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Tập 180 
 

Xin xem A Di  Đà  Kinh  Sớ  Sao  Diễn  Nghĩa  Hội  Bản, trang ba  

trăm bảy mươi bảy:  

 

 (Sao) Đạo thụ giả, Đại Bổn ngôn: “Phật đạo tràng thụ, chúng 

bảo trang nghiêm, bảo võng phú thượng, vi phong từ động, xuất vô 

lượng diệu pháp âm thanh, biến chư Phật sát, chúng sanh văn giả, 

đắc thâm Pháp Nhẫn, trụ Bất Thoái Chuyển, dĩ chí thành tựu Vô 

Thượng Bồ Đề”.  

(鈔) 道樹者，大本言：佛道場樹，眾寶莊嚴，寶網覆

上，微風徐動，出無量妙法音聲，遍諸佛剎，眾生聞者，

得深法忍，住不退轉，以至成就無上菩提。  

(Sao: “Cây đạo tràng”: Kinh Đại Bổn nói: “Cây đạo tràng của 

Phật, trang nghiêm bằng các thứ báu, lưới báu phủ lên trên. Gió nhẹ khẽ 

lay động, phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp vang vọng khắp các cõi 

Phật. Chúng sanh nghe tiếng bèn đắc Pháp Nhẫn sâu, trụ Bất Thoái 

Chuyển, cho đến thành tựu Vô Thượng Bồ Đề).  

 

 Đây là giải thích câu “hựu Phật đạo thụ thuyết pháp” (cây đạo 

tràng của Phật lại thuyết pháp) trong lời Sớ, chuyện này được nói trong 

kinh Vô Lượng Thọ. Không chỉ là các cây đạo tràng gần giảng đường 

của A Di Đà Phật, mà toàn thể các hàng cây ở khắp nơi trong Tây 

Phương Cực Lạc thế giới đều chẳng khác gì những cây ở đạo tràng. Khi 

chúng ta đọc Đại Kinh đã thấy hiện tượng này. Vì Tây Phương Cực Lạc 

thế giới là một thế giới bình đẳng, nếu chánh báo bình đẳng, tướng mạo 

và dung nhan của chúng ta hoàn toàn giống với A Di Đà Phật, hoàn cảnh 

cư trụ của chúng ta đương nhiên sẽ chẳng khác biệt A Di Đà Phật. Nếu 

có sai biệt, chẳng thể coi thế giới ấy là một thế giới bình đẳng. Dẫu là hạ 

phẩm hạ sanh, y báo và chánh báo trang nghiêm đều giống như chư Phật, 

Bồ Tát. 

 “Phật đạo tràng thụ, chúng bảo trang nghiêm” (Cây đạo tràng 

của Phật được trang nghiêm bằng các món báu), vì Tây Phương đều là 

do các thứ báu hợp thành. Đôi khi kinh nói là bảy báu. Trong Sớ Sao, 

Liên Trì đại sư nói: Do người thế gian chúng ta coi những thứ ấy là quý 

báu, nghĩ chúng vô cùng trân quý, nên [kinh văn] nêu đại lược bảy thứ. 
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Trên thực tế, trân bảo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới vô lượng vô 

biên. Trên mỗi cây đều có phủ “la võng”, đẹp đẽ dị thường! Quán Kinh 

có nói: Những lưới mành ấy còn tỏa ra ánh sáng, trong quang minh lại 

hóa hiện Phật. Cảnh giới ấy quá đẹp đẽ. Các cõi nước của mười phương 

chư Phật lại còn hiện bóng rõ rệt trong ánh sáng của lưới mành, giống 

như chúng ta xem TV, có thể thấy các thế giới của hết thảy chư Phật 

trong những phương khác. Đương nhiên, địa cầu trong thế giới Sa Bà 

cũng ở trong ấy. Đối với một hội của chúng ta ở đây trong hiện thời, 

chúng ta giảng kinh và nghe kinh ở đây, họ cũng thấy rõ ràng trong lưới 

báu, họ thấy rõ hình dáng của mỗi người chúng ta.  

 “Vi phong từ động, xuất vô lượng diệu pháp âm thanh” (Gió nhẹ 

khẽ thổi, phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp): Gió thổi qua cây, cành 

va vào nhau, lá chạm lẫn nhau, đều phát ra âm thanh. Âm thanh du 

dương là một chuyện khác, càng mầu nhiệm hơn là những âm thanh ấy 

có thể thuyết pháp. Thuyết pháp gì? Chúng ta muốn nghe pháp gì, nó 

liền nói pháp ấy, đích xác là mầu nhiệm. Trong thế gian này, chúng ta 

chỉ đọc trong kinh Đại Thừa [thấy nói]: “Phật dùng một âm thanh để 

thuyết pháp, chúng sanh tùy theo từng loài đều hiểu”. Trong Tây 

Phương Cực Lạc thế giới, vô tình thuyết pháp. Cây cối là vô tình, thực 

vật cũng có thể thuyết pháp. Cây báu trọn khắp Tây Phương quốc độ, 

nên thuyết pháp cũng là trọn khắp mỗi góc của Tây Phương. Càng mầu 

nhiệm hơn là dưới mỗi cội cây báu đều có hóa thân của Tây Phương 

Tam Thánh. Đến nơi ấy, đúng là không lúc nào, không chỗ nào chẳng 

thấy A Di Đà Phật. Chẳng như trong thế gian này, địa phương quá lớn, 

Tổng Thống chỉ ở Thủ Đô, các nơi biên địa chẳng trông thấy, tối đa là 

nhìn thấy phút chốc trên TV. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật 

hóa thân, hóa thân trọn khắp quốc độ, hóa hiện thân giống hệt như bản 

thân Ngài. Cũng có thể nói là quý vị lúc nào, chỗ nào, cũng đều thấy A 

Di Đà Phật. A Di Đà Phật chẳng rời quanh ta. Đúng là mầu nhiệm chẳng 

thể diễn tả được!  

 Sau khi chúng sanh nghe Phật pháp, “đắc thâm Pháp Nhẫn” (đắc 

Pháp Nhẫn sâu xa); đấy là lợi ích thù thắng do nghe pháp mà đạt được, 

đắc Pháp Nhẫn rất sâu. Câu này, nói theo thực tế là phẩm vị của chúng ta 

được nâng cao. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu xét theo cách 

nói thông thường, xét theo trình độ, quả thật có năm mươi hai đẳng cấp, 

từ địa vị Sơ Tín cho đến địa vị Diệu Giác. Thường xuyên nghe pháp, sẽ 

dần dần nâng cao phẩm vị của chính mình, từ địa vị Thập Tín đạt đến 

Thập Trụ, từ Thập Trụ đạt đến Thập Hạnh, từ Thập Hạnh đạt đến Thập 
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Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác. Ở đây, chúng ta phải chú 

ý là “nghe pháp”. Vì sao tu hành trong mười phương thế giới bị thoái 

chuyển? Do chẳng nghe pháp. Không nghe pháp sẽ dễ dàng thoái chuyển, 

vì sao? Đừng nói là từ quá khứ vô lượng kiếp tới nay, nói ngay trong 

một đời này, từ lúc chúng ta hiểu chuyện cho đến hiện tại, lục căn của 

chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài đều là ngũ dục, lục trần, tham, sân, 

si, mạn, nên bất tri bất giác bị phiền não huân tập. 

 Xã hội hiện đại đã mất trật tự. Trong truyền thống từ xưa tại 

Trung Hoa, “trật tự” là đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ. Cao nhất là đạo, đạo 

chẳng có thì còn có đức. Đức chẳng có thì lại nói đến nhân. Nhân cũng 

chẳng có, bèn nói tới nghĩa. Nghĩa chẳng có, bèn nói lễ. Lễ cũng chẳng 

có thì ôi thôi! Thiên hạ đại loạn. Theo sử sách Trung Hoa ghi chép, thời 

đại viễn cổ là thời Tam Hoàng Ngũ Đế1, “Tam Hoàng hành đạo, vô vi 

nhi trị” (Tam Hoàng hành đạo, vô vi mà bình trị), thiên hạ thái bình. 

Đến Ngũ Đế, đạo đã mất, nhưng do định chế, điển chương, chế độ ước 

thúc, chẳng phải là vô vi nhi trị, bắt đầu hữu vi, bèn dùng đức, sử dụng 

đức để thâu phục kẻ khác. Sau thời đại Ngũ Đế chính là Tam Vương, tức 

là Hạ, Thương, Châu, đức cũng đã mất, dùng nhân để cai trị, suy từ mình 

mà nghĩ đến người khác. Thời đại Tam Vương qua đi, đến thời Xuân 

 
1 Tam Hoàng có nhiều thuyết giải thích:  

- Theo Sử Ký (do Tư Mã Thiên soạn, phần Tam Hoàng Bản Kỷ) và Xuân Thu Vận 

Đẩu Khu của Tư Mã Trinh Bổ thì Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Nữ Oa.  

- Theo Thượng Thư (kinh Thư), Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế.  

- Theo Thượng Thư Đại Truyện và Lễ Vỹ Hàm Văn Gia, Tam Hoàng là Phục Hy, 

Thần Nông và Toại Nhân.  

- Theo Bạch Hổ Thông, Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Chúc Dung.  

- Theo Thông Giám Ngoại Kỷ, Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Cộng Công.  

- Theo Vĩ Thư đời Hán, Tam Hoàng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng.  

Ngũ Đế cũng có nhiều thuyết khác nhau:  

- Theo Sử Ký, Đại Đới Lễ Ký, Dịch Truyện, và Xuân Thu Quốc Ngữ, Ngũ Đế là 

Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu và Thuấn.  

- Theo Thượng Thư, Bạch Hổ Thông Nghĩa, Ngũ Đế là Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế 

Khốc, Nghiêu và Thuấn.  

- Theo Chiến Quốc Sách, Ngũ Đế là Hoàng Đế, Bào Hy, Thần Nông, Nghiêu và 

Thuấn.  

- Theo Lễ Ký, Lã Thị Xuân Thu, và Hoài Nam Tử, Ngũ Đế là Hoàng Đế, Chuyên 

Húc, Thái Hạo, Thiếu Hạo, Viêm Đế.  

- Theo Tư Trị Thông Giám, Ngũ Đế là Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu và 

Thiếu Hạo.  

Thông thường, Ngũ Đế được hiểu theo thuyết của Sử Ký.  
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Thu Chiến Quốc Ngũ Bá2, bèn nói tới nghĩa khí, nói tới nghĩa. Sau khi 

thời đại Ngũ Bá qua đi, từ nhà Tần thống nhất mãi cho đến nhà Thanh 

đều là dùng Lễ để trị thiên hạ, lễ còn hiện diện. Hiện thời, lễ cũng không 

được nhắc tới, nên gọi là mất trật tự; vì thế, chúng sanh khổ sở! 

 Nếu tu đạo mà chẳng thể thường xuyên nghe pháp, tất nhiên là bị 

tập khí phiền não thế gian huân tập, há lẽ nào chẳng thoái chuyển? Tu 

hành trong đạo tràng thời cổ, mỗi ngày là “hai thời giảng kinh”. Một 

thời của Ấn Độ bằng bốn giờ hiện thời. Hai thời giảng kinh, mỗi ngày 

nghe kinh tám tiếng đồng hồ, rồi tu hành tám tiếng đồng hồ. Vì thế, mỗi 

ngày có mười sáu giờ công khóa, người ấy sẽ chẳng suy tưởng lung tung, 

vì sao? Có một chút thời gian bèn vội vã nghỉ ngơi một chút, tám giờ 

còn lại vừa ăn cơm, làm lụng, ngủ nghỉ. Thuở đức Phật tại thế, [thời gian] 

ngủ nghỉ là bốn giờ. “Trung dạ thùy miên” (Ngủ vào lúc giữa đêm), nên 

họ chẳng bị hôn trầm. Trung dạ là gì? Từ mười giờ tối đến hai giờ sáng. 

Sơ dạ là từ sáu giờ tối đến mười giờ đêm. Trung dạ là mười giờ đến hai 

giờ. Hậu dạ là từ hai giờ đến sáu giờ sáng hôm sau. Thời gian ngủ nghỉ 

chỉ có trung dạ, đúng là tinh thần Đầu Đà, nghiêm túc nỗ lực. Họ phải 

nghe kinh tám tiếng đồng hồ, đó là giải môn; tu hành tám tiếng đồng hồ, 

tu hành thuở ấy là tĩnh tọa, niệm Phật, trì chú, ba loại lớn ấy. Nghe kinh 

trong giảng đường mỗi ngày tám tiếng đồng hồ. Đó là công khóa tu tập 

chủ yếu trong các tự viện, am đường thuở trước.  

 
2 Ngũ Bá (五霸) là năm vua chư hầu mạnh nhất, thống lãnh chư hầu trong thời Xuân 

Thu. Bá có nghĩa là bá chủ, tức lãnh tụ, có các chức trách: Tôn vương (tức tuân phục 

thiên tử nhà Châu), trấn áp các nước di địch chung quanh, ngăn cấm trừng phạt 

những kẻ soán nghịch, giết vua, giúp các nước chư hầu yếu kém, đập tan những cuộc 

xâm lăng lẫn nhau giữa các nước chư hầu. Đối với Ngũ Bá, cũng có nhiều thuyết:  

- Theo Sử Ký, Ngũ Bá là Tề Hoàn Công (Khương Tiểu Bạch), Tần Mục Công 

(Doanh Nhậm Hảo), Tấn Văn Công (Cơ Trọng (Trùng) Nhĩ), Sở Trang Vương 

(Hùng Lữ) và Tống Tương Công (Tử Tư Phủ).  

- Theo Từ Thông, Ngũ Bá là Tề Hoàn Công, Tần Mục Công, Tấn Văn Công, Sở 

Trang Vương và Trịnh Trang Công (Cơ Ngụ Sanh).  

- Theo Tứ Tử Hồng Đức Luận, Ngũ Bá là Tề Hoàn Công, Tần Mục Công, Tấn Văn 

Công, Sở Trang Vương và Việt Vương Câu Tiễn (Tự Câu Tiễn). 

- Theo Bạch Hổ Thông, Ngũ Bá là Tề Hoàn Công, Tần Mục Công, Tấn Văn Công, 

Sở Trang Vương và Ngô Vương Hạp Lư (Cơ Quang).  

- Theo Hán Thư Chú, Ngũ Bá là Tề Hoàn Công, Tần Mục Công, Tấn Văn Công, 

Tống Tương Công, Ngô Vương Phù Sai (Cơ Phù Sai).  

- Theo Tuân Tử, Ngũ Bá là Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Ngô 

Vương Hạp Lư, Việt Vương Câu Tiễn.  
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  Đại khái, hành môn là đại đồng tiểu dị, giải môn thì mỗi tông phái 

chọn lựa kinh điển khác nhau. Ví như tông Hoa Nghiêm, Thanh Lương 

đại sư cả một đời giảng kinh Hoa Nghiêm năm mươi lần. Giảng năm 

mươi lần như thế nào? Giảng một bộ kinh từ đầu đến cuối tối thiểu phải 

là ba ngàn giờ, mỗi ngày giảng tám tiếng đồng hồ. Một năm sẽ giảng 

viên mãn một bộ kinh. Năm sau lại giảng từ đầu. Lão nhân gia giảng lặp 

đi lặp lại năm mươi lượt, suốt năm mươi năm, đúng là phi thường! Lão 

nhân gia sống hơn trăm tuổi, một đời Ngài trải qua chín vị hoàng đế3, là 

thầy của bảy vị hoàng đế, Ngài là quốc sư. Người đời sau tôn xưng Ngài 

là Hoa Nghiêm Bồ Tát. Ngài giảng năm mươi lượt, học trò học với Ngài 

bèn được huân tu từng lần một. Chư vị ngẫm xem: Lẽ đâu họ chẳng 

thành tựu? Thật sự phải có lòng kiên nhẫn, chẳng kiên nhẫn sẽ không 

được! Vì vậy, nghe pháp là điều tất yếu trong Tín, Giải, Hạnh của chúng 

ta. Tín được kiến lập trên cơ sở lý giải. Nếu giải thấu triệt, tín tâm tự 

nhiên kiên cố, tự nhiên chẳng bị dao động. Khó trách thuở ấy Thích Ca 

Mâu Ni Phật thị hiện trong nhân gian, thuyết pháp mỗi ngày, chẳng nghỉ 

ngơi ngày nào! “Thuyết pháp bốn mươi chín năm, giảng kinh hơn ba 

trăm hội”, thật giống như mở Phật học giảng tòa. Trong bốn mươi chín 

năm, Ngài tổ chức hơn ba trăm lần. Vì thế, giảng và học hết sức trọng 

yếu. 

 Giải và Hành cùng thực hiện thì mới thật sự đạt được thành tựu, 

thành tựu là quả vị tăng cao hơn. Ở đây nói là “đắc thâm Pháp Nhẫn”, 

vì sao lại hiểu câu này là tăng cao quả vị? Chúng ta đọc kinh Nhân 

Vương liền biết, đối với năm mươi hai địa vị Bồ Tát, kinh Nhân Vương 

đều dùng chữ Nhẫn để nói, chia thành năm đẳng cấp. Năm đẳng cấp là 

phân chia sơ lược, tức Ngũ Nhẫn Bồ Tát. Đầu tiên là Tín Nhẫn, địa vị 

cuối cùng là Tịch Diệt Nhẫn. Trước Tịch Diệt Nhẫn là Vô Sanh Pháp 

Nhẫn. “Đắc thâm Pháp Nhẫn” là địa vị Bồ Tát không ngừng tăng cao 

hơn. Nói theo Tịnh Độ Tông sẽ là phẩm vị tăng cao, mang ý nghĩa ấy. 

“Trụ Bất Thoái Chuyển”: Hạ phẩm hạ sanh cũng viên chứng ba món Bất 

Thoái. “Dĩ chí thành tựu Vô Thượng Bồ Đề” (Cho đến thành tựu Vô 

Thượng Bồ Đề): Đấy là chứng Viên Giáo Phật quả, Vô Thượng Bồ Đề 

là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 
 

3 Thanh Lương Trừng Quán đại sư (735-839). Ngài sanh vào năm Khai Nguyên thứ 

hai mươi (737) đời Đường Huyền Tông, viên tịch năm Khai Thành thứ tư (839) tức 

là đã sống qua các đời vua Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông, Đức Tông, Thuận 

Tông, Hiến Tông, Mục Tông, Kính Tông và Văn Tông của nhà Đường.  
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 (Sao) Kim bất ngôn giả, như tiền Sớ dẫn nhiếp hàng thụ trung, 

vị hàng thụ thượng năng thuyết pháp, Phật thụ ninh độc bất nhiên, cố 

viết “văn tỉnh”.  

(鈔) 今不言者，如前疏引攝行樹中，謂行樹尚能說

法，佛樹寧獨不然，故曰文省。 

  (Sao: “Nay chẳng nói”: Như lời Sớ trong phần trước đã nói điều 

này được gộp trong phần nói về hàng cây, nghĩa là: Hàng cây còn có thể 

thuyết pháp, lẽ đâu riêng cây của Phật lại chẳng như vậy, nên nói là 

“kinh văn tỉnh lược”).  

 

 Kinh Di Đà chẳng nói cây nơi đạo tràng thuyết pháp. Trong phần 

trước đã nói hàng cây thông thường có thể thuyết pháp, vậy thì cây nơi 

đạo tràng của A Di Đà Phật đương nhiên lại càng chẳng cần phải nói nữa! 

Đây là chuyện tỉnh lược nơi mặt văn tự. Tuy văn tự tỉnh lược, nhưng ý 

nghĩa xác thực là viên mãn. 

 

 (Sao) Hựu lệ suy chi, như tiền chỉ thuyết bảo trì, Sớ dẫn nhị bộ 

kinh văn, tắc bảo thủy lưu diễn, giai thuyết diệu pháp cố.  

(鈔) 又例推之，如前止說寶池，疏引二部經文，則寶

水流衍，皆說妙法故。  

(Sao: “Lại nữa, theo như đó mà suy”: Như trong phần trước chỉ 

nói đến ao báu, lời Sớ bèn trích dẫn kinh văn từ hai bộ kinh khác, chứng 

tỏ nước báu tuôn chảy đều có thể nói diệu pháp).  

 

Kinh Di Đà nói đến ao bảy báu, Lời Sớ bèn trích dẫn kinh văn từ 

hai bộ kinh là kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật để 

chứng tỏ kinh nghĩa ở nơi đây đã bao hàm ý nghĩa như thế này: Nước 

cũng có thể thuyết pháp.  

 

 (Sao) Hựu lệ suy chi, như Đại Bổn ngôn: Kỳ đạo tràng thụ, 

chúng sanh kiến giả, vô kỳ nhãn bệnh. Văn kỳ hương giả, diệc vô tỵ 

bệnh; thực kỳ quả giả, thiệt diệc vô bệnh; thụ quang chiếu giả, thân 

diệc vô bệnh; quán tưởng thụ giả, tâm đắc thanh tịnh, vô phục tham 

sân phiền não chi bệnh.  
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 (鈔) 又例推之，如大本言：其道場樹，眾生見者，無

其眼病；聞其香者，亦無鼻病；食其果者，舌亦無病；樹

光照者，身亦無病；觀想樹者，心得清淨，無復貪瞋煩惱

之病。  

  (Sao: “Lại theo lệ ấy mà suy” thì như kinh Đại Bổn nói: “Cây 

đạo tràng ấy, chúng sanh hễ trông thấy, chẳng bị bệnh mắt. Ngửi mùi 

hương ấy, chẳng bị bệnh mũi. Ăn quả cây ấy, lưỡi cũng chẳng bệnh. 

Được ánh sáng từ cây ấy chiếu đến, thân cũng chẳng bệnh. Quán tưởng 

cây ấy, tâm được thanh tịnh, chẳng còn các bệnh tham, sân, phiền não”).  

 

 Cây này đúng là cây báu. Nay chúng ta bệnh tật rất nhiều, đã tới 

Tây Phương Cực Lạc thế giới, bệnh gì cũng đều chẳng có. Thưa cùng 

chư vị, quý vị hãy buông hết thảy vạn duyên xuống, tưởng cây trong Tây 

Phương Cực Lạc thế giới, hễ quý vị nghĩ tưởng thì bệnh gì cũng chẳng 

có. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Do đó, đọc kinh văn này, nghĩ 

tới kinh văn này thì kinh văn này thật sự có thể trị bệnh! Nói cách khác, 

tâm nhất định phải thanh tịnh. Những ý niệm trong tâm toàn là y báo và 

chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, há còn có 

bệnh gì nữa? Chẳng có bệnh! Nếu chúng ta niệm niệm tưởng quá khứ, 

tưởng vị lai, tưởng ngũ dục, lục trần trong thế gian, đương nhiên sanh 

bệnh, vì sao? Đó là bệnh căn, hằng ngày nghĩ tới bệnh căn, làm sao 

người không đổ bệnh cho được? Chúng tôi thấy nhiều người tu hành, 

không chỉ lúc bình thường chẳng ngã bệnh, mà lúc sắp mất cũng chẳng 

ngã bệnh, cao minh thay! Đó gọi là “biết trước lúc mất”, muốn đi lúc 

nào bèn đi lúc đó, đi tự tại như vậy, chẳng bị bệnh đau khổ. Đối với sanh, 

lão, bệnh, tử, người ấy thật sự chẳng có lão khổ, chẳng có bệnh khổ, 

chẳng có tử khổ; sanh thì đã qua rồi, quên mất rồi. Hết thảy chúng sanh 

chẳng thể tránh bốn nỗi khổ sanh, lão, bệnh, tử ấy, người tu hành chẳng 

có. Bốn nỗi khổ ấy đều chẳng có, thật đấy, chẳng giả tí nào! Nếu quý vị 

muốn bất sanh, bất tử, chẳng lão, chẳng bệnh, hãy nương theo kinh điển 

này để tu hành. Người khác có thể làm được, có thể tu được, tôi tin 

tưởng chúng ta cũng có thể tu được, chỉ sợ quý vị chẳng chịu tu. Nếu 

quý vị chịu tu, chắc chắn là có thể đạt được!  

 Đối với các cây báu trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu đã 

đến thế giới Cực Lạc, chẳng cần phải nói gì nữa. Nay chúng ta tưởng, 
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tưởng công đức của cây sẽ sanh ra hiệu quả. Một câu nói quan trọng nhất 

ở đây là “tâm đắc thanh tịnh, vô phục tham sân phiền não” (tâm được 

thanh tịnh, chẳng còn có tham, sân, phiền não) Nay chúng ta niệm kinh, 

tưởng cảnh giới trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tưởng công đức 

trang nghiêm của các cây báu, vì sao đạt được hiệu ứng? Do hiện thời 

quý vị “tâm đắc thanh tịnh, vô phục tham sân phiền não”, đạo lý ở chỗ 

này. Bản thân chúng ta có thể tu như vậy, được oai thần của Tây Phương 

Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí và các vị thượng 

thiện nhân gia trì, chúng ta hiện thời có thể thoát lìa nỗi khổ sanh, lão, 

bệnh, tử, hiện thời chẳng có [những nỗi khổ ấy].  

 

 (Sao) Hựu vân: Kiến thử thụ giả, đắc tam Pháp Nhẫn.  

 (鈔) 又云：見此樹者，得三法忍。 

 (Sao: Lại nói: “Người thấy cây ấy, sẽ đắc ba Pháp Nhẫn”).  

 

 “Tam Pháp Nhẫn” sẽ được chú giải dưới đây bằng kinh văn của 

kinh Vô Lượng Thọ:  

1) “Nhất, Âm Hưởng Nhẫn, nhân văn thánh giáo đắc ngộ nhập 

cố” (Một là Âm Hưởng Nhẫn, do nghe thánh giáo mà được ngộ nhập). 

Chúng sanh trong thế giới Sa Bà, Nhĩ Căn nhạy bén nhất trong lục căn. 

Trong hội Lăng Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp Viên Thông, đã 

nói: “Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn” (Chân giáo thể 

phương này, thanh tịnh nơi nghe tiếng). Âm Hưởng (音響) là pháp âm. 

Sau khi nghe âm thanh thuyết pháp của đức Phật, tập khí phiền não của 

chính mình dần dần tiêu mất. Đó là loại Nhẫn thứ nhất.  

2) Công phu tăng lên tới giai đoạn thứ hai: “Nhị, Nhu Thuận Nhẫn, 

chiết phục phiền não toàn bất khởi cố” (Hai là Nhu Thuận Nhẫn, chiết 

phục phiền não, khiến chúng hoàn toàn chẳng dấy lên). Nhìn theo giai 

đoạn tu hành trong Tịnh Tông thì Âm Hưởng Nhẫn là công phu thành 

phiến, Nhu Thuận Nhẫn là Sự nhất tâm bất loạn, phiền não hoàn toàn 

chẳng dấy lên.   

3) “Tam, Vô Sanh Pháp Nhẫn, vô sanh chi Lý nhẫn khả ư tâm cố” 

(Ba là Vô Sanh Pháp Nhẫn, tâm có thể nhẫn lý Vô Sanh). Đây là Lý nhất 

tâm bất loạn. Ở đây gọi ba loại công phu Niệm Phật là ba thứ Nhẫn.  

 Nếu chúng ta muốn công phu thành phiến thì “đọc tụng, thọ trì, vì 

người khác diễn nói” rất quan trọng. Nói thật ra, hiện nay, thời gian 

huân tập của chúng ta vẫn chẳng đủ, thời gian huân tập quá ít. Tuy đạo 
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tràng này mỗi tuần giảng kinh bốn lần, mỗi ngày giảng một tiếng rưỡi, 

nhưng trong hai mươi bốn giờ, chỉ có một tiếng rưỡi huân tập Phật pháp, 

còn hai mươi hai giờ rưỡi là tham, sân, si, mạn phiền não huân tập, tính 

toán kiểu nào đây? Rất khó thành tựu! Vì thế, tôi khuyên các đồng tu, 

chỉ cần có lúc rảnh rỗi, hãy niệm Phật, học thuộc kinh, niệm kinh, nhằm 

bổ túc sự thiếu sót trong nghe pháp, khiến cho thời gian huân tập Phật 

pháp được dài hơn. Nói nghiêm ngặt, mỗi ngày chúng ta nếu niệm Phật, 

tụng kinh, nghe pháp mười hai giờ, hãy còn mười hai giờ là hôn trầm, 

phiền não, công phu là năm mươi phần trăm, có thể thành tựu hay không, 

vẫn chẳng đáng trông cậy cho lắm! Phương pháp như của cổ nhân thì 

đáng tin cậy, vì sao? Hai phần ba là huân tập Phật pháp, [thời gian] 

chẳng thể huân tập Phật pháp chỉ có một phần ba. Mỗi ngày họ công phu 

mười sáu giờ, đích xác là nắm rất vững!  

 Nay nếu chúng ta có một đạo tràng như vậy, chỉ sợ chẳng có một 

đồng tu nào đến đó, chẳng ai tới cả! Đạo tràng hiện thời sắp đặt càng lắm 

tiết mục xen tạp thì người càng đông: Ca hát, khiêu vũ, cắm hoa, thật 

nhiều bộ môn, náo nhiệt phi phàm, giống như cái chợ, môn đình như cái 

chợ. Còn như chúng ta ở đây, giảng kinh khô khan, vô vị, người đến 

chẳng nhiều lắm, chẳng náo nhiệt phô trương như chỗ của họ. Đạo tràng 

giống như cổ nhân, người hiện tại càng chẳng có. Khó trách lão cư sĩ 

Hoàng Niệm Tổ vài ba lượt bảo chúng tôi: “Đồng tu quý tinh chuyên, 

chẳng cần đông”. Dăm ba người chẳng kể là ít, thật sự có đạo tâm, thật 

sự có thể vãng sanh, đó là đúng. Chúng ta xem sách Tây Phương Xác 

Chỉ, học trò của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát là mười hai người, tuy 

đạo tràng nhỏ, nhưng thật sự đắc thụ dụng.  
 

 (Sao) Tắc tri thụ sắc hương vị, giai diệc diễn sướng Căn, Lực, 

Giác, Đạo, như thị đẳng pháp, chúng sanh văn giả, hàm niệm Tam 

Bảo.  

(鈔) 則知樹色香味，皆亦演暢根力覺道，如是等法，

眾生聞者，咸念三寶。  

(Sao: Nên biết sắc, hương, vị của cây cũng đều diễn nói lưu loát 

Căn, Lực, Giác, Đạo, các pháp như vậy. Chúng sanh nghe thấy, đều 

niệm Tam Bảo).  
 

 Nói rõ vô tình thuyết pháp trong thế giới ấy, chẳng có pháp nào 

không được tuyên dương.  
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 (Sao) Hựu lệ suy chi.  

 (鈔) 又例推之。 

 (Sao: Lại theo lệ ấy mà suy).  
 

 Lại theo lệ trên đây mà suy luận. 
 

 (Sao) Bỉ quốc kim sa.  

 (鈔) 彼國金沙。 

 (Sao: Cát vàng trong cõi ấy). 
 

 Cát vàng trải dưới đáy ao bảy báu.  
 

 (Sao) Bỉ quốc giai đạo.  

 (鈔) 彼國階道。 

 (Sao: Bậc thềm, lối đi trong cõi ấy).  
 

 “Giai” là bậc thềm, “đạo” là đường.  
 

 (Sao) Bỉ quốc lâu các, bỉ quốc liên hoa, thiên nhạc, thiên hoa, y 

kích, thực khí, nhất thiết chư vật, giai diệc diễn sướng Căn, Lực, Giác, 

Đạo, như thị đẳng pháp, chúng sanh văn giả, hàm niệm Tam Bảo.  

(鈔) 彼國樓閣，彼國蓮華，天樂天華，衣裓食器，一

切諸物，皆亦演暢根力覺道。如是等法，眾生聞者，咸念

三寶。 

(Sao: Lầu, gác, hoa sen, nhạc trời, hoa trời, đồ đựng hoa, vật 

dụng để ăn uống, hết thảy các vật trong cõi ấy cũng đều diễn nói lưu 

loát Căn, Lực, Giác, Đạo, các pháp như thế. Chúng sanh nghe thấy đều 

niệm Tam Bảo).  
 

 Người bình phàm chẳng thể nghĩ đến ý nghĩa này! Do vậy, ta cũng 

biết Liên Trì đại sư nhận thức thế giới Tây Phương sâu hơn chúng ta, 

xác thực là như vậy. Y báo, chánh báo, chẳng có gì không nói pháp, 

tuyệt diệu! Hiện thời, quý vị ở nơi đây chẳng thể thuyết pháp, đã tới Tây 

Phương Cực Lạc thế giới bèn có thể thuyết pháp, vì sao? Tự tánh khai 
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phát. Mục tiêu giáo học của Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật 

đã được kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng: “Khai hóa, hiển thị Chân 

Thật chi tế”. “Chân Thật chi tế” là Chân Như bổn tánh. Hễ đến Tây 

Phương Cực Lạc thế giới bèn minh tâm kiến tánh. 
 

 (Sao) Như Hoa Nghiêm hương vân đài võng, giai xuất tụng 

ngôn.  

 (鈔) 如華嚴香雲臺網，皆出頌言。  

 (Sao: Như mây hương, đài, lưới trong Hoa Nghiêm đều phát ra 

tiếng nói kệ).  

 Liên Trì đại sư nói những lời này là có căn cứ từ kinh văn, Ngài 

chỉ ra kinh Hoa Nghiêm có cảnh giới này. Thế giới Hoa Tạng đã có 

chuyện này thì Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định phải có, vì Hoa 

Tạng chẳng khác Cực Lạc, Cực Lạc là Hoa Tạng. Trong kinh Hoa 

Nghiêm, mây hương, lọng báu, lưới mành, thảy đều thuyết pháp. Chúng 

ta có thể đọc thấy điều này trong mười hai cuốn đầu của kinh Hoa 

Nghiêm. 

  

 (Sao) Hựu Đao Lợi thiên cổ, diễn mạc trắc chi chân thuyên.  

(鈔) 又忉利天鼓，演莫測之真詮。 

(Sao: Lại nữa, cái trống trên cõi trời Đao Lợi diễn nói lời chân 

thật không thể suy lường).  

 

 Phần trước là nói về thế giới Hoa Tạng, nay lại quay về nhìn trong 

thế giới Sa Bà, cái trống trời trong Dục Giới Thiên cũng có tình hình như 

vậy.  

 

 (Diễn) Hoa Nghiêm vân: Đao Lợi chư thiên trước ngũ dục lạc, 

hành phóng dật thời, thiên cổ chi trung, tự nhiên xuất âm, nhi cáo chi 

ngôn: “Thử lạc vô thường, mạc hành phóng dật đẳng”.  

 (演) 華嚴云：忉利諸天著五欲樂，行放逸時，天鼓之

中，自然出音，而告之言，此樂無常，莫行放逸等。  

(Diễn: Kinh Hoa Nghiêm nói: Khi chư thiên cõi Đao Lợi tham 

đắm năm món dục lạc, làm chuyện buông lung, trong cái trống trời tự 
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nhiên phát ra tiếng bảo: “Lạc này là vô thường, đừng làm những chuyện 

buông lung” v.v…).  

 

 Đao Lợi Thiên thuộc về Dục Giới Thiên. Tầng trời này cũng 

chẳng cao, ở trên Tứ Vương Thiên, dưới Dạ Ma Thiên, đối với sự vui 

thú ngũ dục tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê vẫn hết sức nồng 

đậm. Khi hưởng lạc hơi mê say, do buông lung bèn mê đắm, cái trống 

trời4 sẽ nhắc nhở họ. Khi trống trời Đao Lợi vang ra tiếng, nó có thể phát 

ra âm thanh cảnh giác mọi người: “Quý vị đừng hưởng lạc quá lố, lạc ấy 

là vô thường”. Nó đưa ra lời cảnh cáo. Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát 

triển, có lúc cũng lợi dụng máy móc để cảnh cáo. Ví dụ như những thứ 

[thiết bị cảnh báo] phòng cháy, phòng ngừa trộm cắp. Thậm chí, các máy 

móc chạy bằng điện trong gia đình, nếu vượt qua mức độ an toàn, liền tự 

động phát ra âm thanh nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm. Trong tương 

lai, lại tiến hơn nữa, người máy có thể nói chuyện, thấy chúng ta buông 

lung cũng có thể đưa ra lời cảnh cáo. Nhân gian và cõi trời còn có thể 

 
4 Cái trống trời này được nói tới trong phẩm Hiền Thủ. Sau khi Văn Thù Sư Lợi Bồ 

Tát nói về các hạnh thanh tịnh (các hạnh ấy được ghi lại trong phẩm Tịnh Hạnh) bèn 

dùng kệ hỏi Hiền Thủ Bồ Tát về công đức thù thắng do tu hành các hạnh thanh tịnh 

ấy. Hiền Thủ Bồ Tát liền nói kệ trả lời, trong ấy có đoạn như sau: “Đao Lợi Thiên 

trung hữu thiên cổ, tùng thiên nghiệp báo nhi sanh đắc, tri chư thiên chúng phóng 

dật thời, không trung tự nhiên xuất thử âm. Nhất thiết ngũ dục tất vô thường, như 

thủy tụ mạt tánh hư ngụy. Chư hữu như mộng, như dương diễm; diệc như phù vân 

thủy trung nguyệt. Phóng dật vi oán, vi khổ não, phi cam lộ đạo, sanh tử kính. Nhược 

hữu tác chư phóng dật hạnh, nhập ư tử diệt đại ngư khẩu. Thế gian sở hữu chúng 

khổ bổn, nhất thiết thánh nhân giai yếm hoạn, ngũ dục công đức diệt hoại tánh. Nhữ 

ưng ái nhạo chân thật pháp. Tam thập tam thiên văn thử âm, tất cộng lai thăng 

Thiện Pháp Đường, Đế Thích vị thuyết vi diệu pháp, hàm linh thuận tịch trừ tham ái. 

Bỉ âm vô hình bất khả kiến, do năng lợi ích chư thiên chúng, huống tùy tâm nhạo 

hiện sắc thân, nhi bất tế độ chư quần sanh?” (Trong trời Đao Lợi có trống trời, do 

thiên nghiệp báo mà sanh ra, biết lúc chư thiên đang buông lung, hư không tự nhiên 

vang tiếng này, hết thảy ngũ dục đều vô thường, như bọt nước đọng, tánh hư ngụy, 

hữu vi như mộng, như nắng dợn, cũng như mây nổi, trăng trong nước. Buông lung là 

oán, là khổ não, là đường sanh tử, chẳng cam lộ. Nếu trót làm các hạnh buông lung, 

sẽ lọt miệng cá lớn tử diệt, tất cả cội khổ trong thế gian, hết thảy thánh nhân đều 

chán nhàm. Công đức ngũ dục tánh diệt hoại, hãy nên yêu thích pháp chân thật. Chư 

thiên Đao Lợi nghe tiếng ấy, thảy đều cùng lên Thiện Pháp Đường, Đế Thích vì họ 

thuyết diệu pháp, khiến đều thuận tịch, trừ tham ái. Tiếng ấy vô hình, chẳng thể thấy, 

còn hay lợi ích các vị trời, huống tùy tâm thích hiện sắc thân, mà chẳng tế độ các 

quần sanh?) 
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làm được, huống gì thế giới Hoa Tạng và thế giới Cực Lạc? Đây là suy 

luận theo lý, lại còn tìm được căn cứ trong kinh văn, xác thực là như vậy.  

 

 (Sao) Lôi Âm bảo lâm, thuyết Vô Sanh chi diệu kệ. 

 (鈔) 雷音寶林，說無生之妙偈。 

 (Sao: Rừng báu chốn Lôi Âm nói bài kệ Vô Sanh mầu nhiệm).  

 

 Lôi Âm là cõi Phật, “bảo lâm” là nói tới cây cối trong cõi Phật, 

giống như cây nơi đạo tràng đều có thể thuyết pháp. 
 

 (Sao) Hựu Đại Bát Nhã vân: Tịnh Độ thụ lâm đẳng nội ngoại 

vật trung, thường hữu  vi  phong  xung  kích, phát  vi  diệu  âm, thuyết  

nhất thiết pháp giai vô tự tánh đẳng, đồng thử nghĩa dã. 

(鈔) 又大般若云：淨土樹林等內外物中，常有微風衝

擊，發微妙音，說一切法皆無自性等，同此義也。  

(Sao: Kinh Đại Bát Nhã lại nói: “Các vật trong ngoài rừng cây 

nơi Tịnh Độ, thường có gió nhẹ thổi lay động, phát ra tiếng vi diệu, nói 

hết thảy các pháp đều chẳng có tự tánh v.v…”, có cùng ý nghĩa này).  

 

 Điều này được nói trong kinh Đại Bát Nhã. Do vậy, có thể biết: 

Vô tình thuyết pháp không chỉ được nói trong ba kinh Tịnh Độ, mà các 

kinh như Hoa Nghiêm, Bát Nhã cũng đều có nói. Chúng ta có thể tin 

tưởng chuyện này. 

 

 (Sớ) Thiện hội chi giả, thử độ hữu tình, vô tình, diệc giai thuyết 

pháp, như văn oanh kích trúc đẳng, huống phục Tịnh Độ!  

(疏) 善會之者，此土有情無情，亦皆說法，如聞鶯擊

竹等，況復淨土。  

(Sớ: Đối với người khéo hiểu thì hữu tình lẫn vô tình trong cõi 

này cũng đều thuyết pháp, như nghe tiếng chim oanh hót, tiếng trúc khua 

v.v… Huống hồ Tịnh Độ).  

 

 “Hội” (會) là thấu hiểu, hiểu ý. Thiền Tông thường nói “hội ma?”, 

[nghĩa là] quý vị có hiểu hay không? Mang ý nghĩa ấy, quý vị có thể 
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ngay lập tức thấu hiểu ý của người ấy hay không? Lục trần trong Tây 

Phương Cực Lạc thế giới thuyết pháp, có bao giờ lục trần trong thế gian 

này chẳng thường thuyết pháp? Tâm của người trong Tây Phương Cực 

Lạc thế giới thanh tịnh, nên họ có thể hiểu diệu pháp do lục trần tuyên 

thuyết. Tâm người trong thế gian này quá thô tháp, hời hợt, hờ hững, nên 

lục trần thuyết pháp mà chẳng biết! Nói với quý vị mỗi ngày, quý vị vẫn 

chẳng giác ngộ, vẫn mê hoặc, điên đảo. Nếu chúng ta dùng tâm thanh 

tịnh đối với lục trần, xác thực cũng chẳng kém Tây Phương. 

 Đã là nói như vậy, vì sao chúng ta vẫn mong sanh về Tây Phương 

Cực Lạc thế giới? Nói theo lý luận, hoàn toàn chẳng sai, có thể chẳng 

cần đến Tây Phương, nhưng quý vị tu hành trong thế giới này, đối với 

hoàn cảnh chung quanh, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, quý vị 

có bị chúng ảnh hưởng hay không? Tuy tâm quý vị thanh tịnh, nhưng 

thanh tịnh chưa đầy mấy phút lại bị kẻ khác nhiễu loạn, chuyện này 

phiền phức to lớn. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm ai nấy đều 

thanh tịnh, chỗ tốt đẹp là đây! Nếu trong thế gian này, người và sự quanh 

ta thứ gì cũng đều thanh tịnh, chúng ta sẽ chẳng bắt buộc phải đến Tây 

Phương Cực Lạc thế giới. So sánh giữa đôi bên, hoàn cảnh bên kia tốt 

đẹp hơn bên này, ở bên ấy đức Phật thọ vô lượng, Phật thuyết pháp, Bồ 

Tát thuyết pháp, vô tình thuyết pháp vĩnh viễn chẳng gián đoạn, còn 

trong thế gian này, chúng ta chẳng có những chuyện ấy.  

 

(Sao) Thiện hội giả, vị bất dĩ cảnh vi cảnh, nhi hội cảnh tức tâm.  

 (鈔) 善會者，謂不以境為境，而會境即心。 

 (Sao: “Khéo hiểu” nghĩa là chẳng chấp cảnh là cảnh, mà hiểu 

cảnh chính là tâm).  

 

 Chuyện này thật sự chẳng dễ dàng, cảnh giới ấy quá cao. Trong ấy 

có đạo lý, tận hư không khắp pháp giới, nói theo Phật pháp, y báo và 

chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới do đâu mà có? Do tự tâm 

biến hiện. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất hay: “Duy tâm sở hiện, duy thức 

sở biến”. Tâm và thức đều là Chân Như bổn tánh; nói cách khác, tình và 

vô tình đều do Chân Như bổn tánh của chính mình biến ra. [Đã là] 

những thứ do Chân Như bổn tánh biến ra, có gì chẳng phải là Chân Như 

bổn tánh? Cổ nhân nói: “Dĩ kim tác khí, khí khí giai kim”, [nghĩa là] 

dùng vàng làm đồ vật, có món nào chẳng phải là vàng? Nói theo pháp, 
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tình và vô tình có gì chẳng phải là Chân Như bổn tánh? Khi ấy, sẽ chẳng 

gọi là cảnh, mà toàn là tánh.  

 Nếu đối với ý nghĩa này, chúng ta vẫn còn chưa dễ lãnh hội cho 

lắm, chúng tôi dùng mộng làm tỷ dụ, rất nhiều cảnh giới trong mộng do 

đâu mà có? Do tâm của chính mình biến hiện. Nếu quý vị giác ngộ một 

thoáng, giác ngộ là quý vị đã hiểu, khéo thấu hiểu: “Toàn thể mộng 

chính là tâm”. Ngay trong khi ta nằm mộng, toàn thể tâm biến thành 

mộng cảnh, tâm giống như thế nào? Cảnh giới ấy chính là hình tướng 

của tâm. “Ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm”. Tâm và 

cảnh bất nhị, Tánh và Tướng như một, đến chỗ này chính là cảnh giới 

của Biệt Giáo Sơ Địa Bồ Tát trở lên (đến Bát Địa mới viên dung tự tại), 

đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì thế, có 

cảnh hay không? Chẳng có, toàn là tự tánh. Đến khi ấy: 

 

 (Sao) Tắc vật vật đầu đầu, giai tổ sư ý.  

 (鈔) 則物物頭頭，皆祖師意。 

 (Sao: Mọi vật mọi sự đều là ý tổ sư).  

 

 “Tổ sư ý” là gì? Minh tâm kiến tánh. 

 

 (Sao) Kim cô cử nhị sự dã.  

 (鈔) 今姑舉二事也。 

 (Sao: Nay chỉ nêu ra hai chuyện).  

 

 Nay nêu lên hai ví dụ, đây là hai công án trong Thiền Tông. Công 

án thứ nhất là… 

 

 (Sao) Văn oanh giả.  

 (鈔) 聞鶯者。  

 (Sao: Nghe tiếng chim oanh…). 

 

 “Oanh” (鶯) là chim hoàng oanh (黃鶯). Hoàng oanh kêu trên 

cành liễu khiến cho người ấy khai ngộ, há chẳng phải là hoàng oanh 

đang thuyết pháp ư? Lần này người ấy nghe hiểu. Trong quá khứ, mỗi 
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ngày nghe chim oanh thuyết pháp, nhưng chẳng nghe hiểu. Lần này nghe 

đã hiểu, bèn khai ngộ. Đó là hữu tình thuyết pháp. 

 

 (Sao) Nhất tăng nhân nghi Pháp Hoa vân. 

 (鈔) 一僧因疑法華云。  

 (Sao: Một vị Tăng do nghi [một câu] được nói trong kinh Pháp 

Hoa).  

 

 Đối với một câu kinh văn của kinh Pháp Hoa, vị ấy có nghi tình. 

Nghi tình tức là vị ấy chẳng liễu giải, chứ chẳng phải là hoài nghi. Hoài 

nghi là không tin tưởng, đó là hoài nghi, là tham, sân, si, mạn nghi, là 

phiền não, chẳng có tác dụng gì hết! Còn nghi tình là gì? Ta không liễu 

giải, nhưng ta tin tưởng, tin tưởng lời Phật dạy quyết định là chân thật, 

nhưng ta không hiểu, đó gọi là “nghi tình”.  

Thiền Tông nói: “Đại nghi bèn đại ngộ, tiểu nghi bèn tiểu ngộ”, 

chẳng nghi ngờ sẽ không thể ngộ. Ở đây nói tới nghi tình, tuyệt đối 

chẳng phải là hoài nghi. Hoài nghi thì không được rồi, hoài nghi là phiền 

não.  

Kinh Pháp Hoa có hai câu như sau:  

 (Sao) Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. 

 (鈔) 諸法從本來，常自寂滅相。 

 (Sao: Các pháp từ xưa nay, tướng thường tự tịch diệt).  

 

 “Chư pháp” là hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp trước nay đều 

là thanh tịnh, tịch diệt. Kinh văn còn có hai câu kế đó: “Chư pháp trụ 

pháp vị, thế gian tướng bất hoại” (Các pháp trụ pháp vị, tướng thế gian 

chẳng hoại). Đó đều là những câu rất khó hiểu trong kinh Pháp Hoa. 

Tướng thế giới chẳng hoại, tức là bất sanh bất diệt. Đó cũng là bất sanh 

bất diệt. Hai câu ấy đều nhằm nói: Hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. 

Nếu quý vị thật sự hiểu hai câu ấy, sẽ chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, 

chẳng phải là Bồ Tát bình phàm. Nói theo Tịnh Độ Tông, quý vị chứng 

đắc Lý nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta nới rộng khuôn khổ, Lý nhất tâm 

bất loạn Bồ Tát sẽ là Viên Giáo Sơ Trụ. Nếu nói nghiêm ngặt, Lý nhất 

tâm bất loạn là từ Thất Địa trở lên, tối thiểu cũng là Đăng Địa Bồ Tát, đó 

là Viên Giáo. Kinh Nhân Vương nói Vô Sanh Pháp Nhẫn là Thất Địa, 

Bát Địa, Cửu Địa. Thất Địa là hạ phẩm Vô Sanh Nhẫn; Bát Địa là trung 
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phẩm Vô Sanh Nhẫn; Cửu Địa là thượng phẩm Vô Sanh Nhẫn, địa vị 

của quý vị cao lắm! 

 

 (Sao) Cửu tham vị ngộ. 

 (鈔) 久參未悟。  

 (Sao: Tham đã lâu nhưng chưa ngộ).  

 

 Vấn đề này ghim trong lòng rất lâu, chẳng hiểu rõ [hai câu ấy] có 

nghĩa là gì. Có một ngày, đây cũng là vì tham cứu lâu ngày, tâm đã tịnh. 

Vì vấn đề này thường chẳng thể giải quyết, dẫu chẳng thể giải quyết 

cũng chớ nên suy tưởng, [hễ suy tưởng tức là] quý vị nghiên cứu, trật 

mất rồi! Chỉ có thể khởi lên nghi tình, thường có nghi tình ấy, chứ vọng 

tưởng gì cũng đều chẳng có. Thiền Tông dùng phương pháp ấy để xóa 

sạch vọng tưởng, chấp trước. Thời gian càng lâu, tâm càng thanh tịnh, 

nói không chừng sẽ gặp một cơ hội nào đó, hễ gặp được sẽ thông suốt. 

Đối với vị xuất gia ấy, hoàng oanh hót tại đó mỗi ngày, vị ấy nghe hót 

mỗi ngày, vẫn chẳng khai ngộ. Hôm ấy, nước chảy thành khe, tâm địa 

thanh tịnh mới đạt đến độ thuần thục, vừa gặp gỡ liền khai ngộ. 

 

 (Sao) Hốt văn oanh thanh, toại đắc đại triệt.  

 (鈔) 忽聞鶯聲，遂得大徹。 

 (Sao: Chợt nghe tiếng chim oanh hót bèn được đại triệt).  

 

 Nghe hoàng oanh vừa hót, bèn đại triệt đại ngộ! Ngài bèn nói một 

bài kệ:  

 

 (Sao) Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân 

đáo bách hoa hương, hoàng oanh đề liễu thượng.  

 (鈔) 諸法從本來，常自寂滅相，春到百花香，黃鶯啼

柳上。 

 (Sao: Các pháp từ xưa nay, tướng thường tự tịch diệt, xuân đến 

trăm hoa ngát, oanh hót trên cành liễu).  

 

Đây là hai câu trong kinh Pháp Hoa, đã tham lâu chẳng ngộ, nay 

bỗng dưng khai ngộ. Xuân đã tới, trăm hoa tự nhiên nở ngát hương, 
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chim hoàng oanh hót trên cây liễu. Đối với bài kệ sau khi khai ngộ của 

Ngài, chúng ta đọc có thể khai ngộ hay không?  

 

 (Sao) Kích trúc giả.  

 (鈔) 擊竹者。  

 (Sao: Đụng vào trúc là…).  

 

 Đây là vô tình thuyết pháp. Trong phần trước là hữu tình, phần 

này là vô tình. Có thể thấy hữu tình lẫn vô tình đều thuyết pháp ở đó, 

chúng ta có hiểu hay không? Đây là nói tới tôn giả Hương Nham, cũng 

là một vị đại đức trong Thiền Tông. 

 

 (Sao) Hương Nham dĩ bất hội “phụ mẫu vị tiền sanh” cú, phát 

phẫn trụ sơn.  

(鈔) 香巖以不會父母未前生句，發憤住山。  

(Sao: Ngài Hương Nham do chẳng hiểu câu “diện mạo vốn có 

trước khi được cha mẹ sanh ra”, nên phát phẫn trụ trong núi).  

 

 [Sách Diễn Nghĩa nói] “Hương Nham tại Bách Trượng hội trung, 

cơ phong mẫn tiệp” (Ngài Hương Nham ở trong hội của ngài Bách 

Trượng, cơ phong nhanh lẹ). Ngài là học trò của tổ Bách Trượng, sống 

vào đời Đường. Vị này hết sức thông minh, trí huệ rất cao, trong Thiền 

Đường đối đáp như nước chảy. “Hậu tham Quy Sơn” (Sau đến tham 

phỏng ngài Quy Sơn), đến chỗ tổ sư Quy Sơn xin tham học. “Sơn vấn 

viết: - Nhữ tại Bách Trượng, năng vấn nhất đáp thập, vấn thập đáp bách, 

thị phủ?” (Ngài Quy Sơn hỏi: “Ông ở chỗ ngài Bách Trượng có thể hỏi 

một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đúng không?”), đúng hay không? Rất 

thông minh, có thể thấy thuở ấy ngài Hương Nham rất nổi danh. Thiền 

sư Quy Sơn biết bản lãnh của Ngài. “Hương Nham vân thị” (Ngài 

Hương Nham thưa phải), chẳng sai, quả thật là như vậy. “Sơn vân: Ngã 

bất yếu nhữ đáp thập, đáp bách, đản tương phụ mẫu vị sanh tiền bổn lai 

diện mục đạo nhất cú lai” (Ngài Quy Sơn nói: “Ta không cần ông đáp 

mười, đáp trăm, chỉ đem một câu ‘diện mạo vốn có trước khi được cha 

mẹ sanh ra’ nói ra đi”). Ông nói câu “diện mạo vốn có trước khi được 

cha mẹ sanh ra” cho ta nghe thử xem, ta không cần ông đáp trăm, đáp 

mười chi cả! “Nham bất năng đáp” (Ngài Hương Nham chẳng thể đáp), 
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lần này đúng là bị bắt bí mất rồi, cơ duyên của Ngài không ở chỗ ngài 

Bách Trượng, mà ở nơi pháp sư Quy Sơn. “Cầu Quy Sơn vị thuyết. Sơn 

vân: - Ngã nhược vị nhữ thuyết phá, nhữ hậu lai mạ ngã, thả khứ, bất vị 

nhữ thuyết” (Sư cầu ngài Quy Sơn giảng cho. Ngài Quy Sơn nói: “Nếu 

ta nói toạc ra với ông, sau này ông sẽ chửi ta. Hãy đi đi, ta chẳng nói cho 

ông biết”). Thật vậy, vì sao chẳng thể nói? Sau khi nói ra, quý vị sẽ 

chẳng khai ngộ. Giống như người nghe tiếng chim oanh khai ngộ trên 

đây, nếu vị ấy nói ra, quý vị có hiểu hay không? Người ta ngộ, nếu vị ấy 

nói ra, quý vị sẽ chẳng khai ngộ, chuyện này nhất định là chuyện của 

chính mình. Chính quý vị sau khi đã ngộ nhập, sẽ tìm vị ấy xin ấn chứng, 

vị ấy sẽ bảo cho quý vị biết. Nếu quý vị chẳng khai ngộ, vị ấy quyết định 

chẳng nói cho quý vị biết. Nói cho quý vị biết, sẽ ngăn lấp ngộ môn của 

quý vị, trong tương lai, lẽ nào quý vị chẳng hận vị ấy? Đương nhiên sẽ 

hận thấu xương! Người hiện thời chẳng hiểu [như vậy]! Người hiện thời 

nếu gặp một vị thầy cao minh mà thầy chẳng nói, [sẽ chê trách]: “Vị 

thầy này tiếc pháp, chẳng nói cho chúng ta biết”.  

 Lần ấy, ngài Hương Nham đúng là đã gặp một cửa ải khó vượt. 

Hòa thượng chẳng bảo ban, cũng chẳng nói với Ngài. “Hương Nham 

phẫn vân: Ngã bạn nhất sanh, tố cá thường hành chúc phạn tăng, quyết 

yếu tham phá” (Ngài Hương Nham phát phẫn, nói: “Ta sống cả một đời, 

thường làm một ông Tăng chỉ biết ăn cơm, húp cháo, quyết phải tham 

thấu triệt chuyện này”). Ngài phát phẫn, chẳng còn mỗi ngày biện luận 

đấu cơ phong với người khác, mà thật thà tu hành, mới hiểu điều gì? 

Thông minh như trước đó, chẳng có một tí tác dụng gì cả, bị người ta 

giáng cho một câu liền bí rị! Ngài tu khổ hạnh trong chốn thường trụ. 

“Hậu nhân trị địa” (Về sau do vỡ đất), “trị địa” (治地) là trồng trọt. 

Bách Trượng đại sư đề xướng: “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” 

(Một ngày không làm thì ngày đó chẳng ăn), Phật môn hiện thời nói là 

“xuất pha” (出坡: ra sườn núi). Xuất Pha do Bách Trượng đại sư đề 

xướng, tức là đề xướng người xuất gia tự trồng lương thực, rau cỏ, chớ 

nên cầu từ nơi người khác. Trong quá khứ, tự viện có rất nhiều ruộng đất, 

núi rừng, đều do tín đồ quyên tặng, họ dựa vào thâu nhập đó để có lương 

thực. Ruộng đất hơn phân nửa cho nông dân cấy rẽ, chính mình thu tô, 

cũng có một phần do chính mình trồng trọt. Điều này chẳng phù hợp giới 

luật. Thuở tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn chẳng cho phép, vì 

người xuất gia sống theo quy chế khất thực. Nhưng Phật pháp truyền đến 

Trung Hoa, chẳng thể tuân theo quy chế khất thực. Vì người Hoa coi 
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thường người khất thực, cho khất thực là ăn mày. Tại Ấn Độ, người xuất 

gia khất thực được mọi người hết sức tôn trọng cúng dường. Phật pháp 

truyền đến Trung Hoa thoạt đầu được quốc gia cúng dường, vì đều do 

hoàng đế phái đặc sứ nghênh thỉnh pháp sư từ ngoại quốc đến làm khách 

của cả nước, tiếp nhận sự cúng dường của triều đình. Về sau, Phật pháp 

phổ biến, tiếp nhận các quan lại, trưởng giả, cư sĩ tại địa phương cúng 

dường, nên tại Trung Hoa chẳng có quy chế khất thực. 

 Do vậy, Bách Trượng đại sư đề xướng trồng trọt. Trong giới luật, 

trồng trọt được gọi là Hạ Khẩu Thực, là tà mạng. Bách Trượng đại sư đề 

xướng là có đạo lý, đức Phật chế định giới luật nhằm phù hợp xã hội 

thuở đó. Chúng ta phải hiểu rõ, tuân thủ tinh thần giới luật, chẳng thể 

biến đổi, nhưng phương thức mỗi thời đại mỗi khác. Cách sống đã khác, 

khu vực khác nhau, thảy đều phải tu chỉnh. Cách làm như thế nào phải 

tùy thời, tùy chỗ để tu chỉnh, hòng thích hợp tình hình sinh hoạt của đại 

chúng thì Phật pháp mới có thể phổ biến, hoằng dương, mới có thể được 

người ta hoan hỷ tiếp nhận. Nếu phương thức đã hình thành bèn bất biến 

thì Phật pháp chắc chắn bị tiêu diệt. Chư vị phải hiểu, đặc biệt là Đại 

Thừa Phật pháp, nhấn mạnh Trung Đạo, Nho gia nói là Trung, giống như 

con sông cong cong quẹo quẹo, nó vĩnh viễn ở giữa, chẳng lệch sang đôi 

bờ. Phật pháp cũng là như thế, bất luận trong thời đại nào, bất luận ở chỗ 

nào, đều hành theo Trung Đạo. Vì thế, giới luật quyết định chẳng thể 

chấp chết cứng nơi giới điều, [hễ chấp chết cứng] thì trật rồi! Kinh giáo 

cũng chớ nên chấp chết cứng nơi văn tự. Cùng một bộ kinh, từ xưa tới 

nay có nhiều chú giải, mỗi cá nhân có cách giảng khác nhau. Cách giảng 

ấy mang tánh chất thời đại. Kinh văn chẳng biến đổi, thời cổ cũng dùng 

bản ấy, hiện thời cũng dùng bản ấy, nhưng thời cổ có cách giảng của 

thời cổ, hiện tại có cách giảng của hiện tại, do nhu cầu của đại chúng 

trong mỗi thời mỗi khác, phải biết chuyện này. 

 Hiểu nguyên tắc này, chúng ta đọc chú giải của cổ nhân. Ví như 

chúng ta xem chú giải của người đời Đường, qua bản chú giải ấy, từ 

cách giảng của vị ấy, chúng ta có thể suy đoán hình thái ý thức và cách 

sống trong thời Đường có những điểm khó khăn nào, cách giải thích ấy 

nhằm giải quyết những vướng mắc của họ, giống như chúng ta nhìn vào 

toa thuốc liền biết người ta mắc những bệnh gì. Vì vậy, đọc chú giải mà 

chẳng hiểu những nguyên lý và nguyên tắc này, cũng chấp chết cứng nơi 

câu văn của cổ nhân, những gì quý vị học toàn là chết cứng. Vì thế, nhấn 

mạnh “thôi trần xuất tân” (tiếp thu những điều cũ có chọn lọc, tức là 

gạn lọc, phát huy những điều tinh hoa đạt tới một mức độ cao hơn, trừ 
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khử những điều hạn chế, sai lạc, thiên kiến trong cách nhìn của cổ nhân), 

chúng ta phải có cách nhìn sống động. Nhìn sống động thì mới hiểu 

chúng ta ở trong thời đại này, thời đại này rất khác quá khứ, chúng ta 

phải biết giảng bộ kinh này theo cách nào thì mới có thể đối trị căn bệnh 

của người hiện thời, cũng tức là đối trị cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai 

lầm như thế nào? Cứu chữa như thế nào? Phật pháp như vậy thì mới phù 

hợp. 

 Vị này cũng đã nêu gương. Từ đấy trở đi, Ngài hoàn toàn buông 

xuống tiếng tăm, lợi dưỡng, và thói ham cao, chuộng xa. Người có tài 

hoa bèn ngạo mạn, Ngài có chỗ đáng để kiêu ngạo mà! Ngài Hương 

Nham ở chỗ tổ Bách Trượng có cái đáng để kiêu ngạo, đi tới chỗ ngài 

Quy Sơn, đụng phải vấn đề khó nuốt, chẳng dám kiêu ngạo nữa, thật thà 

làm lụng cực nhọc. Câu “diện mạo vốn có trước khi được cha mẹ sanh 

ra” luôn ghim trong lòng. Do ghim đã lâu, nên chẳng có vọng niệm, 

hằng ngày tưởng “diện mạo vốn có trước khi được cha mẹ sanh ra”, nên 

vọng tưởng, chấp trước đều chẳng có. Có một hôm, cũng rất ngẫu nhiên, 

trong khi trồng trọt, cuốc phải một cục đá, Ngài liền tùy tiện nhặt lên, 

quăng đi. Cạnh đó là rừng trúc, nhằm lúc cục đá đập vào thân trúc, vừa 

nghe âm thanh ấy, Ngài khai ngộ. Nói thật ra, Ngài đã làm quăng như 

vậy không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã nghe [tiếng đá văng 

vào trúc] bao nhiêu lượt, nhưng đều chẳng khai ngộ, lần này bèn khai 

ngộ. Tức là giống như người nghe chim hoàng oanh hót, cũng chẳng biết 

là đã nghe mấy trăm lượt, mấy ngàn lượt, đều chẳng khai ngộ, lần này 

vừa đụng tới, [cơ duyên] đã chín muồi, bèn khai ngộ. 

“Nãi hướng Quy Sơn tác lễ viết: Nhược Quy Sơn tảo vị ngã thuyết, 

yên đắc hữu kim nhật sự, nhất kích vong sở tri” (Bèn hướng về Quy 

Sơn5 làm lễ, nói: “Nếu ngài Quy Sơn đã sớm nói cho con biết, há có 

chuyện ngày hôm nay, vừa đụng liền quên bẵng những gì đã biết”). Nếu 

 
5 Quy Sơn là một quả núi thuộc tỉnh Hồ Nam, nằm trên ranh giới các huyện Ninh 

Hương, Đào Giang và An Hóa. Ngọn cao nhất có tên là Linh Phong. Ngài Quy Sơn 

Linh Hựu (771-853) là đệ tử nối pháp của tổ Bách Trượng Hoài Hải. Ngài Linh Hựu 

xuất gia năm mười lăm tuổi, mười tám tuổi thọ Cụ Túc Giới tại chùa Long Hưng ở 

Hàng Châu. Năm hai mươi ba tuổi đến Giang Tây bái yết tổ Bách Trượng, trở thành 

thủ tọa đệ tử. Trong niên hiệu Nguyên Hòa đời Đường Hiến Tông, Ngài vâng lệnh tổ 

Bách Trượng đến núi Quy Ngưỡng thuộc Đàm Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Nam), trụ trì 

chùa Đồng Khánh. Đệ tử nối pháp của ngài Quy Sơn có đến bốn mươi mốt vị, nổi 

tiếng nhất là các vị Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Kính Sơn Hồng Ân, Hương Nghiêm Trí 

Nhàn v.v…  
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trước kia lão hòa thượng đã nói cho Ngài biết, Ngài sẽ chẳng có cảnh 

giới hôm nay, chẳng đạt được. Vì đó là của người khác, chẳng phải là 

của chính mình, phải do chính mình ngộ nhập, đó là minh tâm kiến tánh. 

Một người minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, chứng đắc Lý nhất tâm 

bất loạn, không nhất định do cơ duyên nào, chẳng có cách nào dự đoán 

được. Nhưng quyết định chớ nên giữ ý niệm ấy. Hễ giữ ý niệm ấy, chắc 

chắn quý vị chẳng khai ngộ. Ví như chúng ta niệm Phật, mong đắc nhất 

tâm bất loạn, hằng ngày nghĩ ngợi: “Cớ sao ta vẫn chưa đắc nhất tâm bất 

loạn?” Quý vị vĩnh viễn chẳng thể nào đạt được nhất tâm, chẳng đạt 

được. Chỉ có người thật thà niệm câu A Di Đà Phật, điều gì cũng quên 

hết, giống như tham Thiền; nhưng trong tham Thiền, có người tham suốt 

đời cũng chẳng khai ngộ, nhiều lắm, quá ư là nhiều! Người tham Thiền, 

trong một vạn người, có thể khai ngộ trong một đời, thưa cùng chư vị, 

chỉ là dăm ba vị mà thôi; do vậy, pháp môn ấy chẳng bằng niệm Phật. 

Niệm Phật, chẳng ngộ cũng chẳng sao, vẫn vãng sanh như thường, người 

ấy đới nghiệp vãng sanh. 

 Tham Thiền mà tham đến mức công phu thành phiến, vô dụng! 

Tham đến mức Sự nhất tâm bất loạn vẫn vô dụng! Sự nhất tâm bất loạn 

là đắc Định. Công phu thành phiến là Tương Tự Định, công phu định lực 

ấy có thể khuất phục phiền não, nhưng trọn chẳng đoạn phiền não, vô 

dụng! Dẫu cho đã đoạn hết phiền não, vẫn chẳng có tác dụng, nhất định 

phải là minh tâm kiến tánh. Khi chưa đạt tới cảnh giới ấy, công phu suốt 

một đời đều thành lãng phí. Vì thế, chẳng bằng niệm Phật, niệm Phật chỉ 

cần công phu thành phiến, quyết định vãng sanh. Do đó, mười phương 

ba đời hết thảy chư Phật tôn sùng pháp môn này. Pháp môn này được gọi 

là “đạo dễ hành” vì ai nấy đều có phần. Thiện Đạo đại sư bảo: “Trăm 

người tu, trăm người vãng sanh; ngàn người tu, ngàn người vãng sanh, 

chẳng sót một ai!” Thiền chẳng dễ dàng như thế, Mật cũng chẳng dễ 

dàng dường ấy. Đây là một pháp môn dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, 

và cũng là ổn thỏa, thích đáng nhất trong hết thảy các pháp môn. 

 

 (Sao) Nhất nhật trị địa thứ.  

 (鈔) 一日治地次。  

 (Sao: Một hôm, trong khi cày cuốc đất).  

 

 Nhằm hôm Ngài đang trồng trọt ở nơi ấy.  
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 (Sao) Phao thạch kích trúc, khanh nhiên hữu thanh, hốt nhi đại 

ngộ, tác tụng: “Hữu nhất kích vong sở tri, cánh bất giả tu trì, động 

dung dương cổ lộ, bất đọa tiễu nhiên cơ”.  

(鈔) 拋石擊竹，鏗然有聲，忽而大悟作頌：有一擊忘

所知，更不假修持，動容揚古路，不墮悄然機。  

(Sao: Quăng đá trúng cây trúc, vang thành tiếng lạch cạch, bỗng 

đại ngộ, làm bài tụng như sau: “Vừa đụng bèn quên sạch sở tri, chẳng 

còn nhọc sức phải tu trì, hành vi, vẻ mặt phô đường cũ, chẳng đọa vào 

trong nẻo tịch vi”).  

 

 Khi ngài Ngộ, đã làm bài kệ ấy.  

 

 (Sao) Đẳng ngữ, như thị, tắc diêm tiền thước táo.  

 (鈔) 等語，如是，則簷前鵲噪。 

 (Sao: “Đẳng” là [còn nhiều trường hợp giống] như vậy, như 

chim khách kêu dưới mái hiên).  

 

 “Thước” (鵲) là hỷ thước (喜鵲: chim khách), chim khách kêu 

dưới mái hiên trước nhà.  

 

 (Sao) Dã ngoại tùng thanh. 

 (鈔) 野外松聲。 

 (Sao: Tiếng tùng reo ngoài đồng).  

 Nơi rừng tùng ngoài đồng hoang, ta có thể thấy tùng lượn sóng. 

Gió lùa qua cội tùng, tùng uốn lượn rập rờn như sóng trên mặt biển, âm 

thanh ấy cũng êm tai lắm, đó là tiếng tùng reo.  

 

 (Sao) Nhất văn, nhất dăng.  

 (鈔) 一蚊一蠅。 

 (Sao: Một con muỗi, một con ruồi).  

 

 Nghe tiếng muỗi, ruồi vo ve.  
 



A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 

Quyển VI - Tập 180                                                                                                   24 

 

(Sao) Nhất thảo, nhất diệp, mạc bất diễn dương diệu pháp, cổ 

phát đạo tâm, huống thanh tịnh Phật độ hồ?   

(Diễn) Nhất kích vong sở tri. Sở Tri tức Sở Tri Chướng. 

 (鈔) 一草一葉，莫不演揚妙法，鼓發道心，況清淨佛

土乎。  

(演) 一擊忘所知，所知，即所知障。 

  (Sao: Một nhánh cỏ, một chiếc lá, không gì chẳng diễn bày, tuyên 

dương diệu pháp, cổ vũ phát khởi đạo tâm, huống hồ cõi Phật thanh tịnh 

ư? 

Diễn: “Vừa đụng bèn quên sạch sở tri”: Sở Tri chính là Sở Tri 

Chướng).  
 

 Đã phá Sở Tri Chướng! Chẳng phá Sở Tri Chướng, chẳng thể khai 

ngộ. Vì sao chớ nên nghiên cứu, chớ nên suy tưởng kinh giáo? Quý vị 

nghiên cứu là tăng trưởng Sở Tri Chướng. Do đó, đối với kinh giáo, quý 

vị nghe, tiếp xúc, nếu hiểu thì hiểu, không hiểu thì chẳng sao, đừng quan 

tâm, đó là đúng. Một nguyên tắc là từ đầu tới cuối giữ gìn cái tâm thanh 

tịnh. Hiểu thì hiểu, không hiểu là không hiểu, đúng như Khổng lão phu 

tử đã nói: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã” (Biết thì nói là 

biết, không biết bèn nói không biết, đó là biết vậy), đó là phương pháp 

cầu trí huệ thật sự. Trí huệ của Khổng lão phu tử cũng cầu từ trong Định, 

cũng chẳng rớt vào tâm ý thức. Đó là đã phá Sở Tri Chướng, bèn khai 

ngộ. 
 

(Diễn) Tức cừ vấn nhất đáp thập xứ, đáo thử hốt nhiên hồn hóa, 

cố vân vong.  

(演) 即渠問一答十處，到此忽然渾化，故云忘。 

(Diễn: Tức là khả năng hỏi một đáp mười của Ngài đến lúc ấy 

bỗng nhiên mất tăm mất tích, nên nói là “quên bẵng”).  

 

 Trong quá khứ, ngài Hương Nham nghe một biết mười, nghe 

mười đáp trăm, toàn là Thế Trí Biện Thông, chẳng phải là trí huệ chân 

thật. Khi ấy (đã khai ngộ), trí huệ chân thật hiện tiền, các thứ phân biệt, 

vọng tưởng trước kia tới lúc đó đều hoàn toàn tiêu trừ, toàn bộ đều 

chẳng có, tâm địa thanh tịnh, bỗng nhiên sáng ngời, pháp thế gian và 
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xuất thế gian không gì chẳng biết, đó là trí huệ hiện tiền. Hôm nay đã hết 

thời gian rồi.  

 
 


