaû Caáp 
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 Lúc Çó, ông Duy Ma CÆt dùng sÙc thÀn thông 
d†n cæn nhà thành trÓng không, ÇÒ Çåt cÛng không, 
ngÜ©i hÀu cÛng không luôn, chÌ có 1 cái giÜ©ng ông n¢m 
mà thôi. ñÓi v§i Anh ChÎ Em chúng tôi, trong bu°i h†c 
Kinh hôm nay, m‡i m¶t l©i nói, cº chÌ và viŒc làm cûa 2 
Ngài Væn Thù SÜ L®i và Duy Ma CÆt ÇŠu là nh»ng bài 
h†c vi diŒu, mà chúng tôi phäi hi‹u š nghïa Än chÙa trong 
Çó.   
 
TrÜ§c h‰t, ngài Duy Ma CÆt chào ngài Væn Thù:  
“ Quí hoá thay ngài Væn Thù SÜ L®i m§i Ç‰n; tÜ§ng không  
Ç‰n mà Ç‰n, tÜ§ng không thÃy mà thÃy ”   
 
Ngài Væn Thù SÜ L®i  Çáp lÍ ngay :  
“Phäi ÇÃy cÜ sï ! n‰u Çã Ç‰n tÙc là không Ç‰n, n‰u Çã Çi tÙc 
là không Çi. Vì sao ?  ñ‰n không tØ Çâu Ç‰n, Çi không Ç‰n nÖi 
Çâu, hÍ có thÃy tÙc là không thÃy” 
 
ChÌ m§i chû, khách chào nhau - ta Çã thÃy “ cao siêu” rÒi.  
 
ThÆt vÆy, BÒ Tát thÃy ÇÜ®c s¿ giä h®p cûa các pháp, tÃt cä 
là duyên sanh nên “ Ç‰n, Çi” ÇŠu không thÆt th‹. BÒ Tát 
thÃy là thÃy cái thÆt tÜ§ng- cái tánh Không- cûa các pháp 
Çó chÙ không phäi thÃy có  Ç‰n, Çi. Vì vÆy, ngài Væn Thù 
xác nhÆn thÆt s¿ không có Çi không có Ç‰n, vì th©i gian 
cÛng là pháp sinh diŒt, nên Çâu có xác ÇÎnh ÇÜ®c khi nào 
“Çi” khi nào “Ç‰n”- khi “nói” Çi tÙc là chÜa Çi, Çi rÒi thì 
không còn Çi n»a v..v. . ( liên hŒ v§i Trung Quán LuÆn cûa 
ngài Long Th†.)  ñoån ÇÓi thoåi này làm chúng ta nh§ Ç‰n 
câu chuyŒn m¶t bà lão bán quán, khi ti‰p chuyŒn m¶t 
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thiŠn sÜ vào quán kêu “ Çi‹m tâm” thì bà cø hÕi:  
“Tâm quá khÙ bÃt khä Ç¡c, tâm vÎ lai bÃt khä Ç¡c, tâm hiŒn 
tåi bÃt khä Ç¡c, Ngài Çi‹m cái tâm nào?”  
 
VÎ thiŠn sÜ không trä l©i ÇÜ®c. Còn ngài Væn Thù thì trä 
l©i ngay theo tinh thÀn Kim Cang  (NhÜ Lai vô sª tùng lai, 
diŒc vô sª khÙ- Çi không tØ nÖi Çâu, Ç‰n không ch‡ t§i).  
 
Ông Duy Ma CÆt chào ngài Væn Thù b¢ng m¶t câu hÕi vŠ 
không gian, Væn Thù Çáp lÍ b¢ng m¶t câu trä l©i vŠ th©i 
gian; thÆt là m¶t cu¶c ÇÓi Çáp tuyŒt v©i. TÃt nhiên ª Çây 
không có chuyŒn tranh chÃp, hÖn thua nên không có ai 
th¡ng ai båi, mà chÌ có nh»ng mÅu ÇÓi thoåi nh¢m ÇiŠu 
chÌnh cái nhìn sai låc cûa Çåi chúng mà thôi. ñây là bài 
h†c thÙ nhÃt cûa Anh ChÎ Em chúng tôi. 
 
 Qua Çoån khªi ÇÀu hai Ngài chào hÕi nhau, chúng 
ta thÃy rõ hai Ngài Çã vÜ®t ra ngoài “ngã chÃp” và “ pháp 
chÃp” rÒi, không thÃy “có ngÜ©i có ta” “ có Çi có Ç‰n” và cái 
“thÃy” cÛng chÌ là cái bóng dáng cûa nhãn thÙc mà thôi!  
 
ñ‰n Çây, ngài Væn Thù SÜ L®i trª vŠ nhiŒm vø thæm bŒnh 
cûa mình và hÕi ngài Duy Ma CÆt r¢ng :  
“ CÜ sï! bŒnh cûa ông có kham n°i không? ñiŠu trÎ có b§t 
không? BŒnh không tæng chÙ ? Th‰ Tôn ân cÀn hÕi thæm Ông 
nhiŠu l¡m Çó. BŒnh cÜ sï nhân Çâu mà sanh? Çã bao lâu rÒi ? 
Bao lâu n»a thì h‰t bŒnh ? ” 
 
Ngài Duy Ma CÆt trä l©i: “ BŒnh tôi tØ nÖi si, ái mà sanh. 

Tôi bŒnh, vì chúng sanh bŒnh. Khi nào chúng sanh h‰t bŒnh 
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Naøy cö só, caùc phaùp ñeàu do nhaân duyeân sinh khôûi vaø do 
nhaân duyeân maø hoaïi dieät; thaät ra töï taùnh cuûa caùc phaùp 
laø khoâng sanh cuõng khoâng dieät, khoâng ñeán cuõng khoâng 
ñi. Khi con maét phaùt sinh, noù phaùt sinh, khoâng töø ñaâu tôùi 
caû; khi con maét hoaïi dieät, noù hoaïi dieät, noù khoâng ñi veà 
ñaâu caû. Con maét khoâng phaûi “khoâng’’ tröôùc khi phaùt 
sinh, con maét khoâng phaûi “coù’’ tröôùc khi hoaïi dieät. Taát caû 
caùc phaùp ñeàu do nhaân duyeân hoäi tuï maø thaønh.  Nhaân 
duyeân ñaày ñuû thì con maét coù maët, nhaân duyeân thieáu thì 
con maét vaéng maët.   
 
Ñieàu naøy cuõng ñuùng vôùi tai, muõi, löôõi, thaân, yù, hình saéc, 
aâm thanh, caùi thaáy, caùi nghe, 5 uaån, 6 yeáu toá, thôøi gian..  
 
Naøy cö só, trong 5 uaån khoâng coù caùi gì laø “ta’’ hay “cuûa 
ta’’, laø “ngöôøi’’, laø “thoï maïng’’ . . gì caû. Neáu khoâng thaáy 
ñöôïc söï thaät ñoù töùc laø voâ minh.  
 
Naøy cö só, OÂng ñaõ quaùn nieäm ñeå thaáy ñuôïc raèng moïi 
phaùp ñeàu do nhaân duyeân maø phaùt sinh (vaø khoâng coù töï 
taùnh rieâng bieät). Ñoù goïi laø phaùp quaùn nieäm veà  
“khoâng’’ moät phaùp quaùn nieäm cao sieâu vaøo baäc nhaát. 
 
Thöïc taäp ñeán ñaây, tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc khoùc, 
nöôùc maét chan hoaø, ñaïi ñöùc A Nan hoûi OÂng: 
- Cö só, vì sao maø oâng khoùc? OÂng thöïc taäp khoâng thaønh 
coâng sao? OÂng coù tieác nuoái gì khoâng?  
 
Tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc traû lôøi:  
- Thöa ñaïi ñöùc A Nan, con khoâng tieác nuoái gì heát, con 
thöïc taäp raát thaønh coâng. Con khoùc laø vì con caûm ñoäng 
quaù, con ñöôïc coù cô duyeân phuïng söï ñöùc Theá Toân vaø 
chö vò Taêng Ni töø laâu maø con chöa töøng ñöôïc nghe 
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- Beänh tình cuûa cö só theá naøo? Coù taêng coù giaûm gì 
khoâng? Nhöõng ñau ñôùn trong cô theå coù töø töø bôùt ñi chuùt 
naøo khoâng hay laø laïi gia taêng?  
 
Tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc traû lôøi:  
- Thöa caùc Ñaïi Ñöùc, beänh tình cuûa con khoâng thaáy 
thuyeân giaûm. Nhöõng ñau ñôùn trong cô theå ñaõ khoâng bôùt 
maø caøng luùc caøng taêng. Theá laø ngaøi Xaù Lôïi Phaát chæ 
cho oâng Caáp Coâ Ñoäc pheùp quaùn nieäm veà Phaät, Phaùp, 
Taêng, veà 6 caên (maét, tai, muõi, löôõi, thaân ,yù) veà 6 traàn 
( saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp) veà 6 thöùc, veà 6 yeáu 
toá (ñaát, nöôùc, gioù, löûa, khoâng gian, taâm thöùc) veà 5 uaån 
(saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc ) veà thôøi gian, veà lyù duyeân 
khôûi v . .v . .  
 
Ngaøi Xaù Lôïi Phaát noùi: 
- Naøy cö só! Baây giôø cö só haõy quaùn veà 6 caên nhö sau : 
• Con maét naøy khoâng phaûi laø toâi, toâi khoâng bò keït vaøo 

con maét naøy .  
• Loã tai naøy khoâng phaûi laø toâi, toâi khoâng bò keït vaøo loã 

tai naøy ...  
 
Cö só quaùn nieäm nhö sau veà 6 traàn: 
• Nhöõng hình saéc naøy khoâng phaûi laø cuûa toâi, toâi khoâng 

bò keït vaøo nhöõng hình saéc naøy.  
• Nhöõng aâm thanh naøy khoâng phaûi laø toâi, toâi khoâng bò 

keït vaøo nhöõng aâm thanh naøy.  
 
Cö só quaùn nieäm nhö sau veà thôøi gian :  
• Quaù khöù khoâng phaûi laø toâi, toâi khoâng bò giôùi haïn bôûi 

quaù khöù. 
• Hieän taïi khoâng phaûi laø toâi, toâi khoâng bò giôùi haïn bôûi 

hieän taïi 
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thì tôi lành bŒnh. Ví nhÜ ông trÜªng giä kia chÌ có m¶t ÇÙa 
con, n‰u ngÜ©i con bŒnh thì cha mË cÛng bŒnh theo, con lành 
bŒnh thì cha mË cÛng h‰t bŒnh. BÒ Tát cÛng vÆy, thÜÖng tÃt 
cä chúng sanh  nhÜ con m¶t cûa mình, nên chúng sanh bŒnh 
thì BÒ Tát cÛng bŒnh, chúng sanh h‰t bŒnh thì BÒ Tát lành.  
BÒ Tát bŒnh là do lòng Çåi bi.”  
 
Ÿ Çây chúng ta g¥p låi “ bŒnh hånh” cûa BÒ Tát, nghïa 

là thÎ hiŒn có bŒnh, cÛng là m¶t hånh cûa BÒ Tát. Chúng 
sanh Ç‰n cu¶c Ç©i này là vì nghiŒp l¿c, phäi chÎu s¿ chi 
phÓi cûa sinh, lão, bŒnh, tº ; BÒ Tát Ç‰n cõi này vì cái 
nguyŒn Çåi bi, nên thÎ hiŒn cÛng có thân, cÛng có bŒnh 
nhÜng không hŠ nhàm chán vì cái thân bÃt tÎnh này, 
không Çau kh° vì bŒnh  hoån nay Óm, mai Çau v..v.. Çó là 
ch‡ khác nhau gi»a phàm phu chúng ta và hàng BÒ Tát; 
Çây là bài h†c thÙ hai cûa ngày hôm nay. 
 

Ngài Væn Thù SÜ L®i låi hÕi:  “ Nhà này tåi sao trÓng trÖn 
và cÛng không có ngÜ©i hÀu ? ”  
 
 Duy Ma CÆt Çáp: “ Cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt cÛng ÇŠu không” 
 
 Tåi sao Duy Ma CÆt nói nhÜ vÆy trong khi chúng 
ta ÇÜ®c ÇÙc PhÆt Thích Ca gi§i thiŒu cõi C¿c Låc ch£ng 
hån, có Çû lÜu ly, xa cØ mä não v..v..có chim Ca Læng TÀn 
Già, C¶ng Mång v..v.. ? - ch» “Không’’ cûa ngài Duy Ma 
CÆt dùng Çây có š nghïa sâu hÖn 1 chút: Çó là tÃt cä chÜ 
PhÆt do tâm không dính m¡c v§i phiŠn não Çau kh°, tâm 
không chÃp trÜ§c nên các cõi nÜ§c ÇŠu thanh tÎnh (Tâm 
tÎnh tÙc PhÆt Ç¶ tÎnh). ñây là bài h†c thÙ ba. 
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Sau Çó, là m¶t chu‡i dài nh»ng câu hÕi do Ngài Væn Thù 
SÜ L®i ÇÜa ra và Ngài Duy Ma CÆt trä l©i tÙc kh¡c:  

• LÃy gì làm không ? 
• LÃy không làm không  
• ñã không thì cÀn gì phäi không ?  
• Vì không phân biŒt không nên không  
• Không, có th‹ phân biŒt ÇÜ®c Ü?  
• Phân biŒt cÛng không. 
• Không phäi tìm ª Çâu?  
• Tìm ª trong 62 món ki‰n chÃp 
• 62 ki‰n chÃp tìm ª Çâu? 
• Tìm trong các pháp giäi thoát cûa chÜ PhÆt  
• Các pháp giäi thoát cûa chÜ PhÆt phäi tìm ª Çâu ?  
• Phäi tìm nÖi tâm hånh cûa tÃt cä chúng sanh .  
 

RÒi ông Duy Ma CÆt nói ti‰p:  
“ Ngài hÕi tåi sao tôi không có gia nhân ? - Vì tÃt cä chúng 
ma và các ng†ai Çåo ÇŠu là gia nhân cûa tôi. Vì sao? Vì chúng 
ma Üa sinh tº, mà BÒ Tát ª nÖi sinh tº không bÕ; còn ngoåi 
Çåo Üa các ki‰n chÃp, mà BÒ Tát ª nÖi các ki‰n chÃp không 
Ç¶ng’’ 
Låi hÕi: - BŒnh cûa cÜ sï thu¶c tÜ§ng gì ?  
 - BŒnh cûa tôi không hình không tÜ§ng không th‹ thÃy ÇÜ®c.  
 
- BŒnh Ãy hiŒp v§i thân hay hiŒp v§i tâm?  
- Không phäi hiŒp v§i thân vì ª ngoài thân, cÛng không phäi 
hiŒp v§i tâm vì tâm nhÜ huyÍn. 
 
- Trong 4 Çåi bŒnh thu¶c vŠ Çåi nào?  
• BŒnh không thu¶c ÇÎa Çåi, cÛng không lìa ÇÎa Çåi; thûy 

Çåi, hÕa Çåi và phong Çåi, cÛng låi nhÜ th‰.  
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 3. Veà caùc baøi hoïc “Boà Taùt an uûi Boà Taùt coù 
beänh, vaø Boà Taùt cheá ngöï taâm khi coù beänh’’: Khi hoïc 
Kinh Duy Ma Caät, chuùng ta tieáp xuùc vôùi moät ngöôøi cö só 
“coù moät khoâng hai’’ trí tueä thì ngang baèng vôùi Boà Taùt 
Vaên Thuø, noùi naêng thì bieän taøi voâ ngaïi,  moät oâng Duy 
Ma Caät maø khi ñöôïc hoûi veà “nguoàn goác beänh” cuûa mình, 
thì traû lôøi moät caùch sieâu vieät “Voâ minh vaø höõu aùi laø 
nguoàn goác beänh cuûa toâi’’ neân baøi hoïc naøy daïy cho chuùng 
ta ñöôïc naâng cao veà maët nhaän thöùc (laø nhö vaäy thì ai 
cuõng beänh heát roài, tröø haøng A La Haùn trôû leân) maø khoâng 
caàn an uûi ngöôøi beänh gì caû (ngöôøi beänh hieåu bieát saâu saéc 
quaù maø, ñaâu caàn ai an uûi nöõa)  
Trong cuoäc soáng, nhöõng ngöôøi cuûa theá giôùi chuùng ta 
khoâng coù ai laø Duy Ma Caät heát, heã ñau oám laø ñaâm ra bi 
quan chaùn naûn, neân ta phaûi bieát laøm caùch naøo ñeå an uûi 
ngöôøi beänh, chuû yeáu laø thaân beänh (keùo theo taâm beänh, vì 
lo aâu sôï haõi phieàn muoän).  
 
 Vì vaäy, Anh Chò Em chuùng toâi lieân heä vaán ñeà 
naøy vôùi “Kinh Giaùo Hoùa Ngöôøi Beänh’’ ( Thaày Nhaát Haïnh 
dòch töø Taêng Nhaát A Haøm, phaåm Phi Thöôøng) keå laïi chuyeän 
Ngaøi Xaù Lôïi Phaát vaø Ngaøi A Nan ñeán thaêm beänh oâng 
Caáp Coâ Ñoäc, laø moät trong nhöõng vò ñaïi thí chuû thôøi ñöùc 
Phaät coøn taïi theá. Töø ño,ù chuùng ta thaáy ñöôïc tröôùc heát laø 
hình aûnh thaân thuoäc gaàn guõi, vaø söï quan taâm cuûa chö 
Taêng ñoái vôùi haøng cö só taïi gia, vaø sau ñoù laø nhöõng lôøi 
an uûi ñaày yù Ñaïo, cuõng nhö nhöõng lôøi giaùo hoaù veà caùch 
cheá ngöï taâm khi coù beänh. Chuùng ta haõy laéng nghe ñoaïn 
Kinh sau ñaây: 
 

“ Sau khi chuyeån lôøi thaêm hoûi cuûa ñöùc Theá Toân, 
Ngaøi Xaù Lôïi Phaát hoûi tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc:  
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 Coù caâu noùi “ngöôøi baïn thaân cuûa moïi ngöôøi khoâng laø baïn 
thaân cuûa ai caû’’ (L’ami de tout le monde n’est l’ami de per-
sonne) nhaéc nhôû chuùng ta raèng tö caùch “ngöôøi baïn 
khoâng caàn môøi thænh’’ cuûa Boà Taùt khoâng phaûi baïn thaân, 
hay tri kyû trong ñôøi thöôøng, nghóa laø taïo ra moät heä luïy 
kieåu nhö “trôøi sinh ra ta thì phaûi sinh ra baïn,’’ hay “baïn ñaõ 
ñi roài ta coøn soáng laøm chi’’ v..v.. kieåu nhö caùc caëp Baù Nha- 
Töû Kyø,Nguyeãn Khuyeán- Döông Khueâ, Rimbaud -Verlaine 
v..v..maëc duø, trong ñôøi thöôøng ñoù laø nhöõng moái tình thaät 
laø vó ñaïi vaø caûm ñoäng. Tuy nhieân tình thöông roäng lôùn 
phaûi vöôït leân treân nhöõng “theá gian thöôøng tình’’ ñoù. Ví duï 
khoâng ai ñoøi hoûi “ñöùc Boà Taùt Quaùn Theá AÂm laø meï hieàn 
cuûa rieâng toâi’’ vì chuùng ta hình dung ra Ngaøi ñöùng treân 
cao röôùi nöôùc cam loà xuoáng theá gian ñau khoå, caøng ôû 
treân cao, phaïm vi töôùi taåm cuûa Ngaøi caøng roäng, soá löôïng 
chuùng sanh ñöôïc Ngaøi cöùu ñoä caøng nhieàu. Coøn ñieàu cuï 
theå tröôùc maét chuùng ta laø: tình thöông, söï quan taâm cuûa 
ngöôøi Anh, ngöôøi Chò trong Gia Ñình Phaät Töû neáu chöa 
ñöôïc bình ñaúng, vaø ñeàu khaép nhö ñöùc Quaùn Theá AÂm 
thì cuõng ñöøng mang tính “boä laïc’’ nghóa laø “em cuûa toâi/ 
em cuûa ngöôøi khaùc’’ hay ñôn vò toâi, ñôn vò kia v.v.. Ñi saâu 
hôn, trong cuøng moät ñôn vò thì coù em mình thong, coù 
em mình “chóa’’ coù em thì hôû moät chuùt laø khen thöôûng, 
taùn döông, coù em thi bò boû queân hoaøn toaøn, duø caùc em 
ñaõ coá gaéng coáng hieán cho ñoaøn, cho ñôn vò khoâng keùm 
gì caùc em kia . . . ñoù chính laø nhöõng heä luïy tuy nho,û 
nhöng coù aûnh höôûng tai haïi cho tình ñoaøn keát giöõa ñôn 
vò naøy vôùi ñôn vò kia, hay giöõa caùc em trong cuøng moät 
ñôn vò. Ñaây laø baøi hoïc maø anh chò em Huynh tröôûng 
chuùng ta caàn suy gaãm vaø aùp duïng caû trong cuoäc soáng vaø 
trong sinh hoaït Gia Ñình Phaät Töû. 
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- BÒ Tát an ûi m¶t BÒ Tát Çang bŒnh nhÜ th‰ nào?   
- Nói vŠ s¿ vô thÜ©ng cûa thân mà ÇØng nói ghê tªm và tØ bÕ 
thân. Nói vŠ thân kh° Çau mà không nói ni‰t bàn an låc;  nói 
vŠ vô  ngã cûa thân mà vÅn nói vŠ s¿ giäng dåy và hÜ§ng dÅn 
chúng sanh . . . .  
-  BÒ tát Çang bŒnh làm sao Ç‹ ch‰ ng¿ tâm mình?  
- BÒ tát Çang bŒnh nên nghï r¢ng : BŒnh này Ç‰n tØ nh»ng 
phiŠn não, và Çiên Çäo v†ng tÜªng cûa nhiŠu Ç©i trÜ§c. 
.................. 
ñ‰n Çây, Anh ChÎ Em chúng tôi phäi trª lui låi phÀn ÇÓi 
thoåi hÃp dÅn cûa hai vÎ ‘’thÜ®ng thØa’’ Ç‹ m‡i ngÜ©i nói 
lên cái hi‹u cûa mình - nh»ng bài h†c thu lÜ®m ÇÜ®c -  
qua viŒc Ç†c sách hay qua bài giäng cûa qúy thÀy. 
 
 Bài h†c thÙ 4: LÃy gì làm không? - LÃy không 
làm không = tÙc là do h‰t phiŠn não, h‰t chÃp trÜ§c mà 
nó “Không” chÙ không “Làm” gì cä. 
 
 Bài h†c thÙ 5:  62 ki‰n chÃp phäi tìm ª Çâu? Phäi 
tìm trong các pháp giäi thoát cûa chÜ PhÆt  = v§i 62 ki‰n 
chÃp ( cûa ngoåi Çåo) Çó, n‰u chúng ta không chÃp, không 
Ç¶ng, không loån, không lo âu s® hãi thì ngay Çó là ÇÜ®c 
giäi thoát vÆy. 

 
 Bài h†c thÙ 6: Các pháp giäi thoát cûa chÜ PhÆt 
phäi tìm ª Çâu? - Tìm ª nÖi tâm hånh cûa chúng sanh. Vì 
sao?  - N‰u tâm chúng sanh không còn phiŠn não, v†ng 
tÜªng thì Çó là chính là cõi PhÆt thanh tÎnh, chÙ Çâu có ª 
nÖi nào khác?  
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 Bài h†c thÙ 7:  Tåi sao không có ngÜ©i hÀu? ( gia 
nhân) - tÃt cä chúng Ma và ngoåi Çåo ÇŠu là gia nhân cûa 
tôi = Ma thì thích sinh tº, BÒ Tát thì không ngåi sinh tº, 
dÃn thân vào trong sinh tº  thân cÆn v§i ma quân, Ç‹ Ç¶ 
chúng Ma (vÆy nên nói chúng Ma là gia nhân cûa Ông); 
còn ngoåi Çåo thì chÃp Çû thÙ (62 ki‰n chÃp) nhÜng tÃt cä 
nh»ng chÃp nhÃt Çó BÒ Tát không dao Ç¶ng, không dính 
m¡c, không nghi ngåi, cái thÃy cûa BÒ Tát Çúng nhÜ thÆt, 
nên ngoåi Çåo cÛng ÇÜ®c BÒ Tát coi nhÜ gia nhân, thân 
cÆn Ç‹ Ç¶ h†.  TÜ tÜªng này chúng ta cÛng Çã g¥p trong 
“LuÆn Bäo VÜÖng Tam Mu¶i’’ (...lÃy ma quân làm bån 
Çåo ) ho¥c trong Kinh Pháp Hoa, phÄm ñŠ Bà ñåt ña 
( tôn giä ñŠ Bà ñåt ña luôn quÃy phá ÇÙc Th‰ Tôn b¢ng 
nhiŠu hình thÙc, khi thì dùng tên Ç¶c, thuÓc Ç¶c, khi thì voi 
say; thÆm chí còn sinh thành 1 cái ÇÀu cùng thân hình v§i con 
chim “ C†ng mång chi Çi‹u’’ trong khi cái ÇÀu kia tìm thÙc 
æn nuôi sÓng thân chim, thì cái ÇÀu ñŠ Bà ñåt ña æn chÃt 
Ç¶c håi Ç‹ phá cÖ th‹ con chim v..v..) th‰ nhÜng ÇÙc Th‰ Tôn 
cho bi‰t r¢ng: ñŠ Bà ñåt ña là m¶t vÎ Tiên, Çã Çi theo giúp 
Ç« ÇÙc PhÆt mau thành Chánh Giác b¢ng nhiŠu cách thº 
thách, Ç‹ tr¡c nghiŒm lòng tØ bi, s¿ quy‰t tâm, ÇÙc tinh tÃn, 
nhÅn nhøc v..v.. cûa ÇÙc PhÆt, Çó không phäi là ngÜòi xÃu mà 
là m¶t NghÎch Hành BÒ Tát vÆy). ñúng nhÜ câu nói trong 
nhân gian mà chúng ta thÜ©ng nghe “÷n kÈ d» chÙ không 
Ön ngÜ©i hiŠn’’  ngÜ©i hiŠn không giúp ta nhanh chóng 
vÜÖn lên b¢ng kÈ d» !   
 
 Bài h†c thÙ 8:  BŒnh cûa ông thu¶c tÜ§ng nào? 
bŒnh tôi không hình không tÜ§ng không th‹ thÃy ÇÜ®c = 
nhÜ ta Çã bi‰t, vì lòng Çåi bi mà BÒ Tát bŒnh, vì chúng 
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voâ thöôøng roài trôû neân voâ taâm, voâ yù, voâ tình, voâ nghóa 
ñöôïc (voâ taâm ñaây khoâng phaûi laø “voâ taâm’’ cuûa thieàn ñaâu 
nha, maø voâ taâm ñaây laø khoâng quan taâm ñeán ai caû ñoù maø, 
theá môùi ñaùng traùch chöù! ) Vì theá, chuùng ta tu laø taäp bôùt 
duïc voïng, taêng theâm tình thong, chöù khoâng phaûi tu ñeå 
huûy dieät tình ngöôøi (môû roäng loøng thöông vaø toân troïng söï 
soáng laø vaäy maø!) Ai vieän côù mình “tu’’ ñeå trôû neân khoâ 
caèn coäc loác, nhaên nhaên nhoù nhoù, khoâng bieát caùch ñem 
cho ngöôøi khaùc nieàm vui thì phaûi töï bieát ñoù laø tu nhaàm 
roài, traät laát roài; anh chò em chuùng toâi töï “caûnh caùo’’ mình 
nhö vaäy . 
 
 2.Veà baøi hoïc beänh haïnh: tröôùc khi trình ñoä thöïc 
taäp veà tình thöông ñeán möùc caûm nhaän ñöôïc moät caùch 
saâu saéc caùi ñau cuûa ngöôøi khaùc, caûm thaáy mình cuõng ñau 
ñôùn y nhö hoï, tröôùc khi thaät söï coù theå “thöông ngöôøi nhö 
theå thöông thaân,’’ ngöôøi tu haïnh boà taùt coøn phaûi laø “ngöôøi 
baïn khoâng caàn môøi thænh cuûa moïi chuùng sanh’’  
 
 Thaät vaäy, thaáy ai caàn, mình ñeán vôùi hoï giuùp ñôõ, 
an uûi, chia xeû khoù khaên, cung caáp y phuïc, thuoác men 
neáu caàn maø khoâng ñôïi ngöôøi ta naên næ, nhôø vaû hay caûm 
ôn. Ñaây chính laø böôùc ñaàu cuûa Boà Taùt ñaïïo (cuõng laø con 
ñöôøng maø haøng Huynh tröôûng chuùng ta ñang ñi vaø ñoái 
töôïng “chuùng sanh’’ gaàn nhaát laø ñaøn em cuûa chuùng ta ). 
Naâng cao hôn moät böôùc, vì haønh giaû tu Boà Taùt ñaïo laø 
ngöôøi baïn thaân cuûa taát caû moïi ngöôøi, neân trong giao teá, 
trong quan heä phaûi laøm sao giöõ ñöôïc tính voâ tö trong 
saùng, khoâng ñeå cho noù bieán thaønh heä luïy, laøm ngaên caûn 
con ñöôøng Boà Taùt ñaïo theânh thang. Noùi theo ngoân ngöõ 
Thieàn laø chuùng ta caàn “trang bò moät neàn taûng nhaän thöùc 
taùnh Khoâng saâu saéc’’. 
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v ì tính caùch ñaëc bieät cuûa phaåm naøy, neân Anh Chò 
Em chuùng toâi muoán döøng laïi moät chuùt ñeå oân laïi nhöõng 
baøi hoïc vöøa thu löôïm ñöôïc ôû buoåi hoïc tröôùc, ñoàng thôøi 
lieân heä vôùi nhöõng baøi hoïc maø chuùng toâi ñaõ hoïc ñöôïc töø 
nhöõng baøi Kinh, hay nhöõng maãu chuyeän ñaïo giöõa ñöùc 
Phaät vôùi caùc vò ñeä töû cuûa Ngaøi nhö: “Kinh Giaùo Hoaù 
Ngöôøi Beänh,’’ Kinh “Trung Ñaïo Nhaân Duyeân’’ kinh “Ba 
Phaùp AÁn’’ hay nhöõng lôøi “saám seùt’’ maø ñöùc Phaät ñaõ noùi 
vôùi Vakkali khi vò ñeä töû naøy cuûa Ngaøi laâm beänh naëng 
saép cheát vaø muoán ñöôïc gaëp maët Ngaøi. 
 
 Tröôùc heát Anh Chò Em chuùng toâi nhaéc laïi “teân’’ 
cuûa nhöõng baøi hoïc cuûa buoåi hoïc Kinh tröôùc vaø ñi saâu 
vaøo nhöõng baøi hoïc nhôø lieân heä vôùi nhöõng ñieàu ñaõ ghi 
treân ñaây: 
 
  1.Veà baøi hoïc thöù nhaát “Khoâng gian vaø thôøi gian 
ñeàu laø nhöõng phaùp sanh dieät’’ : hai chöõ ñeán ñi (khöù lai 
hay vaõng lai; trong caùc Kinh ngöôøi ta hay duøng ‘’khöù lai’’ 
thay vì vaõng lai ) ngoaøi caùi yù nghóa bieåu töôïng ñaõ ñeà caäp 
trong baøi tröôùc, chuùng ta coù theå lieân heä ñeán quan nieäm 
qua laïi thaêm vieáng nhau, quan taâm ñeán nhau nhaát laø 
khi nghe tin ngöôøi thaân cuûa mình ñau oám hay gaëp hoaïn 
naïn. Bieát raèng cuoäc ñôøi laø voâ thöôøng, caùc phaùp voâ ngaõ, 
thoï thì khoå. . . nhöng beân caïnh caùi voâ thöôøng aáy vaãn coù 
caùi “thöôøng’’; ñoù laø taám chaân tình giöõa nhöõng ngöôøi 
thaân, nhö tình ruoät thòt, tình baèng höõu, tình sö ñeä. v. . v.. 
aáy laø caùi phaân bieät loaøi ngöôøi vôùi caùc loaøi voâ tình nhö 
ñaát ñaù caùt soûi vaäy (ta thöôøng nghe  “tình döõ voâ tình’’ ñoù!)  
 
 Thaät vaäy, chuùng ta khoâng phaûi vì quaùn cuoäc ñôøi 
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sanh bŒnh mà BÒ Tát bŒnh, bŒnh này không phäi do 
NghiŒp, mà do NguyŒn, cho nên nói “Không hình không 
tÜ§ng’’ là vì vÆy. 
 
 Bài h†c thÙ 9:  BÒ Tát an ûi BÒ Tát có bŒnh nhÜ 
th‰ nào? Nói thân vô thÜ©ng mà ÇØng nói nhàm chán, nói 
thân kh° Çau mà không nói ni‰t bàn an låc; nói vŠ vô ngã 
mà vÅn giäng dåy và hÜ§ng dÅn chúng sanh  = dù thân tÙ 
Çåi này vô thÜ©ng, vô ngã nhÜng BÒ Tát phäi mÜ®n nó Ç‹ 
làm l®i ích chúng sanh không bÎ kËt vào  “ CÙu cánh Ni‰t 
Bàn TÎch Tïnh’’  

 
 Bài h†c thÙ 10:  BÒ Tát Çang bŒnh ch‰ ng¿ tâm 
mình   b¢ng cách nghï r¢ng: BŒnh này Ç‰n tØ phiŠn não, 
Çiên Çäo v†ng tÜªng trong nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p trÜ§c, nó 
không thÆt có;  
Vì sao? - vì thân này là tÙ Çåi giä h®p; n‰u ta không tham 
Ç¡m, không chÃp ngã thì thân này không có “Chû’’ - Çâu 
có ai bŒnh, có ai chÎu Çau Ç§n Çâu ?  
(Anh ChÎ Em chúng tôi d¥n dò nhau “Khi nào Çau ræng, hay 
cäm cúm, hãy ráng  nh§ bài h†c này nha!’’ )   

 
ñó là nh»ng bài h†c mà Anh ChÎ Em chúng tôi Çã 

thu lÜ®m Çu®c khi h†c phÄm này. Cæn nhà cûa ông Duy 
Ma CÆt có thÆt trÓng trÖn không, có chÙa ÇÜ®c phái Çoàn 
gÒm các vÎ ÇŒ tº PhÆt và 8.000 BÒ Tát, 500 Thanh Væn và 
5.000 thiên tº Çi theo ngài Væn Thù SÜ L®i hay không ?? 
thÆt tình Anh ChÎ Em chúng tôi chÜa hi‹u ÇÜ®c, nhÜng s¿ 
g¥p g« gi»a vÎ ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i và vÎ cÜ sï n°i     
ti‰ng Çai bi, Çåi hånh TÎnh Danh Duy Ma CÆt, cùng v§i 
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nh»ng l©i ÇÓi Çáp, tung hÙng  gi»a hai Çåi nhân vÆt này Çã 
làm bØng sáng trong tâm tÜ Anh ChÎ Em chúng tôi thÆt 
nhiŠu ÇiŠu kÿ diŒu.   

 
Do vÆy, Anh ChÎ Em chúng tôi không hŠ thÃy cái 

gì, hay quan tâm Ç‰n cái gì, ngoài s¿ kiŒn hai Ngài thay 
phiên nhau soi sáng cho Çåi chúng qua nghŒ thuÆt hÕi Çáp 
s¡c säo “ M‡i ngÜ©i m‡i vÈ’’ cûa h†; NhÜ vÆy, rõ ràng là 
cæn nhà cûa ông Duy Ma CÆt quä thÆt không có ai h‰t, 
không có cái gì h‰t rÒi, phäi không các bån ? ? !!  
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BOÀ TAÙT VAÊN THUØ SÖ LÔÏI THAÊM BEÄNH 

( tieáp theo ) 

 
Ngöôøi tu haïnh Boà Taùt coøn phaûi laø “ngöôøi baïn khoâng 
caàn môøi thænh cuûa moïi chuùng sanh’’  
 
Ñaây chính laø böôùc ñaàu cuûa Boà Taùt ñaïïo. Naâng cao hôn 
moät böôùc, vì haønh giaû tu Boà Taùt ñaïo laø ngöôøi baïn thaân 
cuûa taát caû moïi ngöôøi, neân trong giao teá, trong quan heä 
phaûi laøm sao giöõ ñöôïc tính voâ tö trong saùng, khoâng ñeå 
cho noù bieán thaønh heä luïy, laøm ngaên caûn con ñöôøng Boà 
Taùt ñaïo theânh thang.  
 
Noùi theo ngoân ngöõ Thieàn laø chuùng ta caàn “trang bò moät 
neàn taûng nhaän thöùc taùnh Khoâng saâu saéc’’. 

KINH DUY MA CAÄT (tieáp theo) 


