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LỜI NÓI ĐẦU 

 

    Trong những ngày gần đây, Phật sự ngày càng nhiều, công việc dịch thuật 

và hiệu đích Kinh tạng và phiên dịch Luận tạng cho Đại Tạng Kinh Việt 

Nam càng trở nên cấp bách. Do đó, mỗi khi đƣợc hầu Thầy, huynh đệ xa gần 

không khỏi suy nghĩ về sức khỏe của Thầy! Chính vì vậy mà những lời dạy 

của Thầy lại càng trở nên thân thiết và quí báu hơn bao giờ hết. 

 

    Năm nay, chúng tôi có dịp trở về Chùa thăm Thầy. Sƣ đệ Nguyên Anh đã 

cho một số băng ghi về Kinh Pháp Hoa mà Thầy đã giảng ở Nha Trang, Già 

Lam và Từ Đàm Huế. Sau khi trao đổi với chƣ huynh đệ, chúng tôi quyết 

định tuyển thành tập: Trí Đức Văn Lục tập 4. 

 

    Mong rằng đây là món quà tinh thần đầu xuân Đinh Sửu-1997, xin gởi 

đến chƣ huynh đệ xa gần đúng nhƣ tinh thần mà đức Phật đã dạy: "Các con 

hãy là ngƣời Thừa tự Pháp không nên Thừa tự tài vật (Trung Bộ Kinh)". 

 



    Xuân Đinh Sửu-1997 

 

    Nguyên Vƣơng-Nguyên Anh  
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

    Trong tập sách nầy gồm các bài giảng về giáo lý kinh Pháp Hoa cùng 

phân tích phẩm Tựa và phẩm Phƣơng Tiện của kinh. 

 

    Đây là kết mấy lần tôi giảng cho Tăng Ni Phật tử khi hội đủ cơ duyên. 

 

    Pháp Hoa là kinh đƣợc phổ biến rộng rải cả về mặt đọc tụng, lý giải, hành 

trì tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam xƣa nay. Tuy nhiên cũng không 

tránh khỏi nhƣ xƣa, sƣ Pháp Đạt đã tụng kinh Pháp Hoa đến ba ngàn bộ mà 

còn bị Tổ Huệ Năng quở: 

 

    Một hôm, sƣ Pháp đạt đến đảnh lễ Tổ Huệ Năng mà đầu không sát đất. Tổ 

quở: "Đảnh lễ là cốt để dẹp tánh kiêu mạn, vậy mà nay ông đảnh lễ đầu 

không sát đất, chắc trong lòng còn chứa điều gì? 

 

    Pháp Đạt thƣa: 

 

    -Đã tụng ba ngàn bộ Pháp Hoa. 

 

    Tổ nói: 

 

    -Tụng Pháp Hoa mà có hành trì thì sẽ cùng ta sánh vai mà đi, còn không 

thì đâu có ích chi. 

 

    Pháp Đạt nói: 

 

    -Nếu vậy thì từ nay tôi không tụng nữa. 

 

    Tổ nói: 

 

    -Kinh có lỗi gì mà không tụng. 

 



    Nhƣ vậy ngày nay chúng ta nên tụng kinh nhƣ thế nào đây cho khỏi bị 

quở? 

 

    Để giúp giải tỏa một phần nào băn khoăn ấy, tôi xin gởi đến quý Phật tử 

tập "Lƣợc Giải Kinh Pháp Hoa" nầy do công của thầy Trung Hậu, Hải Ấn, 

Minh Thông sƣu tầm tập họp lại, đƣa cho tôi sữa chữa lại trƣớc khi in. 

 

    Từ Đàm, Hạ 1997 

 

    THÍCH THIỆN SIÊU 
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ĐẠI CƯƠNG KINH PHÁP HOA 

 

    Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh 

đƣợc truyền bá rất sớm và rất rộng rãi, đã từng là bộ kinh cơ bản cho tông 

Thiên thai tại Trung Hoa và tông Nhật Liên tại Nhật Bản. Các vị thiền sƣ 

Việt Nam đời Lý, Trần cũng thƣờng chú trọng trì tụng, giảng dạy kinh Pháp 

Hoa song song với kinh Viên Giác, Kim Cang. Hai thiền sƣ Bảo Tính và 

Minh Tâm dƣới đời Lý (khoảng 1034) suốt 15 năm trì tụng kinh Pháp Hoa 

chƣa từng trễ nãi. thiền sƣ Thông Biện, vị thiền sƣ thông thái đời Lý Thánh 

Tông, từng trả lời Phù Thánh Cẩm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu về các câu 

hỏi liên quan lịch sử truyền bá Phật giáo tại Việt Nam. Ngài thƣờng dùng 

kinh Pháp Hoa dạy ngƣời sửa mình, nên ngƣời thời bấy giờ gọi Ngài là Ngộ 

Pháp Hoa. Thiền sƣ Chân Không (tịch năm 1100) lúc 18 tuổi, tầm sƣ học 

đạo, nhân đến hội giảng của Thảo Nhất tại chùa Tĩnh Lự núi Đông Cứu nghe 

giảng kinh Pháp Hoa, bỗng nhiên tỏ ngộ. Sau đó, Ngài đƣợc vua Lý Nhân 

Tông mời vào đại hội giảng kinh Pháp Hoa. Bấy giờ Thái úy Nguyễn 

Thƣờng Kiệt (tức Lý Thƣờng Kiệt) và thứ sử Lang Châu là tƣớng quốc Thân 

châu càng thêm kính trọng. Và ngày nay, trong hiện tại việc trì tụng kinh 

Pháp Hoa rất lan rộng trong giới Phật tử, giúp họ rất nhiều trên bƣớc tu tâm 

hành thiện theo đạo giác ngộ. Trong kinh Pháp Hoa có một câu dạy rất đặc 

biệt, nêu lên mục đích ra đời của mƣời phƣơng chƣ Phật, câu đó là "Các đức 

Phật chỉ vì một việc trọng đại duy nhất mà ra đời, đó là vì khai thị cho chúng 

sanh ngộ nhập tri kiến Phật." 

 

    Nhƣ vậy kinh Pháp Hoa chính là kinh nêu rõ mục đích ra đời của chƣ 

Phật, mà dƣới đây là đại cƣơng của kinh. 

 



    Thiên kinh vạn quyển mà đức Phật nói ra cùng với những pháp môn tu 

hành, trong đó có những pháp môn nhƣ: Quán Sổ tức, quán Bất tịnh, Tham 

thiền, Trì trai giới, An cƣ kiết hạ... đều đƣa đến mục đích làm Phật. Có kinh 

đức Phật nói rộng, mà cũng có kinh Ngài nói đơn giản, nhƣng tựu trung 

chẳng có pháp môn nào dễ dàng tu thành Phật ngay đƣợc cả. Pháp môn nào 

cũng khó vì phải dụng công nhiều. quán Bất tịnh phải quán thật sâu xa, kỸ 

càng chứ không phải quán qua loa mà thành đƣợc. Quán Sổ tức cũng không 

phải dễ, không cứ chi thở vô thở ra vài hơi là xong. Tham thiền, Trì trai 

giới...các môn tu khác cũng đều khó nhƣ vậy cả. Vậy mà theo kinh Pháp 

Hoa, thì việc thành Phật quá dễ. 

 

    "Nhƣợc nhơn tán loạn tâm, 

 

    Nhập ƣ tháp miếu trung, 

 

    Nhất xƣng Nam mô Phật, 

 

    Giai dĩ thành Phật đạo." 

 

    Nghĩa là: 

 

    "Hoặc ngƣời tâm tán loạn, 

 

    Đi vào trong tháp Phật, 

 

    Niệm một lần Mô Phật, 

 

    Đều đã thành Phật đạo." 

 

    Hoặc chỉ chấp tay hay cúi đầu trƣớc tƣợng Phật, cho đến trẻ con chơi lấy 

cát đắp thành tháp Phật mà cũng thành Phật đƣợc. Một quyển kinh Đại thừa 

cao nhất là Pháp Hoa, rốt cục dạy một chuyện dễ dàng nhƣ vậy, thì hà tất 

phải Tham thiền, giữ Giới, Kiết hạ, An cƣ...? Cho nên Ngài Thƣờng Bất 

Khinh đã chọn một cách đó để làm Phật. Ngài không quán Sổ tức, không 

nhập Định, không quét nhà, làm đƣờng, mà chỉ đi gặp ai cũng nói câu: "Tôi 

không dám khinh ngài, vì ngài hành Bồ Tát đạo, ngài sẽ thành Phật." ngài 

Thƣờng Bất Khinh là một Bồ Tát Tỳ kheo, sống giữa chúng Tỳ kheo tăng 

thƣợng mạn có thế lực dƣới thời tƣợng pháp của đức Phật Oai Âm Vƣơng 

trong quá khứ. Ngài chỉ làm mỗi một việc là đến nơi mọi ngƣời, chấp tay 

cung kính xƣớng câu: "Tôi không dám khinh ngài,...vì ngài sẽ thành Phật." 



Tuy nhiên trong việc làm đơn giản đó, cần phải có một lòng tin mãnh liệt 

rằng: "Tất cả chúng sanh đều là Phật" thì mới làm nổi. Lòng tin ấy nếu 

không có trí tuệ của Bồ tát thì không thể có đƣợc, đó là Bát nhã Ba la mật. 

Và Ngài làm việc ấy không phải một hai lần mà làm thƣờng xuyên, không 

phải đối với một hai ngƣời mà đối với tất cả mọi ngƣời, đó là Tinh tấn Ba la 

mật. Trong khi Ngài làm nhƣ vậy, có ngƣời thì hoan hỶ, vì cho đó là một lời 

chúc tụng giá trị nhất, chúc làm Vua cũng không bằng. Nhƣng cũng có 

ngƣời dững dƣng vì không hiểu Ngài muốn nói gì, rồi cũng có ngƣời nổi 

sân, vì cho Ngài chọc tức mình, nên xua đuổi, đánh đập. Vậy mà Ngài vẫn 

giữ một thái độ bình thản đối với cả ba hạng ngƣời ấy, đó là Nhẫn nhục Ba 

la mật. Và mỗi khi đối trƣớc ai ngài cũng nói lên câu: "Tôi không dám khinh 

ngài..." là nói với một lòng kính cẩn tập trung chứ không phải loạn tâm, hời 

hợt, đó là Thiền định Ba la mật. Nhƣ vậy, chúng ta thấy một việc làm ngó 

đơn giản, song đã gồm đủ ý nghĩa của Bồ tát hạnh và sức mạnh của một lòng 

tin kiên cố; tin mình là Phật và tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng ta đã có 

ai dám tự tin mình là Phật chƣa, huống nữa tin ngƣời khác là Phật? Thật khó 

mà tin nỗi một kẻ vừa nói láo vừa mắng chƣởi cộc cằn kia là Phật đƣợc! 

Phải nhƣ một vị đại lƣơng y, đứng trƣớc cơn bệnh có những triệu chứng ghê 

gớm nhƣ thổ tả, mê sảng, sốt cao mặt đỏ gay...Nhƣng khi bắt mạch thấy rõ 

tim mạch nhảy đều mà biết đƣợc tánh mạng chƣa hề gì, và bảo con bệnh: 

"Ông không chết đâu." Sự quả quyết của lƣơng y tạo cho ngƣời bệnh một 

lòng tin tƣởng, một sức mạnh, một niềm hy vọng phấn khởi để vƣơn lên mà 

sống. Ngài Thƣờng Bất Khinh nói với chúng sanh: "Các Ngài là Phật" cũng 

trong ý nghĩa đó. Chúng sanh vì tự thấy mình là chúng sanh, cam phận 

chúng sanh, nên cứ mặc tình trầm luân tạo nghiệp. Vì đã là chúng sanh vô 

phƣơng cứu chữa, thì tội gì mà không trầm luân, tội gì mà không lăn lóc trụy 

lạc: "Thân lƣơn bao quản lấm đầu!" (Đã làm thân con lƣơn thì có ngại gì cái 

đầu bị lấm bùn lầy), đã thấy mình thấp thỏi tầm thƣờng thì không còn việc gì 

không làm, vì con ngƣời nhƣ thế, không tin rằng còn chút phẩm giá nào để 

vƣơn lên toàn giác toàn thiện đƣợc. Bây giờ, khi nghe nói rằng mình là Phật, 

thì trừ phi những ngƣời vô tâm, ai cũng phải mừng rỡ, khi đó những thói xấu 

xa, cống cao, ngã mạn, nhỏ nhen, tầm thƣờng... khó mà nỗi lên đƣợc. Có bao 

giờ một ngƣời, khi tự thấy mình là Phật, mà lại nhắm mắt sống theo thói ăn 

cắp, nói láo, kiêu mạn, tật đố, sân si...? Cho nên tự tin mình là Phật thì ngay 

khi đó mình là Phật. Quán Kinh dạy: "Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật." 

(Tâm đó là Phật, tâm đó làm Phật) không có tâm nào khác hơn. Ngài 

Thƣờng Bất Khinh thấu hiểu lý ấy trong kinh Pháp Hoa, nên Ngài chỉ hành 

Pháp Hoa mỗi một cái hạnh "Bất khinh" ấy, tức không khinh ngƣời và 

không tự khinh mình. 

 



    Lòng tin "Tất cả chúng sanh là Phật" đó dễ kết hợp mọi ngƣời lại với nhau 

nhƣ nƣớc tìm đến nƣớc. Trong tự nhiên nƣớc với lửa mới chống trái nhau, 

còn nƣớc với nƣớc thì dù ở bất cứ nơi nào, sông ngòi, ao hồ...dù trong, đục, 

sạch, nhơ, đều tìm về bể cả. Tất cả mọi ngƣời có đƣợc lòng tin mình là Phật 

cũng thế, cũng tìm về với nhau trong bể cả Đại giác. Đó là điểm chính, là cốt 

tủy, cho nên trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký cho tất cả hàng Thanh Văn 

đều thành Phật là vậy. Trƣớc đó đối với hàng Thanh Văn, Phật chỉ nói pháp 

Thanh Văn nhƣ Tứ đế, 12 Nhân duyên. Đến hội Pháp Hoa, Phật mới thọ ký 

cho hàng Thanh Văn thành Phật. Đây là điềm đặc biệt của hội Pháp Hoa. 

Mặc dù có rất nhiều kinh điển khác cũng nói đến Phật tánh, nói đến trí tuệ và 

mục đích ra đời của đức Phật, nhƣng chỉ nói chung chung, thọ ký chung 

chung: Nhƣ trong kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, đức Phật chỉ thọ ký cho hàng 

Bồ Tát, còn đối với hàng Thanh văn thì dạy cho các pháp tu để chứng quả vị 

Bích Chi, La Hán, chứng nhập Niết bàn. Những ngƣời này tu theo các pháp 

môn đức Phật dạy, đƣợc chứng quả Thanh Văn liền cho rằng đã viên mãn, 

nên đến hội Pháp Hoa, khi đức Phật sắp sửa nói thì Ngài lại muốn thôi, 

chính vì nghĩ đến hạng tăng thƣợng mạn này: "Chỉ chỉ bất tu thuyết, Ngã 

pháp diệu nan tƣ, chƣ tăng thƣợng mạn giả, văn tất bất kính tin." (Thôi thôi 

chẳng nên nói, pháp Ta vi diệu khó lƣờng, những kẻ tăng thƣợng mạn nghe 

sẽ không kính tin.) Tôn giả Xá Lợi Phất phải năn nỉ cầu xin đến lần thứ ba 

đức Phật mới dạy rằng: "ông đã ba phen cầu thỉnh chẳng lẽ Nhƣ Lai không 

nói". Khi ngài sắp sửa nói thì 5000 Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, nam nữ cƣ sĩ đảnh 

lễ đức Phật mà lui ra, vì cho rằng tất cả pháp đức Phật mình đã tu đã đắc cả 

rồi, còn gì để nói, còn gì để nghe nữa? Sau khi những ngƣời này bỏ đi, đức 

Phật dạy: "Lui ra cũng tốt" (Thối diệu giai hỶ). Câu nói của đức Phật nghe 

tuồng nhƣ phủ phàng, tuồng nhƣ đối với 5000 ngƣời này lòng từ bi của Ngài 

không phổ cập đến. Trong khi ở hội Hoa Nghiêm chỉ có hàng Bồ Tát lãnh 

hội đƣợc ý chỉ của đức Phật dạy, còn hàng Thanh Văn ngồi đó mà nhƣ đui 

nhƣ điếc; vậy mà đức Phật không đuổi ra, họ cũng không bỏ ra đi. Ở hội 

Pháp Hoa thì đức Phật nói: "Lui ra cũng tốt" có phải phủ phàng xua đuổi 

không? Không phải, bởi vì ở hội Hoa Nghiêm những vị Thanh Văn tuy 

không hiểu mà không có lòng tăng thƣợng mạn, không cho mình đã chứng 

đắc, nên cứ ngồi đó. Ngồi mà không kinh, không khiếp, không sợ. Còn ở hội 

Pháp Hoa, những vị Thanh Văn, này lại tăng thƣợng mạn, chƣa chứng đắc 

viên mãn mà tự cho đã chứng đắc viên mãn. Có tâm tăng thƣợng mạn nhƣ 

thế, mà cứ ngồi lì nhƣ thế, đức Phật bảo "cứ ngồi đó đi" thì thật không ích gì 

cho chính bản thân họ, mà còn gây chƣớng ngại cho những ngƣời nghe 

Pháp. Và sở dĩ những ngƣời này tăng thƣợng mạn là vì họ chƣa tin nổi rằng: 

"Tất cả chúng sanh đều là Phật", họ chỉ tin rằng mình đã đắc quả A La Hán 

và chẳng những không tin chúng sanh là Phật, họ còn không tin nổi chính 



mình là Phật, do đó mà họ đã bỏ đi ra, và đức Phật dạy rằng: "Họ lui ra cũng 

tốt." 

 

    Thành thử kinh Pháp Hoa có nghĩa "Hội tam qui nhất, thọ ký thành Phật". 

Trƣớc kinh Pháp Hoa, đức Phật dạy nhiều pháp môn, mỗi pháp môn chứng 

một quả vị khác nhau, nhƣ tu pháp Tứ đế đắc quả A La Hán, tu 12 Nhân 

duyên đắc quả Bích chi, tu Lục độ làm Bồ tát...Đến hội Pháp Hoa khi sắp 

nhập Niết bàn, đức Phật mới dạy bấy lâu chỉ là những phƣơng tiện để bƣớc 

lên quả vị Nhất thừa. Trƣớc kia Thanh Văn đã cho đó là pháp thật, quả thật, 

nên chăm chỉ tu, chứng và chấp thủ các quả vị đã chứng. Bây giờ, đức Phật 

mới nói rằng quả Nhị thừa, Tam thừa đều không thật, đều là phƣơng tiện, chỉ 

có quả Nhất thừa mới là thật, mới là cứu cánh. 

 

    Ngài Thiên Thai Trí Giả cho đó là "Khai quyền hiển thật, khai cận hiển 

viển", mở phƣơng tiện ba thừa để hiển bày cái chân thật là Nhất thừa Phật 

đạo. "Khai quyền" là chỉ rõ tất cả các pháp môn, mà đức Phật nói trƣớc kinh 

Pháp Hoa, đều chỉ là phƣơng tiện để đi đến giáo lý Thật của Pháp Hoa rằng: 

"Tất cả chúng sanh đều là Phật". Điều mà mƣời phƣơng chƣ Phật đều làm là: 

"Xuất hiện ra ở đời để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến". Điều 

ấy, đức Thích Ca Bổn sƣ cũng không làm khác với chƣ Phật mƣời phƣơng. 

Một mặt vì tất cả chúng sanh đều là Phật, một mặt vì bản hoài của tất cả chƣ 

Phật ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, 

một mặt vì trí tuệ chƣ Phật thậm thâm đủ cả hai mặt căn bản trí và quyền trí, 

thấu hiểu cùng tận đƣợc thật tƣớng các pháp, nên mới khai quyền hiển thật 

đƣợc. Thật tƣớng đó là mƣời Nhƣ: "Nhƣ thị tƣớng, nhƣ thị tánh, nhƣ thị thể, 

nhƣ thị lực, nhƣ thị tác, nhƣ thị nhân, nhƣ thị duyên, nhƣ thị quả, nhƣ thị 

báo, nhƣ thị bản mạt cứu cánh" 2. Mƣời Nhƣ này là tƣớng sai biệt của thật 

tƣớng các pháp. Ngài Thiên Thai lấy 10 Nhƣ đó phối hợp với 10 giới (gọi là 

thập pháp giới), với năm ấm, hữu tình thế gian và khí thế gian mà làm thành 

"Bách Nhƣ" "Thiên Nhƣ"... Thiên Thai tông có danh từ "Tam thiên nhất 

niệm, nhất niệm tam thiên" là để chỉ cái lý chân thật mà chƣ Phật đồng 

chứng nhƣ nhau, đó là ba điểm sau đây: 

 

    1. Thật trí, Quyền trí chƣ Phật đồng nhất. 

 

    2. Phật tánh, chúng sanh cũng đồng nhất. 

 

    3. Bản hoài chƣ Phật cũng đồng nhất. 

 

    Tóm lại đức Phật chỉ dạy là mỗi một đạo lý duy nhất, đó là đạo Nhất thừa. 



 

    Nhƣng trƣớc khi khai thị để đƣa chúng sanh về Nhất thừa, đức Phật phải 

nói tuần tự từng Pháp môn phƣơng tiện, để đến Pháp Hoa, Ngài mới nói rõ 

bản hoài của chƣ Phật. Do đó kinh Pháp Hoa là cao điểm của giáo lý Phật 

đà, nên mới gọi là Diệu Pháp. Ngài Thiên Thai chia hai thứ "diệu" là tƣơng 

đối diệu và tuyệt đối diệu. Những pháp môn đức Phật dạy trƣớc đấy tuy diệu 

nhƣng chƣa tuyệt đối, nhƣ khi phân thành Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa 

và Đại thừa, thì Đại thừa là diệu, nhƣng chỉ diệu tƣơng đối đối với Thanh 

Văn, Duyên Giác nên chƣa phải diệu thật sự tuyệt đối. Đến hội Pháp Hoa thì 

không còn đối đãi với Thanh Văn, Duyên Giác mà gồm chung Tam thừa vào 

Nhất thừa, nên mới thật là Diệu Pháp. Pháp Hoa nói thật tƣớng các pháp, 

thật tƣớng đó là: "Tất cả pháp đều là Phật pháp, tƣớng tánh bất nhị, thế gian 

tƣớng thƣờng trú". Tất cả pháp, bởi thế, đều là diệu pháp (nhứt sắc nhứt 

hƣơng vô phi trung đạo). Diệu pháp đó ví nhƣ hoa sen với những điểm: 

 

    1. Sanh ra trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. 

 

    2. Khi hoa nở thì tỏa hƣơng thanh khiết, nhẹ nhàng. 

 

    Nghĩa là những pháp mà đức Phật nói ở trong Diệu Pháp Liên Hoa cũng 

phát xuất từ tam thừa pháp, ví nhƣ hoa sen vẫn sinh từ bùn. Cái hoa diệu 

pháp từ trƣớc bị vùi lấp trong bùn kiến chấp của tam thừa, đến hội Pháp Hoa 

thì hoa sen từ bùn nở ra mà không dính bùn, lại tỏa hƣơng vi diệu. 

 

    Đạo Phật quả là đạo Hoa sen. Đức Phật ra đời đi bảy bƣớc cũng đi trên 

bảy hoa sen. 

 

    Khi Thành Đạo, Ngài quán sát căn cơ chúng sanh cũng bằng hình ảnh 

những hoa sen trong hồ: Có hoa đã vƣơn lên khỏi mặt nƣớc, có hoa còn 

chìm, có hoa chƣa ra khỏi bùn, nhƣng tất cả đều là hoa sen và đều sẽ lên 

khỏi mặt nƣớc tỏa hƣơng khi gặp ánh sáng mặt trời. Chúng sanh cũng vậy, ở 

trong đống bùn phiền não mà cũng không dính bùn, vì chƣa ra khỏi phiền 

não nên gọi là chúng sanh, đến khi gặp đƣợc mặt trời diệu pháp của đức Phật 

soi đến thì cũng đều nở. Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, trong lúc chờ đợi 

cấp giấy đi đƣờng, một đêm mộng thấy một ngọn Linh sơn giữa bể, Ngài 

nhảy xuống bể liền có hoa sen đỡ, đƣa Ngài lên núi. Và trƣớc khi thị tịch, 

Ngài cũng mộng thấy hoa sen. Nhƣng đó là sen trong nƣớc, còn thứ sen 

trong lửa của Thiền sƣ Ngộ Ấn (1020-1088, Việt Nam) thì: 

 

    "Diệu tánh hƣ vô bất khả phân 



 

    Hƣ vô tâm ngộ đắc hà nan 

 

    Ngọc phần sơn thƣợng sắc thƣờng nhuận 

 

    Liên phát lô trung thấp vị càn." 

 

    Tạm dịch: 

 

    "Diệu tánh rỗng không chẳng thể bâu (bám) 

 

    Rỗng không tâm ngộ khó gì đâu 

 

    Trên non ngọc đốt màu thƣờng đẹp 

 

    Sen nở trong lò ƣớc chửa khô" 

 

    (TUTA, Lê Mạnh Thát dịch) 

 

    Hay của Động Sơn Lƣơng Giới, Sơ Tổ phái Tào Động thì: 

 

    "Lƣỡng kiếm giao phong bất tu tị 

 

    Hảo thủ do nhƣ hỏa lý liên." 

 

    Tam dịch: 

 

    Hai kiếm giao nhau không cần tránh, 

 

    Tay tài giống hệt sen trong lửa. 

 

    Ý nghĩa hai câu thơ trên ám chỉ rằng ở trong cái thân Ngũ uẩn uế trƣợc 

đầy lửa phiền não của chúng sanh, hoa sen Phật tánh vẫn tƣơi nhƣ thƣờng. 

 

    Chân Nguyên thiền sƣ (Việt Nam) cũng có câu: 

 

    "Trần trần sát sát Nhƣ Lai, 

 

    Chúng sanh mỗi ngƣời mỗi có hoa sen. 

 



    Hoa là bản tánh trạm viên, 

 

    Bao hàm trời đất dƣới trên cùng bằng. 

 

    Hậu học có biết hay chăng? 

 

    Tâm hoa ứng miệng nói năng mọi lời." 

 

    Kinh Pháp Hoa lấy dụ Hoa sen làm biểu tƣợng là vậy. 

 

     ---o0o--- 

NỘI DUNG 28 PHẨM KINH PHÁP HOA 

      

    Mỗi lần đức Phật định nói pháp gì trƣớc hết đều có nguyên do nên có 

phẩm Tựa mở đầu (p1). Kế phần Tựa là phần Chánh tông, nói ra chánh pháp 

mà Ngài định nói và pháp định nói ở đây là: "Khai quyền hiển thật" nên có 

phẩm Phƣơng tiện (sự khéo léo) (p2). Nhƣng đối với Chánh pháp này chỉ có 

hàng thƣợng căn nhƣ Tôn giả Xá-lợi-phất hiểu và đƣợc Phật thọ ký. Còn 

hàng trung căn chƣa thể vong ngôn hội pháp, họ cần nghe thêm thí dụ mới 

hiểu, nên có phẩm Thí dụ (p3). Ví dụ nhàn lửa ba xe, hàng trung căn nghe 

thí dụ liền tin nên có phẩm Tín giải (niềm tin vững chắc) (p4) và thuật lại 

với đức Phật cái ví dụ "Cùng tử trốn cha" để trình bày chỗ tín giải của mình, 

đƣợc đức Phật ấn chứng và Ngài nói tiếp thí dụ "Một trận mƣa khắp cây cỏ 

đều nhờ" nên có phẩm Dƣợc thảo dụ (thí dụ về cây thuốc) (p5). Đến đây 

hàng trung căn đƣợc thọ ký, nên có phẩm Thọ ký (chứng thực) (p6). Nhƣng 

còn hàng hạ căn thì vẫn chƣa ngộ phải chờ đức Phật kể lại nhân duyên quá 

khứ cho họ nhớ với thí dụ Hóa thành, nên có phẩm Hóa thành dụ (thí dụ về 

thành phố ảo hóa) (p7). Hàng hạ căn đƣợc ngộ và đƣợc đức Phật thọ ký, nên 

có phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký (500 đệ tử thọ nhận lời chứng thực) (p8) cho 

năm trăm vị thuộc hàng vô học hiển danh, và phẩm Thọ học, Vô học nhân 

ký (lời chứng thực cho những ngƣời còn cần phải học và những ngƣời không 

cần phải học) (p9) cho 2000 vị thuộc hàng học và vô học mật hạnh vô danh 

khác. Nhƣ vậy qua ba lần thuyết là Pháp thuyết, Dụ thuyết, Nhân duyên 

thuyết (hay gọi là tam châu thuyết pháp) thì ba hạng căn cơ thƣợng, trung, 

hạ có túc căn thâm hậu đƣợc đức Phật hiện tiền thọ ký. Còn bao nhiêu chúng 

sanh ít phƣớc ở nơi khác thời khác không đƣợc gặp đức Phật thì ai thọ ký 

cho? Nên biết hết thảy chúng sanh bất luận ở đâu thời nào dù không gặp đức 

Phật mà gặp kinh và thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa cũng đều đƣợc thọ ký, 

nên có phẩm Pháp sƣ (vị thầy dạy pháp) (p10) mà nội dung là tán thán công 



đức Pháp Hoa và ngƣời trì kinh cùng phƣơng pháp cho ngƣời muốn nói kinh 

Pháp Hoa đem lại nhiều lợi ích. 

 

    Từ phẩm Tựa đến phẩm Pháp sƣ cọng là 10 phẩm, trừ phẩm Tựa, 8 phẩm 

giữa là phần Khai quyền hiển thật, phẩm Pháp Sƣ là để tán thán công đức 

Pháp Hoa và ngƣời thọ trì đọc tụng hầu cho những chúng sanh vị lai vẫn 

đƣợc thọ ký. 

 

    Đạo lý khai quyền hiển thật là thâm diệu lớn lao mà nay đƣợc đức Thích 

Tôn đã giảng nói, đức Phật Đa Bảo trong quá khứ từng phát nguyện: Hễ ở 

đâu có nói kinh Pháp Hoa, thì Ngài sẽ hiện đến, do đó tháp Đa Bảo từ lòng 

đất vọt lên, đƣợc kể trong phẩm Hiện Bảo tháp (hóa hiện tháp báu) (p11), 

trƣớc là để xác chứng lời đức Thích Ca nói là không hƣ dối, sau để làm 

duyên khởi cho việc khai cận hiển viễn sắp đƣợc nói đến ở phần sau. Nhƣng 

sự xác chứng rõ ràng mật thiết nhất chính là đức Thích Ca tự kể lại: Xƣa kia 

Ngài từng cần cầu nghe kinh Pháp Hoa và từng đƣợc Đề-bà-đạt-đa nói cho 

nghe nhờ đó Ngài đƣợc thành Phật. Còn Đề-bà đƣợc thọ ký sẽ thành Phật, 

cho đến Long nữ cũng nhờ Pháp Hoa đƣợc thành Phật rất mau lẹ nên có 

phẩm Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) (p12). Sau khi nghe lời tán thán công đức và 

khuyến khích trì kinh của đức Thích Ca và đức Đa Bảo nhƣ vậy, các Bồ-Tát, 

Thanh Văn liền vâng mệnh thọ trì, nên có phẩm Trì (nắm giữ chắc chắn) 

(p13). Song thọ trì giảng nói trong đời ngũ trƣợc ác thế làm sao tránh khỏi 

nguy nan nên có phẩm An lạc hạnh (p14), chỉ bày phƣơng pháp hoằng kinh 

đƣợc an lạc khi nhân hạnh đã đầy đủ thì diệu quả ắt có. Các Bồ-tát từ lòng 

đất vọt lên nói trong phẩm Tùng địa dũng xuất (từ đất nhảy ra) (p15) chứng 

minh điều đó để khai cận hiển viễn, hiển bày cho thấy đức Phật đã thành 

Phật trãi vô lƣợng kiếp nói trong phẩm Nhƣ Lai thọ lƣợng (tuổi thọ của đức 

Nhƣ Lai) (p16). Phẩm Nhƣ Lai thọ lƣợng này nói hễ ai nghe đƣợc thì công 

đức vô lƣợng, nên có phẩm Phân biệt công đức (p17). Tuy chỉ tùy hỶ nghe 

và tùy hỶ ngƣời khác nghe vẫn đƣợc phƣớc đức vô lƣợng, nên có phẩm Tùy 

hỶ công đức (công đức về sự vui nhận) (p18), đó là hạ phẩm công đức. Nếu 

nghe, thọ trì, đọc tụng, viết chép, giảng giải, nói cho ngƣời nghe, thành tựu 6 

căn công đức nhƣ phẩm Pháp sƣ công đức (các công đức của vị pháp sƣ) 

(19) với năm hạng Pháp sƣ, đó là trung phẩm công đức. Nếu thực hành Pháp 

Hoa Hạnh, thanh tịnh sáu căn nhƣ Bồ-tát Thƣờng Bất Khinh trong phẩm 

Thƣờng Bất Khinh (p20) thì thuộc thƣợng phẩm công đức. Mƣời phƣơng 

chƣ Phật thấy chúng sanh trong quá khứ hay trong vị lai nghe Pháp Hoa mà 

sanh tâm hoan hỶ thọ trì nhƣ vậy thì các Ngài càng rất hoan hỶ nên hiện 

thần lực để tán dƣơng hỗ trợ cho lòng tin và thực hành thêm vững mạnh nên 

có phẩm Nhƣ Lai thần lực (thần lực của đức Nhƣ Lai) (p21). 



 

    Trên kia đức Phật đã tán thán kinh và ngƣời trì kinh, đến đây đức Phật 

phó chúc thọ trì, nên có phẩm Chúc lụy (dặn dò) (p22). 

 

    Dƣợc Vƣơng Bồ-tát nhờ lãnh thọ kinh giáo đƣợc lợi ích nên đã chịu khổ 

hạnh bằng cách thí xả thân mạng tài sản để cúng dƣờng báo ân, nêu ra một 

mô phạm cho sự phụng mệnh hoằng kinh mà bản duyên này của Dƣợc 

Vƣơng đƣợc kể rõ trong phẩm Dƣợc Vƣơng Bồ-tát bổn sự (chuyện về Bồ-tát 

Dƣợc Vƣơng) (p23). Nhƣng ở Dƣợc Vƣơng chƣa nói rõ cách truyền thông 

Kinh Pháp. Đến phẩm Diệu Âm Bồ-tát (24) mới nói rõ việc phân thân trong 

sáu đƣờng để hoằng Kinh lợi vật. Về phần chúng sanh những ngƣời muốn 

tín thọ thƣờng gặp trở nạn cần phải nhờ đức từ bi cứu tế mới vƣợt khỏi, nên 

có phẩm Quán Thế Âm Bồ-tát (p25), và nhờ thần chú gia hộ nên có phẩm 

Đà-la-ni (mật chú) (p26). 

 

    Ngƣời hoằng Kinh lợi vật là chơn thiện tri thức của chúng sanh, dù ở 

trong nghịch cảnh nào họ cũng chuyển đƣợc ngƣời bỏ tà về chánh, nên có 

phẩm Diệu Trang Nghiêm Vƣơng bổn sự (chuyện về Vua Diệu Trang 

Nghiêm) (p27). Tu hạnh Nhất thừa Pháp Hoa, truyền trì Pháp Hoa tức là tu 

hạnh Phổ Hiền, tức nhiên Phổ Hiền từ phƣơng xa đến ủng hộ khuyến khích, 

phát khởi nên có phẩm Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát (sự khuyến khích của 

Bồ-tát Phổ Hiền) (p28). Đó là hết hai mƣơi tám phẩm kinh. 

 

    Nói tóm tắt, 14 phẩm đầu kinh là thuộc phần Tích môn (cũng gọi là phần 

khai quyền hiển thật, khai tam hiển nhất, hội tam quy nhất, thừa phƣơng 

tiện, thừa chân thật, thừa quyền, thừa thật, tích môn tích hóa hay thùy tích). 

14 phẩm sau là thuộc phần Bản môn (cũng gọi là khai cận hiển viễn, khai 

tích hiển bổn, hội tích quy bổn, thân phƣơng tiện, thân chân thật, thân quyền 

thân thật, bản môn bản hóa hay bản địa). 

 

    Chữ Môn ở đây không có nghĩa là một bộ phận hay nơi chốn biệt lập, nó 

chỉ có nghĩa là "hoạt động của đức Phật ở trong bản vị nguyên thủy" (bản 

địa hay bản môn bản hóa) và hoạt động của đức Phật có biểu lộ lƣu dấu tích 

(tích môn tích hóa, thùy tích). 

 

    Phần Tích môn thì quy chiếu vào giáo pháp của đức Phật, tức là chỉ vào 

pháp. Phần Bản môn thì quy chiếu vào nhân cách của đức Phật, tức là chỉ 

vào ngƣời nói pháp. 

 



    Các đức Phật 10 phƣơng chỉ có Nhất thừa đạo và chƣ Phật ra đời đều duy 

nhất chỉ muốn dạy cho chúng sanh Nhất thừa đạo chứ không có hai ba thừa, 

nhƣng căn cơ chúng sanh không thể một sớm một chiều lãnh hội đƣợc, nên 

đức Phật phải quyền khai phƣơng tiện để dẫn dắt. 

 

    Chữ "khai", "hiển" trong "khai quyền hiển thật" ở đây có hai nghĩa: 

 

    1. Nếu đức Phật chỉ một mực dạy thẳng đạo Nhất thừa thì không bao giờ 

chúng sanh lãnh ngộ đƣợc. Nhƣ vậy đạo Nhất thừa chỉ ẩn lấp ở nơi đức Phật 

chứ không hiển bày ra cho chúng sanh, nên đức Phật phải quyền khai ba 

thừa thì mới hiển lộ đƣợc Nhất thừa. 

 

    2. Nhƣng khi chúng sanh tiếp nhận giáo lý ba thừa, họ lại tin chắc đó là 

thật mà không hiểu đó là đức Phật chỉ quyền khai và nhƣ vậy thì đạo Nhất 

thừa vẫn bị khuất lấp trong ba thừa không hiển lộ ra đƣợc. Đến khi đức Phật 

khai mỡ ra chỗ khuất lấp đó bằng cách nói rằng "Ba thừa kia chỉ là phƣơng 

tiện, là quyền, chỉ có Nhất thừa mới là thật", nhƣ ở hội Pháp Hoa này thì 

chúng sanh mới rời bỏ chấp tam thừa mà hƣớng đến nhất thừa. Nghĩa khai 

cận hiển viễn cũng tƣơng tợ nhƣ vậy. 

 

    Trong 14 phẩm thuộc Tích môn, thì phẩm Tựa là phẩm mở đầu duyên 

khởi, còn chủ yếu chính là phẩm Phƣơng tiện với sự trình bày Thật trí, 

Quyền trí của chƣ Phật là đồng nhất, thật tƣớng các pháp mà chƣ Phật chứng 

ngộ là đồng nhất và bản hoài chƣ Phật ra đời độ sanh cũng đồng nhất. 

Những đồng nhất này gọi chung là Phật tri kiến, và Phật tri kiến này mọi 

chúng sanh đều có, chỉ vì bị vô minh, tham ái che lấp mà không hiển lộ ra 

đƣợc, nên nhân duyên chƣ Phật ra đời là chỉ nhằm một đại sự duy nhất tức 

"khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến", chứng Nhất thừa đạo chứ 

không vì gì khác. Vì vậy dù trƣớc đức Phật có quyền khai ba thừa, cuối cùng 

đức Phật cũng chỉ dạy Nhất thừa. 

 

    Trong 14 phẩm thuộc Bản môn, mở đầu duyên khởi là phẩm Tùng địa 

dũng xuất, nhƣng chủ yếu chính là phẩm Nhƣ Lai thọ lƣợng, khai thị cho 

thấy đức Thích Ca chỉ là thân ứng hóa có sanh có diệt theo cơ cảm của 

chúng sanh trong đời ngũ trƣợc ác thế, mà đã là thân ứng hóa tức nhiên phải 

xuất từ thân Phật bản hữu vốn đã thành Phật vô lƣợng vô biên kiếp. 

 

    Ngoài hai phẩm ở Tích môn và hai phẩm ở Bản môn vừa nói trên đây, các 

phẩm còn lại, hoặc để quảng diễn bổ túc, hoặc tán thán khuyến khích thọ trì, 

giảng nói, hoặc nêu sự hoạt dụng của Pháp Hoa, để làm trọn vẹn lý nghĩa 



Quyền, Thật, Tích, Bản, vạn thiện đồng quy bình đẳng đại huệ và chúng 

sanh đều thành Phật mà trong hội Pháp Hoa chủ tâm nói đến vậy. 

 

     ---o0o--- 

 

ĐẠI THỪA DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH 

I. Ý NIỆM VỀ ĐẠI THỪA 

 

    Theo định nghĩa thông thƣờng của các nhà chú giải kinh điển Bắc tạng thì 

Đại thừa đƣợc hiểu nhƣ là một cổ xe lớn. Cổ xe đó có khả năng đƣa chúng 

sanh từ chốn đau khổ đến nơi an lạc, từ chỗ ác đến chỗ lành, từ bến mê lầm 

đến bờ giác ngộ. Giáo pháp đó, vừa lợi mình vừa lợi ngƣời. Ngƣời tu theo 

giáo pháp này cũng không khác nào vừa độ đƣợc mình và vừa độ ngƣời khác 

cùng thoát khổ để đến chỗ an vui. Đó là pháp Đại thừa. Phật tử tu tập theo 

pháp này gọi là tu theo Đại thừa giáo. 

 

    Trong kinh đức Phật dạy, ngƣời tu về Đại thừa giáo thì phải phát tâm rộng 

lớn, nhƣ phát bốn lời nguyện: 

 

    "Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, 

 

    Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, 

 

    Pháp môn vô lƣợng, thệ nguyện học 

 

    Phật đạo vô thƣợng, thệ nguyện thành". 

 

    Nghĩa là: - Chúng sanh nhiều vô biên, con thề nguyện độ hết. - Phiền não 

nhiều lắm, vô lƣợng, không cùng tận, con thề nguyện dứt sạch. - Pháp môn 

thậm thâm vi diệu của Phật nhiều vô lƣợng, con thề nguyện học hết. - Đạo 

quả của Phật vô thƣợng cao cả giải thoát, con thề nguyện thành. Hoặc phát 

lời nguyện khác: 

 

    "Nguyện đem công đức này, 

 

    Hƣớng về khắp tất cả, 

 

    Đệ tử và chúng sanh, 



 

    Đều trọn thành Phật đạo". 

 

    Lời nguyện đó, không chỉ độ cho riêng mình, mà còn nguyện độ cho các 

chúng sanh khác nữa. Pháp môn bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 

định, trí tuệ gọi là sáu Ba-la-mật. Nếu ai tu theo sáu Ba-la-mật thì cũng có 

thể độ đƣợc mình và độ cho ngƣời khác nữa. Đó là pháp tu tập theo Đại thừa 

giáo. 

 

    Giáo, lý, hạnh, quả đều đại, nên gọi là Đại thừa. Giáo đại là các kinh Hoa 

Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Lăng Già, Viên Giác v.v... và các 

luận Đại Trí Độ, Thành Duy Thức, Thập Nhị Môn Luận... Lý đại là nhƣ lý 

Bát Nhã Chơn Không, Chơn Nhƣ, Nhƣ Lai Tạng, Phật Tánh, Pháp Giới, 

Pháp Tánh, A-lại-gia thức, Ngã không Pháp không... Quả đại là Tam Hiền, 

Thập Đại, Đẳng Giác, Diệu Giác. Lý hạnh quả đại đƣợc nói trong giáo đại. 

Hoặc theo Đại Trang Nghiêm Kinh Luận nêu bảy ý nghĩa đại: 

 

    1. Duyên đại: Bồ-tát tu hành lấy pháp nghĩa quảng đại của vô lƣợng kinh 

làm duyên. 

 

    2. Hạnh đại: Bồ-tát tu hành đã đƣợc tự lợi còn thực hành hạnh lợi tha, tự 

lợi lợi tha, diệu hạnh đầy đủ. 

 

    3. Trí đại: Bồ-tát thƣờng lấy trí tuệ quán sát biết rõ nhân và pháp đều vô 

ngã, khéo phân biệt đƣợc hết mọi cảnh. 

 

    4. Cần đại: Bồ-tát trải nhiều kiếp lâu xa, phát tâm quảng đại, tinh tu không 

gián đoạn. 

 

    5. Xão đại: Bồ-tát do phƣơng tiện khéo léo, tự tại ở trong sanh tử mà hóa 

độ chúng sanh. 

 

    6. Öy đại: Öy tức vô sở úy. Bồ-tát có trí tuệ sung mãn, rõ biết chắc chắn, 

ở giữa đại chúng tuyên nói pháp nghĩa không sai lầm, không e sợ. 

 

    7. Sự đại: Bồ-tát vì muốn khiến chúng sanh quyết rõ đại sự nhân duyên 

cho nên thƣờng thƣờng thị hiện ở giữa thế gian diễn nói diệu pháp, vào đại 

Niết-bàn. 

 



    Trong kinh Pháp Hoa có tên Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là vì ý 

nghĩa đó. 

 

    Nội dung kinh Đại thừa là thể hiện những lời Phật khuyến bảo, răn dạy 

cho chúng sinh mở rộng lòng từ bi, mở rộng trí tuệ để nhìn thấy sự khổ của 

mình, của mọi ngƣời mà phát tâm rộng lớn, nguyện độ mình và độ ngƣời, 

chứ không nguyện độ cho riêng mình mà thôi. Cho nên kinh này đƣợc gọi là 

kinh Đại thừa. Nói rộng ra, những lời dạy nào mang ý nghĩa tự lợi và lợi tha, 

vì giác ngộ cho mình và giác ngộ cho ngƣời thì những lời dạy đó, những 

kinh đó cũng đều gọi là kinh Đại thừa. 

 

    Phật tử Việt Nam hiện nay, hàng ngày đều tu cả hai pháp tự lợi và lợi tha. 

Khi chúng ta tƣởng nhớ đến đức Phật, niệm danh hiệu Phật, cầu nguyện sau 

khi chết đƣợc vãng sanh Tịnh độ, hoặc quán pháp bất tịnh, nguyện cho mình 

bỏ bớt tham dục, vì nghĩ rằng pháp đó có lợi cho chúng ta thì trong đạo Phật 

gọi pháp tu đó là pháp tu tự độ. Ngƣợc lại, trong khi tu để cầu an lạc cho 

mình, chúng ta mở rộng lòng thƣơng đến các loài khác nhƣ thƣơng vật, bố 

thí, giúp ích cho ngƣời khác hoặc về vật chất hoặc về tinh thần, đem lại sự 

an vui cho ngƣời khác, lối tu đó gọi là tu theo pháp tự độ và độ tha. 

 

    Riêng kinh Pháp Hoa nhằm về Đại thừa giáo, chỉ cho chúng ta cách tu lợi 

mình lợi ngƣời hơn hẳn nên gọi là kinh Đại thừa. Vì bản thân Đại Thừa là 

Chúng sanh Tâm. Cái Tâm ấy lớn bao nhiêu thì cỗ xe ấy lớn bấy nhiêu. 

 

---o0o--- 

II. DIỆU PHÁP 

 

    Diệu pháp là pháp môn diệu mầu. Pháp nghĩa là tất cả các sự vật hiện hữu 

trong vũ trụ, và tất cả các sự vật xảy ra trên thế giới. Pháp là một chân lý duy 

nhất thâm nhập vào tất cả các sự vật. Pháp là quy luật nhƣ một luật tắc đƣợc 

thiết lập khi chân lý xuất hiện nhƣ là một hiện tƣợng mà chúng ta có thể nhìn 

thấy đƣợc bằng mắt và nghe bằng tai. Pháp là lời dạy của đức Phật. Lời dạy 

đó là khuôn pháp, mẫu mực cho đệ tử noi theo. Pháp của đức Phật dạy có 

năng lực diệt trừ tham, sân, si, phiền não cho chúng sanh và có khả năng đƣa 

chúng sanh đến bờ giác ngộ, nên gọi là pháp mầu. Pháp này có thể làm cho 

chúng sanh phá trừ đƣợc ngã chấp hẹp hòi, nhỏ mọn nên gọi là pháp mầu. 

Pháp này có thể làm cho chúng sanh hiểu rõ đƣợc cái tánh duyên khởi vô 

tánh, hiểu đƣợc sự vật giữa đời này, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp giả 

tạo, không có một cái gì thật có bền vững lâu dài đƣợc, nên gọi là pháp mầu. 



Pháp này là cho chúng sanh thấy đƣợc tự bản tâm mình, có một sự giác ngộ 

trong đó, mỗi chúng sanh là mỗi vị Phật sắp thành, nên gọi là pháp mầu. 

 

    Những pháp này chỉ có đức Phật nói ra, còn tất cả các nền giáo lý của các 

tôn giáo khác không hề nói tới, cho nên gọi là pháp mầu. 

 

    Tóm lại, Diệu Pháp là pháp nhiệm mầu. Chữ này có ba nghĩa: 

 

    1. Thật tƣớng bình đẳng. 

 

    2. Đại huệ bình đẳng. 

 

    3. Phƣơng tiện khai quyền hiển thật, hội tam quy nhất. 

 

    a. Thật tƣớng bình đẳng: Là tƣớng chân thật của tất cả vạn pháp. Tƣớng 

này không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không sanh, không diệt, 

không thƣờng, không đoạn. Thật tƣớng đó là vô tƣớng. Và cũng vì lẽ vô 

tƣớng nên nó hình thành tất cả tƣớng. Nhƣ nƣớc vốn không có tƣớng vuông, 

tròn, dài, ngắn... nên gọi là vô tƣớng. Do vô tƣớng nên nó mới thành đủ các 

tƣớng: Tƣớng vuông ở trong thùng vuông, tƣớng tròn ở trong bình tròn, 

tƣớng dài ở trong ống. Nếu nƣớc không có sẵn tƣớng tròn hay vuông nhất 

định thì không thành ra các tƣớng khác. Nhƣng nhờ nó vốn vô tƣớng mới 

thành các tƣớng khác đƣợc. Dù có khác tƣớng mà nƣớc vẫn vô tƣớng, mà đã 

là vô tƣớng thì nhất nhƣ bình đẳng. Duy Thức gọi đó là Tánh cảnh. Nếu đối 

với sắc, thanh, hƣơng... mà ta rút lại những phần phân biệt của từng ngƣời, 

từng căn cơ, từng chúng sanh, thì nhƣ vậy sắc chỉ là sắc, thanh chỉ là thanh, 

hƣơng chỉ là hƣơng... không có sắc tốt, sắc xấu, sắc trắng, sắc đen... gì hết, 

thì tánh cảnh đó đối với tất cả chúng sanh đều nhƣ nhau: Nhất nhƣ bình 

đẳng. Sắc đối với ta cũng nhƣ sắc đối với con vật chẳng khác gì nhau, chỉ 

khác chăng là khác ở mức độ thấy rõ hay không rõ, khác ở chỗ nhận thức 

phân biệt sắc đó là sắc gì. Còn về phƣơng diện sắc đối với nhãn thức vô tánh 

bình đẳng không khác. Thí dụ: Ta đƣa một viên phấn rồi hỏi cái này dài hay 

ngắn ? Chắc chắn không ai trả lời đƣợc. Nếu đƣa thêm một cái thƣớc, bây 

giờ ta sẽ nói chắc rằng, cái thƣớc dài, viên phấn ngắn. Nếu ta đƣa một lóng 

tay thì sẽ nói viên phấn dài, lóng tay ngắn. Vậy nên biết dài ngắn đó chẳng 

qua chỉ là do sự phân biệt, so sánh của ý thức mà nói dài nói ngắn chứ tánh 

viên phấn vốn không dài không ngắn: Đặt nó đứng bên cạnh cái thƣớc nó 

không ngắn bớt đi, đứng bên lóng tay nó không dài thêm ra, dù ta có nhọc 

sức cải nhau dài ngắn về nó, tánh nó vốn nhất nhƣ bình đẳng, cái trƣớc cái 

sau bình đẳng, bình đẳng đó nó phổ biến khắp tất cả, bình đẳng đó không 



bao giờ sanh diệt. Khi ta nói dài ngắn tự nhiên ta thấy nó có tƣớng dài ngắn 

thay đổi theo nhận thức của ta, nhƣng cái tƣớng vô tƣớng của chính nó thì 

không thay đổi, ở đâu cũng vậy, thời gian không gian nào cũng vậy, nhất 

nhƣ bình đẳng. Sở dĩ chúng ta thấy nó có tƣớng là do biến kế phân biệt, biến 

kế sở chấp của chúng ta mà nó hình thành ra tƣớng nọ tƣớng kia, nên trong 

kinh nói: 

 

    "Nhất nhơn phát chơn quy nguyên, 

 

    "Thập phƣơng thế giới tận thành tiêu vẫn". 

 

    Một ngƣời phát tâm trở về bản tánh chơn thật thì cảnh giới của họ, cảnh 

giới do biến kế sở chấp phân biệt vọng tƣởng hiện ra đó, tiêu mất không còn 

tồn tại. Giống nhƣ khi ta nằm mộng thấy vạn cảnh (thập phƣơng thế giới) 

nhƣng khi ta tỉnh thức thì thập phƣơng thế giới rơi rụng hết (tận thành tiêu 

vẫn). Thành thử cảnh giới đó, thật tƣớng đó bình đẳng, nó không tùy thuộc 

ai hết, không tùy thuộc không gian, thời gian, vô thỉ vô chung, vô biến vô 

trung. 

 

    b. Đại huệ bình đẳng: Nhận thức đƣợc, ngộ nhập đƣợc thật tƣớng bình 

đẳng vô tƣớng đó, gọi là bình đẳng đại huệ. Đại huệ bình đẳng hay gọi một 

cách khác là Phật tánh, Phật tri kiến (thấy biết của Phật), cái đó tất cả chúng 

sanh đều có, tức là cái linh giác linh tri. 

 

    Nhƣ trƣớc đã ví dụ: Tánh cảnh sắc là bình đẳng. Sắc đó đối với ngƣời 

cũng nhƣ đối với vật, đối với lớn cũng nhƣ đối với nhỏ, nhất nhƣ bình đẳng, 

nó không riêng cho ai, vậy cái trí thấy đƣợc sắc đó bằng hiện lƣợng tánh thì 

cái trí đó cũng bình đẳng. Nếu ta dẹp hết tất cả biến kế phân biệt, nào là sắc 

xanh, sắc vàng... thì bây giờ chỉ còn hiện lƣợng thấy sắc là sắc, cũng nhƣ 

gƣơng chiếu nơi sắc, nó cũng bình đẳng. Sắc nào đến nó cũng chiếu, nó 

không phân biệt sắc này tốt nó chiếu, sắc kia xấu nó không chiếu. Tánh tri 

giác của ta từ nơi căn bản nhất nhƣ bình đẳng cũng nhƣ thế, nên trong kinh 

Lăng Nghiêm đức Phật dạy: "Mở mắt thấy sáng cũng gọi là thấy, nhắm mắt 

thấy tối cũng gọi là thấy". Sáng tối tuy khác nhau nhƣng cái thấy vẫn là một. 

 

    Có ngƣời hỏi: Bây giờ bình đẳng nhƣng nếu chích vào một ống thuốc sẽ 

làm đảo lộn tinh thần hết, chuyện phải sẽ nói trái, chuyện trái nói phải... 

không còn bình tỉnh nữa và nhƣ vậy nên biết, tinh thần là tánh hậu sanh. 

 



    Đó chỉ là tánh sai biệt của tinh thần thôi, chứ từ căn bản cái biết đúng 

cũng là biết, biết sai cũng là biết, mặc dù khi tỉnh biết khác khi mê biết khác. 

Tỉnh và mê, đúng và sai tuy khác nhƣng tánh biết vẫn là một mà thôi. Tánh 

biết đó nhất nhƣ bình đẳng, bản lai thanh tịnh. 

 

    Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật hỏi vua Ba-tƣ-nặc thấy sông Hằng lúc nào 

? Vua Ba-tƣ-nặc đáp: Khi ba tuổi mẹ dắt đi lễ thần Kỳ-bà có thấy sông 

Hằng, lúc 20 tuổi cũng có thấy sông Hằng và lúc 60 tuổi cũng có thấy sông 

Hằng. Lúc nhỏ thấy sông Hằng to lớn đẹp xinh, đến lúc lớn thấy sông Hằng 

có vẻ hùng vĩ, nhƣng khi già thấy nó có vẻ đìu hiu buồn tẻ. Sự thấy đó tƣớng 

trạng diễn dịch mỗi lúc mỗi khác nhau, nhƣng thấy lúc nhỏ, lúc 20 tuổi, lúc 

60 tuổi vẫn là thấy. Chúng ta nên gạn lọc tánh sai biệt ra để chỉ còn một tánh 

thấy thôi thì thấy đó sẽ "nhất nhƣ bình đẳng". Thành thử, thấy đó không lệ 

thuộc vào xác thân, xác thân có lúc trẻ lúc già, tánh thấy bất di bất dịch. 

 

    Có ngƣời hỏi, khi trẻ tôi thấy rõ ràng, bây giờ mang gƣơng mà còn thấy 

con gà hóa ra con quạ, làm sao nói nhất nhƣ bình đẳng? Thấy gà ra quạ, đó 

là do mức độ thấy khác nhau, chứ căn bản của sự thấy gà và quạ cũng là 

thấy mà thôi, không khác. Đó gọi là bình đẳng đại huệ, bình đẳng đại huệ đó 

ngộ nhập bình đẳng thật tƣớng của tất cả vạn pháp, mà ngộ nhập bình đẳng 

thật tƣớng vạn pháp tức sẽ thành Phật. Bình đẳng đại huệ ấy chúng sanh đều 

có, bình đẳng thật tƣớng đó chúng sanh cũng có. Nhƣ vậy, tất cả chúng sanh 

đều có thể thành Phật. 

 

    Nhƣng đạo lý tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, các kinh khác chỉ 

nói một phần, còn có sự phân biệt hàng định tánh Thanh Văn, định tánh 

Duyên Giác, hàng Bồ-tát, hàng bất định tánh và vô tánh xiển đề. Hàng định 

tánh Thanh Văn thì không thành Phật, mặc dù cũng nói tới lý tất cả chúng 

sanh đều thành Phật, nhƣng đứng về mặt nhơn sự còn có sự phân biệt hàng 

định tánh Thanh Văn, hàng nhất xiển đề... không thành Phật, chỉ có hàng 

Bồ-tát, đại Bồ-tát mới thành Phật. 

 

    Đến hội Pháp Hoa, Phật quy hết tất cả các việc thiện dù là một việc thiện 

rất nhỏ cũng đều hƣớng về nhất thừa Phật đạo bình đẳng, nên đặc biệt kinh 

Pháp Hoa là quy tất cả hàng Nhị thừa đều có thể thành Phật đạo (Hội tam 

quy nhất) và tất cả chúng sanh dù phát tâm tùy hỶ nghe kinh Pháp Hoa cũng 

thành Phật đạo, bởi công đức đó cũng phát từ bình đẳng Đại huệ. Từ gốc 

bình đẳng, từ gốc cứu cánh, cho nên công đức đó dù nhỏ tới đâu nó cũng đạt 

tới cứu cánh đƣợc. Đã là giống cơm thì nấu sẽ thành cơm, dù một hột nhỏ 

nấu cũng sẽ thành cơm, bởi vì dù nhỏ nhƣng gốc của nó là cơm. Việc thiện 



cũng thế, dù là việc thiện nhỏ nhƣng gốc của nó từ đại huệ bình đẳng, cho 

nên việc thiện ấy cũng đều đƣa đến Phật quả. Đó là lý nghĩa trong kinh Pháp 

Hoa, vì thế nên gọi là Diệu Pháp. 

 

    Đại huệ bình đẳng chúng sanh đều có, nó nhiệm mầu nên gọi là Diệu 

Pháp: "Ngã pháp diệu nan tƣ". Thật tƣớng của vạn pháp bình đẳng nhiệm 

mầu nên gọi Diệu Pháp: "Thậm thâm vi diệu pháp". 

 

    Diệu pháp đó nếu chúng sanh biết dùng, biết khai triển thì đem đại huệ 

bình đẳng ngộ nhập thật tƣớng bình đẳng, tức là thành Phật. Cho nên cách 

thức ứng dụng đó gọi là Diệu Pháp. 

 

    c. Khai quyền hiển thật, hội tam qui nhất: Trong hội Pháp Hoa, Phật khai 

quyền hiển thật, hội tam quy nhất mà đƣa những pháp môn từ trƣớc (trƣớc 

hội Pháp Hoa) đồng về nhất thừa, vì trƣớc đó Ngài phân ra pháp môn của 

Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát, đến hội Pháp Hoa, Phật nói đó chỉ là 

phƣơng tiện, "Thập phƣơng Phật độ trung, duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị 

diệc vô tam, trừ Phật phƣơng tiện thuyết". Đã là duy nhất Phật thừa thì tất cả 

chúng sanh cùng nƣơng trên "Thừa" đó là đến quả Phật. Bởi chƣ Phật ra đời 

chỉ vì một đại sự nhân duyên duy nhất ấy là khai thị cho chúng sanh ngộ 

nhập Phật tri kiến. Hễ ngộ đƣợc Phật tri kiến thì lên Phật địa cho nên gọi là 

nhất thừa. Và chƣ Phật chỉ nói đến nhất thừa đó, mặc dù có khi Ngài nói ba 

thừa thì đó cũng chỉ phƣơng tiện đƣa đến nhất thừa. Lý nghĩa đó trong kinh 

Pháp Hoa mới khai triển rõ ràng cho nên gọi Pháp Hoa là Diệu Pháp. Đã là 

Diệu pháp thì không những toàn kinh là Diệu Pháp mà một câu một chữ 

cũng là Diệu Pháp, bởi tất cả chữ trong kinh Pháp Hoa đều có tánh cách 

nhiệm mầu để bồi bổ, xây dựng lên đạo lý "Tất cả chúng sanh đều thành 

Phật" và tất cả sự tu hành về việc thiện của chúng sanh đều đƣa đến Phật quả 

nên gọi là Diệu Pháp. 

 

    Trong kinh Pháp Hoa phần nhiều là nói những điều nhƣ thế nên gọi là 

Diệu Pháp hay Pháp mầu. Pháp mầu này không thể diễn tả đầy đủ đƣợc, chỉ 

có thể lấy hoa sen làm biểu tƣợng để diễn tả Pháp mầu ấy. 

 

---o0o--- 

III. LIÊN HOA: (Hoa Sen) 

 

    Liên hoa (pundarika) nghĩa là hoa sen. Ở Ấn Độ hoa sen đƣợc xem là đẹp 

nhất trên đời vì sen mọc rễ trong bùn nhƣng lại nở thành hoa tinh khiết, 



không bị nhiễm bùn. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy hoa sen làm biểu 

tƣợng vì hoa sen có nhiều đặc điểm: Hoa sen ở trong bùn, sinh từ trong bùn, 

lớn lên trong bùn, nở ra trong bùn, lên khỏi bùn tỏa hƣơng thơm khắp nơi, 

nhƣng không dính mùi bùn. 

 

    Diệu Pháp ở trong luân hồi sanh tử biến chuyển mà không bị luân hồi 

sanh tử biến chuyển, ở trong vạn pháp sanh diệt mà không bị sanh diệt. Đại 

huệ bình đẳng, không bị luân hồi, không bị nhiễm ô. 

 

    Hoa sen lại có nghĩa nữa là nhân quả bình đẳng, trong hoa đã có quả, khi 

chƣa nở vốn đã có quả rồi, gọi là hoa quả đồng thời. Khi hoa nở thì quả cũng 

hiển bày. Nhƣ vậy, đại huệ bình đẳng, thật tƣớng bình đẳng từ trong nhơn đã 

có quả, từ trong quả đã có nhơn, nhơn quả đồng thời, chỉ vì chúng sanh 

không nhận thức đƣợc mà thôi. 

 

    Đức Phật sanh ra giữa đời mà không nhiễm mùi đời, sanh ra giữa đời mà 

thoát lên tất cả những gì ô nhiễm của đời. Ngài thoát lên và đem lại sự an lạc 

và độ thoát cho chúng sanh. Ngài là hoa sen không nhiễm mùi bùn mà còn 

tỏa hƣơng cho đời. Đó là hoa sen trong bùn. Ngoài ra cũng có hoa sen trong 

lửa, nhƣ Tuệ Trung Thƣợng Sĩ viết: 

 

    "Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, 

 

    Trong lò lửa rực nở cành sen". 

 

    Câu thơ trên phải hiểu theo nghĩa Thiền, theo ngôn ngữ Thiền. "Đi cũng 

thiền" nghĩa là dù đi mà tâm vẫn an bình, tự tại, không vƣớng mắc đâu cả, 

không bị triền phƣợc một cái gì cả, luôn luôn tĩnh giác, nhƣ thế gọi là "Đi 

cũng thiền". "Ngồi cũng thiền" là ngồi mà tâm bình an, tự tại, tĩnh giác, 

không vƣớng mắc điều gì, nhƣ thế gọi là "Ngồi cũng thiền". Khi một con 

ngƣời mà đi cũng Thiền, ngồi cũng Thiền nhƣ thế chính là trong lò lửa rực 

nở một cành sen. Trong lò lửa rực đây ám chỉ cho cuộc đời. Cuộc đời thì ma 

chiết, trái ngang, đau khổ, xấu xa, hẹp hòi, nhỏ mọn, bẩn thỉu, nghịch ngợm, 

phi nghĩa, ... Những điều vừa nêu đó bùng cháy nóng bức nhƣ một lò lửa. 

Nhƣng, giữa lò lửa ấy, nếu ngƣời nào biết điều phục, đi, đứng, nằm, ngồi 

đều chánh niệm tĩnh giác thì ngƣời ấy là cành sen nở trong lò lửa. Thành thử 

hoa sen không chỉ nở ở trong bùn mà còn ở trong lửa nữa. Đời đỏ rực nhƣng 

sen vẫn nở, bùn tanh hôi nhƣng sen vẫn ngát mùi hƣơng, đó chính là ẩn dụ 

cho Thiền giữa cuộc đời, nhƣ là một loại sen đặc biệt hƣớng chúng sanh đến 

sự giải thoát, nhƣ Ngài Tuệ Trung vừa diễn tả. 



 

    Tóm lại, theo tinh thần trong kinh Pháp Hoa thì dù nhân, dù quả, dù lý, dù 

trí đều gọi là diệu pháp, bởi lý ở đây là thật tƣớng bình đẳng, trí là đại huệ 

bình đẳng, nhơn là nhơn đƣa đến Phật quả, quả là Nhất thừa Phật quả. Kinh 

này đƣợc dụ cho hoa sen nên gọi chung là Diệu Pháp Liên Hoa. Vì sự đặc 

biệt đó nên gọi là Diệu Pháp, sao lại chỉ có Pháp Hoa mới là Diệu Pháp! 

 

    Lại nữa, trong đau khổ của tam ác đạo, nhơn cũng khổ, quả cũng khổ nên 

ba ác đạo chẳng có chi là Diệu Pháp. Nhƣ vậy, nhơn và quả của hàng nhơn 

thiên thừa so với tam ác đạo thì nhơn thiên thừa là Diệu pháp, bởi quả của 

hàng nhơn thiên vui hơn, nhƣng tiến lên một bực nữa, nhơn thiên thừa cũng 

còn luân hồi sanh tử, phải đến hàng Thanh Văn nhị thừa thoát ly sanh tử mới 

gọi là Diệu pháp, nhƣng Thanh Văn nhị thừa chỉ dứt trừ đƣợc phần đoạn 

sanh tử chƣa chứng đƣợc tam đức (Pháp thân, Bát nhã, Giải thoát), cho nên 

Thanh Văn cũng chƣa thật Diệu, Nhất thừa Phật quả mới là thật Diệu. Và 

chính kinh Pháp Hoa nhằm đƣa về cứu cánh Nhất thừa Phật quả, nên kinh 

Pháp Hoa đƣợc gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. 

 

    Tóm lại: Diệu Pháp Liên Hoa là giáo pháp tối thƣợng dạy cho chúng ta có 

thể sống một cuộc sống đúng đắn không bị điên đảo vì ảo tƣởng trong khi 

sống trong thế giới cấu uế này. 

 

---o0o--- 

IV. KINH 

 

    Kinh chữ Phạn là Sutra, Trung Hoa dịch là Tu-đa-la. Nguyên nghĩa là một 

sợi dây hay một sợi chỉ dọc trong nghành dệt. Ngƣời Ấn cổ có thói quen 

trang điểm tóc mình bằng những bông hoa đẹp xâu bằng một sợi dây. Đây 

cũng là giáo lý Thánh diệu của đức Phật đƣợc góp nhặt lại thành những tác 

phẩm gọi là Kinh. Nhƣ vậy khi áp dụng lời dạy trong Kinh thì phải khế lý và 

khế cơ hay còn gọi là khế kinh. Khế kinh là những lời đức Phật nói ra phải 

phù hợp với hai mặt. Một mặt khế hợp với chân lý và mặt thứ hai là khế hợp 

căn cơ của chúng sanh. Lời Phật nói ra đúng với chân lý vì Ngài đã ngộ chân 

lý đó, chứ không phải là đoán mò nhƣ chúng ta ức đoán. Vì ức đoán thì có 

thể nói trật, nói sai. Ví dụ thấy sợi dây nói là con rắn, ban đêm thấy bụi cây 

cho là ma quỉ, nhƣ vậy là sai. Cái thấy của Phật là thấy nhƣ thật (giác ngộ). 

Ngài thấy con ma thì nói con ma, dây là dây, rắn là rắn. Vì Ngài đã giác ngộ 

đƣợc cái tánh tƣớng của tất cả sự vật, nên lời dạy của ngài luôn luôn đúng 

với chân lý. Đó là khế lý. Nhƣng dầu cho có khế lý, nhƣng khi đem ra dạy 



cho chúng sanh, Ngài cũng luôn luôn nghĩ tới căn cơ của chúng sanh mà dạy 

cho phù hợp để đem lại lợi ích cho họ thì gọi là khế cơ. Nếu khế lý mà 

không khế cơ thì không phải kinh Phật. 

 

    Có một lần đức Phật tiếp hai ngƣời cƣ sĩ, một ngƣời làm nghề thợ giặt, 

một ngƣời thợ rèn. Sau khi họ chào hỏi đức Phật xong, ngài hỏi về sự tu 

hành tại nhà của họ. Cả hai trả lời đều có tu và có hành, nhƣng tu mãi hành 

mãi mà không có kết quả gì cả. Phật hỏi: Vậy hai ông tu và hành những 

pháp môn gì và do ai dạy? Bạch Phật, có một vị tỳ-kheo dạy chúng con tu. 

Phật hỏi ông thợ rèn rằng: Vậy thầy Tỳ-kheo dạy ông tu pháp môn gì? Dạ, 

bạch Phật, thầy tỳ-kheo ấy dạy con tu pháp Quán bất tịnh. - Quán bất tịnh 

nghĩa là quán cái thân thể con ngƣời toàn là xác thân ô uế, không thanh tịnh 

gì cả. Thế còn bác thợ giặc, thầy Tỳ-kheo dạy tu pháp gì? Dạ, thầy dạy con 

tu pháp Quán sổ tức-Quán sổ tức là quán niệm hơi thở vô hơi thở ra... để tâm 

mình theo hơi thở vô hơi thở ra...cho chuyên nhất, không tán loạn.- Phật hỏi: 

Vậy hai ông tu nhƣ vậy có kết quả gì không? Dạ, con không thấy kết quả gì 

cả. Phật dạy: Thôi, đƣợc rồi, để Ta thay đổi pháp tu cho các ông một chút thì 

các ông sẽ thấy có hiệu quả ngay. Thế là Phật đem pháp Quán sổ tức dạy 

cho ông thợ rèn. Pháp quán này mà dạy cho ông thợ rèn thì hợp cơ quá. Vì 

ông hàng ngày thổi bệ có gió ra vào thì hợp với hơi thở vô ra nên chắc tu có 

kết quả. Còn ông thợ giặt thì Ngài dạy tu pháp Quán bất tịnh, vì hàng ngày 

ông tiếp xúc với đồ bất tịnh nên dễ sanh tâm nhàm chán. 

 

    Một thời gian sau cả hai ngƣời đều tới hầu Phật và nói là, nhờ Ngài dạy 

cho chúng con hai pháp môn đó, về tu mấy tuần mà nay tinh thần trở nên 

khỏe khoắn nhẹ nhàng, an vui, chúng con thấy tu hai pháp này có kết quả. Vì 

sao? Vì trƣớc đây vị Tỳ-kheo tuy dạy cái pháp tu thì đúng, nhƣng đúng pháp 

mà không đúng cơ nên không ích lợi. Khế lý và khế cơ là những lời dạy của 

đức Phật, nên sau này khi Phật nhập Niết-bàn, các vị đệ tử Phật kết tập lại 

thành Kinh, nói cho đủ là khế kinh. 

 

    Nhƣ vậy, Đại thừa diệu Pháp Liên Hoa Kinh là kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

trong giáo lý Đại thừa của Phật. Đây là giáo lý tối thƣợng dạy con ngƣời có 

thể sống một cuộc sống đứng đắn không bị điên đảo vì ảo tƣởng trong khi 

sống trong thế giới cấu uế này. Nếu ai hành trì Kinh này thì sẽ đem lại lợi 

ích cho mình, cho ngƣời và cho xã hội nhân quần vậy. 

 

     ---o0o--- 



VỊ TRÍ KINH PHÁP HOA 

 

    Theo sự phán giáo của ngài Thiên Thai và Cát Tạng (Thiên Thai tông và 

Tam Luận tông), có 5 thời kỳ thuyết pháp của đức Phật là Hoa Nghiêm, A 

Hàm, Bát Nhã, Phƣơng Đẳng và Pháp Hoa Niết Bàn. Trong đó lại chia ra 3 

giai đoạn Chuyển pháp luân (tam pháp luân) là: 

 

    1. Căn bản Pháp luân: Kinh Hoa Nghiêm, khi đức Phật nói kinh này chỉ 

có một số rất ít ngƣời hiểu, nên Ngài mới tùy phƣơng tiện nói ra ba thừa đó 

là: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, và Bồ-tát thừa. 

 

    2. Chi mạt Pháp luân: Trƣớc hết là thời A hàm, nhƣng hàng Thanh Văn 

thiên chấp kinh này nên đức Phật và Phƣơng Đẳng để đƣa lên Đại thừa. 

Nhƣng ở Đại thừa này chƣa rốt ráo, vì mới chỉ thọ ký cho hàng Bồ-tát thành 

Phật, chứ chƣa thọ ký cho Thanh Văn. Do đó, giáo pháp ở các thời này vẫn 

còn là chi mạt (cành ngọn). Đến giai đoạn thứ ba: 

 

    3. Nhiếp mạt quy bản pháp luân: Đây mới là Pháp luân rốt ráo của đức 

Phật, đó là thời giáo Pháp Hoa gồm những chi mạt về căn bản. Mở đầu là 

Hoa Nghiêm và kết thúc là Pháp Hoa. Đây là thủy chung của một thời giáo 

hóa mang cùng một ý nghĩa nhƣng hai phƣơng pháp khác nhau: Hoa 

Nghiêm thì nói thẳng nên chỉ có một số Bồ-tát giác ngộ đƣợc mà thôi, còn 

Pháp Hoa thì dùng nhiều cách nói để đƣa ngƣời đến giác ngộ; tùy căn cơ 

chúng sanh mà đức Phật đã nói những kinh khác, cho đến Pháp Hoa mà gồm 

đủ tất cả giáo lý của đức Phật đã đƣợc nói trong 45 năm. Vì tánh cánh quan 

trọng đó của kinh này mà ngài Trí Khải đã căn cứ vào đó để lập ra Thiên 

Thai tông rất thịnh hành. Khi truyền qua Nhật Bản, đến vào năm 1222 có 

thiền sƣ Nhật Liên dựa vào Pháp Hoa Huyền Nghĩa của Ngài Trí Khải mà 

lập ra Nhật Liên tông, đến nay vẫn thạnh. 

 

        Đó là vị trí kinh Pháp Hoa theo cách phán giáo của ngài Thiên Thai 

vậy. 

 

          

---o0o--- 

KINH PHÁP HOA GIỮA CÁC KINH ĐẠI THỪA 

 



         Tinh thần của Đại thừa giáo lấy Bồ-tát hạnh làm cao điểm. Trong Bồ-

tát hạnh thì kinh Pháp Hoa là kinh tiêu biểu, là kinh đúc kết, tóm thâu tinh 

thần thuyết giáo của đức Phật trong 45 năm ở cõi Ta-bà. 

 

    Kinh Pháp Hoa diễn tả một chân lý linh động qua các hạnh của các vị Bồ-

tát, Đức Phật nhìn tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cho nên tất cả các việc 

làm thiện dù là một việc thiện rất nhỏ cũng đều đƣa đến Phật quả, nhƣ kinh 

có câu: 

 

    "Nhƣợc nhơn tán loạn tâm, 

 

    Nhập ƣ tháp miếu trung, 

 

    Nhứt xƣng Nam mô Phật, 

 

    Giai dĩ thành Phật đạo." 

 

    Nghĩa là: 

 

    "Hoặc ngƣời tâm tán loạn, 

 

    Đi vào trong tháp Phật, 

 

    Niệm một lần Mô Phật, 

 

    Đều đã thành Phật đạo." 

 

    Hoặc: "Nãi chí đồng tử hý, tụ sa vì Phật tháp, giai dĩ thành Phật đạo." 

(Cho đến trẻ con chơi đùa, nhóm cát làm tháp Phật đều đã thành Phật đạo). 

 

    Đó là những điều mà các thời giáo trƣớc Ngài chƣa nói, đợi đến khi nói 

kinh Pháp Hoa, đức Phật mới đề cập đến, bởi lẽ những việc thiện dù rất nhỏ 

cũng xuất phát từ Pháp tánh. Nếu nhƣ không có Phật tánh thì không thể có 

các việc thiện, dù là việc thiện đó trong tán loạn tâm, việc thiện đó cũng đƣa 

đến kết quả thành Phật. 

 

    Những năm đầu tiên, đức Phật thuyết giáo với giáo lý căn bản, Ngài muốn 

đƣa tất cả chúng sanh đến Phật quả, nhƣng không thể đƣa đƣợc-nhƣ trong 

kinh Hoa Nghiêm-nên thuyết ra Tam thừa. Trong khi Ngài thuyết Tam thừa, 

mỗi thừa đều có nhân riêng, quả riêng, hạnh riêng. Thanh Văn thì tu Thanh 



Văn thừa, Duyên Giác thì tu Duyên Giác thừa, Bồ-tát thì tu Bồ-tát thừa. 

Nhân của thừa nào thì chứng quả thừa ấy, mỗi thừa đều riêng biệt không 

tƣơng quan với nhau. Ngay nhƣ kinh Bát Nhã, Hoa Nghiêm đức Phật cũng 

thọ ký cho hàng đệ tử thành Phật. Nhƣng Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Ngài chỉ 

thọ ký cho Bồ-tát; nhƣ vậy là Bồ-tát riêng, Thanh Văn riêng, Nhị thừa riêng, 

Tam thừa riêng. Đợi đến hội Pháp Hoa, Phật mới thọ ký cho hàng Thanh 

Văn và đƣa về Nhất thừa Phật quả. Đức Phật dạy rằng, tất cả các pháp môn 

Ngài dạy từ trƣớc nhƣ Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa...đều là phƣơng 

tiện để đƣa đến Nhất thừa (Phật quả). Phƣơng tiện không có nghĩa là cái đó 

không có giá trị, mà giá trị đó chỉ trên bƣớc đƣờng dẫn dắt để đƣa đến Nhất 

thừa Phật quả, và chính đó mới là mục đích cứu cánh, là tinh thần của kinh, 

hoài bảo của Phật vậy. 

 

    Đức Phật Thích Ca đản sanh tại vƣờn Lâm-tỳ-ni, thành Đạo nơi cội Bồ đề 

và trải qua 45 năm giáo hóa rồi thị tịch tại rừng Sa-la song thọ. Đức Phật đó 

là đức Phật hóa thân. Vì muốn đem giáo pháp huyền vi dạy cho chúng sanh 

cho nên Phật mới thị hiện ra đời. Hóa thân thị hiện đó là phƣơng tiện, mà 

những gì Ngài đạy trƣớc hội Pháp Hoa cũng là phƣơng tiện. Chỉ có Pháp 

thân và pháp Nhất thừa Phật dạy trong hội Pháp Hoa mới là chân thật. Chính 

điều đó ngày hôm nay trong hội Pháp Hoa đức Phật mới diễn nói rõ ràng. 

 

    Theo ngài Thiên Thai Trí Giả, kinh Pháp Hoa chia ra làm hai phần: 

 

    1. Khai quyền hiển thật 

 

    2. Khai cận hiển viễn 

 

    Đó là hai phần chính trong kinh Pháp Hoa. 

 

    Nói tóm lại, vì hai ý nghĩa đó nên kinh Pháp Hoa là kinh tiêu biểu, kinh 

đúc kết giáo lý của Phật trong 45 năm thuyết pháp độ sanh. 

 

    Và cũng theo ngài Thiên Thai Trí Giả, Ngài chia giáo lý của Phật ra làm 

Năm thời: 

 

    1. Hoa Nghiêm: Cũng gọi là thời "Nhật xuất tiên chiếu cao sơn" 

 

    2. A Hàm: Cũng gọi là thời "Nhật thăng thứ chiếu hắc sơn" 

 

    3. Phƣơng Đẳng: Cũng gọi là thời "Nhật thăng chuyển chiếu cao nguyên" 



 

    4. Bát Nhã: Cũng gọi là thời "Nhật thăng phổ chiếu đại địa" 

 

    5. Pháp Hoa Niết Bàn: Cũng gọi là thời "Nhật một hoàn chiếu cao sơn". 

 

    Nói "Nhật xuất tiên chiếu...", "Nhật một hoàn chiếu..." đó là ví giáo pháp 

Phật nhƣ mặt trời. Giáo pháp Phật khi nói ra lần đầu tiên ví nhƣ mặt trời mới 

mọc. Giáo pháp Phật nói đầu tiên đó là kinh Hoa Nghiêm. Phật nói kinh Hoa 

Nghiêm ví nhƣ đỉnh núi cao, chỉ có hàng thƣợng căn thƣợng trí Bồ-tát, đại 

Bồ-tát mới thấu hiểu, còn tất cả nhƣ câm nhƣ điếc, cho nên đức Phật phƣơng 

tiện nói Tam thừa nhƣ A Hàm. Thời này ví nhƣ ánh mặt trời chuyển chiếu 

xuống núi thấp - Hắc Sơn - hàng hạ căn mới lãnh hội đƣợc. 

 

    Đến thời thứ ba là thời Phƣơng Đẳng. Phƣơng Đẳng có 2 nghĩa: 

 

    1. Chỉ riêng cho thời giáo thứ ba này nhƣ các kinh: Lăng Nghiêm, Lăng 

Già, Tƣ Ích, Duy Ma... trừ hai thời trƣớc là thời Hoa Nghiêm, A Hàm và hai 

thời sau là thời Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. 

 

    2. Bao trùm cả bốn thời giáo trừ thời A Hàm. 

 

    Thời A Hàm phá ngã nhƣng còn pháp chấp, qua thời Phƣơng Đẳng trừ hết 

cả ngã và pháp chấp. Đến thời Bát Nhã đi về tinh thần cao nhất phá trừ luôn 

cả hữu sở đắc (vô ngã khả đắc, vô pháp khả đắc) nhƣ "Nhật thăng phổ chiếu 

Đại địa" (Mặt trời cao khắp chiếu mặt đất). 

 

    Tuy nhiên, còn có điểm mà thời Bát Nhã chƣa nói đến đó là chƣa thật sự 

thọ ký cho tất cả chúng sanh đều thành Phật, mặc dù về lý cũng đã có nói 

"Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều thành Phật". Đến 

thời Pháp Hoa, đức Phật mới đƣa tất cả về Nhất thừa Phật quả. Bởi cho dù 

Thanh Văn, Duyên Giác... và tất cả các việc thiện, dù là việc thiện nhỏ nhƣ 

nhóm cát làm tháp Phật, không phân biệt hữu sở đắc, vô sở đắc... cũng đều 

đƣa đến Phật quả. Cho nên thời Pháp Hoa bao hàm hết tinh thần chân lý, và 

hoài bảo của Phật ra đời thuyết pháp độ sanh, nên gọi là "Nhật một hoàn 

chiếu cao sơn". 

 

    Khi "Nhật xuất tiên chiếu cao sơn" cũng chiếu trên mọi căn cơ. Khi "Nhật 

một hoàn chiếu..." cũng chiếu trên mọi căn cơ. Nhƣ vậy nên biết, thời Hoa 

Nghiêm và thời Pháp Hoa Niết Bàn đều cũng là một chân lý tối thƣợng y 

nhƣ nhau, nhƣng trong thời Hoa Nghiêm đức Phật nói thẳng chân lý tối 



thƣợng mà chƣa có phƣơng tiện. Khi nói thẳng nhƣ vậy chúng sanh không 

hiểu, đức Phật mới phƣơng tiện nói Tam thừa, sau đó Ngài nói lại chân lý tối 

thƣợng để đƣa tất cả phƣơng tiện trở về giáo lý tuyệt đối. Nhƣ vậy chân lý 

đƣợc nói trong Hoa Nghiêm và chân lý đƣợc nói trong Pháp Hoa Niết Bàn là 

một, nhƣng Hoa Nghiêm thì nói thẳng, trực chỉ chơn tâm, còn Pháp Hoa thì 

phải trải qua các thời phƣơng tiện dắt dẫn, đến lúc thấy căn cơ và trình độ 

của chúng sanh đã thuần thục, đức Phật mới nói Pháp Hoa, đó là giáo lý cao 

tột, đƣa chúng sanh về Nhất thừa Phật quả. 

 

    Trên đây là theo lối phán giáo của ngài Thiên Thai, ngài là tổ của Thiên 

Thai tông và đã chú thích kinh Pháp Hoa và dùng kinh này lập tông. Sự chú 

thích ấy cũng ảnh hƣởng đến ngài Nhật Liên. Ngài Nhật Liên cũng căn cứ 

vào phần chú thích đó mà lập ra tông Nhật Liên ở Nhật Bản. 

 

    Và cũng nên biết, trong lịch sử đã có ba tông phái đặt kinh này cao nhất: 

1) Thiên Thai tông, 2) Nhật Liên tông. Cả 2 tông này đều lấy kinh Pháp Hoa 

làm căn bản và 3) Tam Luận tông, Tổ sƣ là ngài Cát Tạng, cũng đặt kinh 

Pháp Hoa vào vị trí cao nhất. Theo ngài Cát Tạng, ngài chia giáo pháp ra 

làm ba pháp luân: 

 

    1. Căn bản Pháp luân, thời Hoa Nghiêm. 

 

    2. Chi mạt Pháp Luân, thời A Hàm, Phƣơng Đẳng, Bát Nhã. 

 

    3. Nhiếp mạt quy bản Pháp luân, thời Pháp Hoa, Niết Bàn 

 

    Thời Hoa Nghiêm, theo ngài Cát Tạng gọi là căn bản pháp luân. Thời giáo 

này đức Phật nói ra mà chúng sanh không ngộ đƣợc nên Ngài phƣơng tiện 

nói ba thừa. Những thời này là phƣơng tiện của căn bản nên gọi là Chi mạt 

pháp luân. Mặc dù Bát Nhã là kinh rất cao nhƣng Bát Nhã cũng chƣa quy tất 

cả chúng sanh đều thành Phật, nên Bát Nhã cũng còn là Chi mạt pháp luân. 

Đến thời Pháp Hoa, Niết Bàn gọi là "Nhiếp mạt quy bản..." - trở về gốc - 

đƣa phƣơng tiện về cứu cánh, đƣa ngọn về gốc. 

 

    Chữ "chuyển pháp luân": Dharma Cakka Pavatana. 

 

    Chuyển - Pavatana: Chuyển động, xây dựng, củng cố. 

 

    Pháp - Dharma: Trí tuệ, chân lý. 

 



    Luân - Cakka: Bánh xe, vƣơng quốc. 

 

    Do những định nghĩa trên mà có ngƣời dịch là: Củng cố vƣơng quốc trí 

tuệ, xây dựng vƣơng quốc trí tuệ, vƣơng quốc chân lý chuyển bánh xe pháp. 

 

    Chữ "Luân" là bánh xe, có nghĩa là lăn chuyển, lăn chuyển từ tâm ngƣời 

này đến tâm ngƣời khác, giáo pháp từ chỗ chứng ngộ của Phật, Ngài truyền 

đến ngƣời khác, cũng nhƣ bánh xe lăn từ chỗ này đến chỗ khác vậy. 

 

    Lại chữ "Luân" cũng có nghĩa là dần ép, lăn đến đâu ép đến đó, những gì 

dơ bẩn, gồ ghề đều đƣợc dằn ép. Giáo pháp Phật đến tâm chúng sanh thì tâm 

tham, sân, si, phiền não, tà kiến, cũng bị dằn ép. Đó là ý nghĩa của chữ 

Chuyển Pháp Luân. 

 

    Lại chuyển luân vƣơng có xa luân bảo là biểu hiện chính, để đi đến với 

muôn dân, đem lại sự an bình thịnh vƣợng, còn Nhƣ Lai Pháp Vƣơng thì có 

Pháp luân để đi đến với chúng sanh, đem lại an lạc giải thoát. 

 

    Tóm lại ngài Cát Tạng - Tổ sƣ của Tam luận tông - chia giáo pháp Phật ra 

làm 3 pháp luân, mặc dù Tam Luận tông chú trọng về Bát Nhã, thiên về 

nghĩa chân không, nhƣng ngài đã để kinh Pháp Hoa trong địa vị Nhiếp mạt 

qui bản. Thế cho biết vị trí Pháp Hoa trong kinh điển Đại thừa là một vị trí 

rất cao, vị trí kết thúc biểu lộ bản hoài ra đời thuyết pháp của Phật, cốt đƣa 

tất cả chúng sanh về Nhất thừa Phật quả. 

 

     ---o0o--- 

HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG KINH PHÁP HOA 

   

    Pháp Hoa là nói tắt của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bản gốc của kinh Diệu 

Pháp Liên Hoa đƣợc viết bằng Phạn văn là Saddharmapundarika-sitra. Ngài 

La Thập (Kumàrajiva) dịch là Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp là pháp, Liên 

Hoa là ví dụ. Kết hợp pháp và dụ thành Diệu Pháp Liên Hoa, vì thế khi nói 

kinh Pháp Hoa thì cũng phải hiểu là Diệu Pháp Liên Hoa. 

 

    Kinh Pháp Hoa lấy hoa sen làm biểu tƣợng. Vì sao vậy? Vì Hoa sen 

không những thƣờng đƣợc nhắc đến trong kinh điển mà thế gian cũng rất 

đƣợc ƣu thích nhƣ Ca dao đã nhắc: 

 

    "Trong đầm gì đẹp bằng sen, 



 

    Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng 

 

    Nhụy vàng bông trắng lá xanh, 

 

    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" 

 

    Hoa sen là một loài hoa rất đặc biệt, bản chất thanh cao của nó hơn hẳn 

các loài hoa khác. Cuộc đời của đức Phật từ khi Ngài đản sanh cho đến khi 

nhập diệt, luôn luôn gắn liền với hoa sen. Vì vậy, hoa sen là biểu tƣợng cho 

sự giải thoát trong Phật giáo (Chín phẩm sen vàng lên giải thoát). Khi đức 

Phật giáng sanh, Ngài đi trên hoa sen bảy bƣớc. Khi đức Phật truyền pháp 

cho Tôn giả Ca Diếp, ngài cũng cầm hoa sen. Vì vậy đức Phật luôn luôn 

đƣợc tôn trí ngồi trên hoa sen. 

 

    Có lần ngoại đạo Dona hỏi: Vậy Ngài phải đƣợc hiểu nhƣ thế nào? Ngài 

điềm tĩnh trả lời: Cũng giống nhƣ hoa sen, Ta sinh ra trong đời, lớn lên trong 

đời mà không bị đời làm ô nhiễm. Nhƣ vậy Ta là Phật, Nhƣ Lai. 

 

    Hoa sen ấy cao quí vô cùng. Nó từ dƣới bùn mọc lên, nhƣng không dính 

mùi bùn. Hoa sen có hoa mọc trƣớc hoa mọc sau, nhƣng khi có cơ hội mọc 

lên gặp ánh sáng mặt trời, tất cả đều nở ra, tỏa mùi thơm ngát nhƣ nhau. Các 

loài hoa khác khi mọc lên, một thời gian hoa rụng mới có quả ; còn hoa sen 

vừa búp đã có quả, quả bọc trong gƣơng sen. Hoa sen to chừng nào thì quả 

và gƣơng sen to chừng ấy. Hoa quả đồng thời. Hoa sen có cái đặc biệt là 

bƣớm không đậu, sâu không ăn, ngƣời ta không lấy để trang sức trên đầu. 

 

    Khi đức Phật mới vừa Thành Đạo dƣới cội Bồ-đề, Ngài liền suy nghĩ: 

"Giáo lý mà Ta chứng ngộ quá siêu việt, siêu lý luận, siêu ngôn ngữ, thậm 

thâm vi diệu. Còn chúng sanh ở giữa đời này thƣờng ham thích ái dục, khoái 

ái dục thì làm sao hiểu cho thấu". Cho nên Ngài chần chừ, ngần ngại chƣa 

muốn thuyết pháp. Hàng chƣ thiên biết rõ tâm ý của Phật không muốn 

thuyết pháp, cho nên mới đến thỉnh cầu Ngài thuyết pháp. Đức Phật nhìn 

giữa hồ sen, thấy các hoa sen, có thứ đã ngoi lên khỏi bùn mà chƣa khỏi 

nƣớc, có thứ mọc lên giữa nƣớc mà chƣa lên khỏi mặt nƣớc, có thứ mọc lên 

khỏi mặt nƣớc mà chƣa nở, có thứ sắp sửa nở đang đợi ánh sáng mặt trời 

mới tỏa bông ra. 

 

    Đức Phật nghĩ rằng: "Tất cả chúng sanh ở thế giới này cũng đều nhƣ thế. 

Có hạng căn cơ thấp, có hạng căn cơ vừa, có hạng căn cơ cao, nhƣng nếu 



các hạng căn cơ đó đƣợc gặp ánh sáng, đƣợc gặp giáo lý của đức Phật cũng 

sẽ đƣợc giải thoát và giác ngộ". Do đó nên Ngài quyết định Chuyển pháp 

luân, thuyết pháp độ sanh. 

 

    Lại nữa, hoa sen còn có một tính cách rất đặc biệt nữa, vì tính cách đặc 

biệt đó mà Phật đã lấy nó để ví dụ cho Diệu Pháp của Ngài. Vậy Diệu Pháp 

đó là gì ? Đó là cái Phật tính, tri kiến Phật. Thấy biết nhƣ thế nào gọi là thấy 

biết Phật ? Thấy biết nhƣ thế nào là thấy biết chúng sanh ? Phải mà thấy trái, 

là thấy biết chúng sanh. Thấy đúng sự thật là thấy biết Phật. Giả mà thấy thật 

là thấy biết của chúng sanh. Thấy đúng sự thật là thấy biết Phật. Vô thƣờng 

mà thấy là thƣờng, vô ngã mà thấy là ngã, là thấy biết chúng sanh. Trái lại 

vô thƣờng thấy là vô thƣờng, vô ngã thấy là vô ngã, là thấy biết Phật... 

Thành thử thấy biết Phật là cái thấy biết đúng chân lý, đúng tánh tƣớng của 

sự vật. Đó là cái thấy biết thoát ra ngoài có, không, thƣờng, đoạn, nhị biên 

theo thiên kiến của chúng sanh. Thấy biết Phật đó nó bao hàm cả tính từ bi, 

hỶ xả, trí tuệ, giải thoát, nên cái thấy biết đó cao quí vô cùng, ví nhƣ hoa sen 

ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Hoa sen mọc ở trong bùn là bùn gì 

? Phật giáo ví dụ bùn đó là phiền não của chúng sanh. Phiền não đó nó làm 

cho cái thấy biết Phật bị khuất lắp, không hiện và không mọc lên đƣợc, cũng 

nhƣ bùn khuất lắp hoa sen. Nhƣng khi thứ bùn đó đƣợc vạch ra, hoa tất sẽ 

mọc lên. Hoa mọc lên từ trong bùn cũng nhƣ cái thấy biết Phật mọc lên từ 

trong tâm phiền não của chúng sanh. Vì thế Thiền sƣ Chân Nguyên của Việt 

Nam chúng ta đã diễn tả: 

 

    "Trần trần sát sát Nhƣ Lai, 

 

    Chúng sanh mỗi ngƣời mỗi có hoa sen. 

 

    Hoa là bản tánh trạm viên, 

 

    Bao hàm trời đất dƣới trên cùng bằng. 

 

    Hậu học có biết hay chăng ? 

 

    Tâm hoa ứng miệng, nói năng mọi lời" 

 

    Trần trần sát sát Nhƣ Lai: 

 

    Trần trần sát sát... nghĩa là cõi Phật nhiều vô cùng, vô tận nhƣ bụi trần 

không ai mà đếm hết. Thế giới của chúng sanh, thế giới của Phật cũng nhiều 



nhƣ thế, hằng hà sa số thế giới. Nếu chúng ta thay thế chữ trần trần sát sát 

bằng hằng hà sa số thế giới thì thế giới nào hễ có chúng sanh tức nhiên thế 

giới đó có Phật. Cho nên trần trần sát thế giới đều có trần trần sát sát Phật, 

trần trần sát sát chúng sanh. 

 

    Chúng sanh mỗi ngƣời mỗi có hoa sen: 

 

    Mỗi ngƣời chúng ta gọi là chúng sanh dầu có trí, không trí, giàu sang, 

nghèo khổ, thông minh, ngu đần, chí đến hạng hung dữ cũng đều có hoa sen. 

Họ hung dữ ngày nay nhƣng ngày mai hết hung dữ, chẳng lẽ họ cứ hung dữ 

đời đời kiếp kiếp mà không lúc nào có một chút từ tâm hay sao ? Dầu họ u 

tối tới mức nào thì trong họ cũng có một chút sáng suốt. Xét cho cùng, 

những hạng ngƣời nhƣ vậy họ cũng có tình thƣơng chứ không phải hung dữ 

hoàn toàn. Thế thì chính nơi ngƣời ấy, cũng có một đốm lửa sáng hay có 

một chút hoa sen tức là mỗi ngƣời có một hoa sen nhƣ Ngộ Ấn Thiền sƣ 

ngƣời Việt Nam đã nói: 

 

    "Diệu tánh rỗng không chẳng thể bâu, (vin) 

 

    Rỗng không tâm ngộ, khó gì đâu? 

 

    Trên non ngọc đốt màu thƣờng đẹp 

 

    Sen nỡ trong lo ƣớt chƣa khô" 

 

    (Thuyền Uyển Tập Anh Lê Mạnh Thất dịch) 

 

    Hoa là bản tánh trạm viên: 

 

    Trạm là đứng lặng. Viên là tròn đầy, viên mãn. Hoa sen nơi chúng sanh 

thì dù có lặn lội (luân hồi khi làm trời khi làm thì ngƣời, khi súc sanh, khi 

ngạ quỉ...), nói chung là luân hồi trong sáu nẽo. Nếu làm ngƣời cũng đủ mọi 

hạng. Khi thì làm ngƣời thông minh, ngƣời ngu dốt, ngƣời lành ngƣời ác... 

dầu làm ngƣời gì thì làm nhƣng cái hoa sen, tánh tri kiến Phật vẫn không bao 

giờ thay đổi. Nó luôn luôn vắng lặng, tròn đầy, không méo mó, không biến 

mất, không thêm bớt. Thành thử tri kiến Phật ở đây nói bằng ẩn dụ hoa sen, 

thì nơi chúng sanh hay nơi Phật cũng y nhƣ nhau, không khác. Nhìn bề 

ngoài, hình tƣớng diện mạo mỗi ngƣời mỗi khác, nhƣng Phật tính trong họ là 

hoa sen không khác, nó chỉ khác nhau ở chỗ biểu hiện mà thôi. 

 



    Bao hàm trời đất dƣới trên cùng bằng: 

 

    Hoa sen đó viên tịch bình đẳng nhƣ nhau, không hơn, không thua, không 

cao, không thấp, tất cả đều bình đẳng. Chỉ khi nào hoa sen đó bị vùi lấp, bởi 

lấp bùn phiền não, thì khi đó con ngƣời trở nên bé nhỏ. Khi nào cái ta (ngã) 

phiền não trong mỗi chúng sanh nhỏ đi thì khi ấy hoa sen Phật tánh mới nở 

ra to lớn đƣợc. Đức Phật là hoa sen đã nở trọn vẹn, cho nên đức Phật lớn 

lắm. Đức Phật to lớn nên Ngài diệt độ đã 2500 rồi mà chúng sanh vẫn niệm 

tƣởng đến Ngài, vẫn thấy Ngài hàng ngày, khắp nơi. 

 

    Phật là bao hàm trời đất dƣới trên cùng bằng. Nên Ngài tuyên bố "Thiên 

thƣợng thiên hạ duy ngã độc tôn" Ngài là chu biến pháp giới (biến khắp 

mƣời phƣơng). 

 

    Hậu học có biết hay chăng ?: 

 

    Ngài Chân Nguyên nói hậu học (tức chỉ vào chúng ta đây) có biết hay 

không? Là một lời nhắc nhở để chúng ta cảnh tĩnh, dứt bỏ mê tình tự tìm 

thấy lại hoa sen trong chính mình để đến bờ giác. 

 

    Tâm hoa ứng miệng, nói năng mọi lời: 

 

    Là ý nghĩ của chúng ta (tâm hoa) ứng ra nơi miệng mình để nói. Nói cho 

đúng với cái tâm hoa tức cái hoa sen trong tâm mình ứng ra mà nói. Khi ứng 

thì ứng ra hoa thơm chứ đừng ứng ra hoa thối, nói ra ai cũng ghét, không ƣa 

nghe. Tâm hoa thì lời phải thơm, nhẹ nhàng phảng phất hơi thơm y nhƣ hoa 

sen. Giáo pháp của Phật cũng có cái đặc sắc, vi diệu nhƣ tâm hoa - Hoa sen 

trong tâm. Phật tánh là tâm hoa, tâm hoa là tri kiến Phật, đó chính là diệu 

pháp. Diệu pháp ở trong bùn mà không dính mùi bùn nên gọi là diệu pháp, 

tức là pháp mầu. Ai đƣợc cái pháp mầu xuất hiện thì an lành, nên gọi là diệu 

pháp. 

 

    Tất cả giáo lý Phật từ đầu đến cuối đều lấy hoa sen làm biểu tƣợng, cho 

nên đạo Phật cũng gọi là đạo Hoa sen: 

 

    - Khi đức Phật giáng sanh cũng bƣớc đi trên hoa sen. 

 

    - Khi đức Phật sắp thuyết pháp cũng nhìn thấy hoa sen. 

 



    -Khi đức Phật truyền pháp cho Ngài Ma-ha Ca Diếp ở trên hội Linh Sơn 

cũng bằng cái hoa sen. 

 

    Trong lịch sử Phật có nói tâm truyền tâm. Khi Ngài truyền chánh pháp 

nhãn tạng cho Tôn giả Ma-ha Ca Diếp ở hội Linh Sơn, hôm đó, đức Thích 

Ca không thuyết gì hết. Chúng hội tập họp rồi, Ngài nhìn Hội chúng một 

lƣợt rồi từ từ cầm một cái hoa sen đƣa lên trƣớc mặt mọi ngƣời. Cả chúng 

hội khi đó đều im lặng không ai hiểu gì cả, duy chỉ có Tôn giả Ma-ha Ca 

Diếp chúm chím cƣời. (niêm hoa vi tiếu). Phật biết Ca Diếp đã ngộ đƣợc cái 

hoa sen mà Phật đƣa lên. Đó chính là tâm ấn (lấy tâm ấn tâm). Tôn giả Ma-

Ha Ca Diếp mặc dầu không nghe Phật nói gì hết nhƣng mà đƣợc cái tâm của 

Phật cho, nên mỉm cƣời. Đức Phật cũng thấy cái chỗ Ca Diếp đã ngộ đƣợc 

cho nên mới nói rằng: "Ngô hữu Chánh pháp nhãn tạng, Niết-bàn Diệu tâm, 

thật tƣớng vô tƣớng, vi diệu pháp môn, kim phó nhữ Ma-ha Ca Diếp". (Ta 

có kho tàng mắt Tạng, con mắt Chánh pháp là Niết-bàn diệu tâm, thật tƣớng 

vô tƣớng. Nay phó chúc cho Ma-ha Ca Diếp). 

 

    Từ đó Ma-ha Ca Diếp lãnh cái giáo chỉ của Phật để sau này khi đức phật 

vừa nhập Niết-bàn thì ngài có kết tập Kinh điển lần đầu tiên để truyền bá 

cho đến ngày nay. 

 

    Kinh Hoa Nghiêm nói về Hoa Tạng thế giới nhƣ sau: "Có những biển 

hƣơng thủy nhiều nhƣ bụi trần của mƣời bất khả thuyết cõi Phật. Từ biển ấy 

nổi lên hoa sen lớn tên Nhất thiết ma ni vƣơng trang nghiêm,... Đây là thế 

giới hoa sen". 

 

    Những ai đã từng đọc truyện Tây Du Ký thì chắc biết rằng: Đƣờng Tam 

Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Trúc. Trải qua bao nhiêu sự khó khăn, gian nan 

nguy hiểm, mà sau này ngƣời ta tiểu thuyết hóa thành động ma, động quỉ 

trên bƣớc đƣờng đi cầu pháp của Ngài. 

 

    Khi triều nhà Đƣờng bên Tàu mới thống nhất đất nƣớc, cấm ngặt sự ra 

vào Trung Hoa. Ngài Huyền Trang cùng với vài vị Hoà thƣợng nữa dâng 

biểu lên nhà vua xin phép qua Ấn Độ du học. 

 

    Đợi mãi không đƣợc phép, các vị Hòa thƣợng cùng dâng biểu với ngài 

ngả lòng bỏ đi. Ngài kiên nhẫn đêm ngày cầu nguyện các vị Bồ-tát gia hộ. 

 



    Một đêm năm 629, Ngài nằm mộng thấy một ngọn Linh Sơn ở giữa biển, 

bèn nhảy xuống nƣớc để lội qua, thì vừa lúc đó, một bông sen xuất hiện, đƣa 

tới chân núi. Thích quá, tỉnh dậy. 

 

    Từ đó Ngài càng quyết tin rằng thế nào cũng thành công, và chính nhờ đó 

mà Ngài đã thắng mọi gian nan sau này. 

 

    Mƣời sáu năm đi thỉnh kinh, mƣời chín năm âm thầm chuyên dịch kinh, 

khi tuổi sắp mãn Ngài gát bút, dặn dò đệ tử: "Đời thầy sắp hết, thầy nằm 

xuống thì đừng bầy vẽ gì cả ! Quấn thầy trong một chiếc chiếu rồi chôn 

trong một thung lũng, chỗ nào vắng vẻ, tịch mịch !" Trƣớc khi tịch, Ngài 

nhƣ bừng tỉnh, nói: Ta thấy một bông sen ở trƣớc mắt, tƣơi đẹp lạ lùng ! 

 

    Ba mƣơi lăm năm trƣớc Ngài thấy một hoa sen, đƣa Ngài qua biển cả đến 

ngọn núi Phật, bông sen lần này lại đƣa Ngài đến cõi Phật. Đó cũng là hoa 

sen". 

 

    Ngày nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh cũng là hoa sen (chín phẩm 

sen vàng). Thành thử hoa sen bên trong nó ứng với bên ngoài. Bên ngoài 

phù hợp với bên trong. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh đến chừng nào thì 

hoa sen của chúng ta khi cầu nguyện vãng sanh cũng lớn chừng đó (Thƣợng 

phẩm thƣợng sanh.) Ngƣợc lại, nếu hoa sen của chúng ta nhỏ bé chỉ lu lú 

dƣới nƣớc thì dù có ngồi lên hoa sen để vãng sanh Tịnh độ cũng chỉ ngồi 

đƣợc hoa sen hạ phẩm mà thôi, chứ không làm sao lên đƣợc hoa sen trung 

phẩm và thƣợng phẩm. Thế cho biết hoa sen trong tâm nhƣ thế nào thì ứng 

hiện ra hoa sen bên ngoài nhƣ thế đó. Đời này nó hiện ra nhƣ thế nào, thì 

ngày mai ở cõi Tịnh Độ cũng hiện nhƣ thế ấy. 

 

    Vậy tụng trì, sao chép, diễn nói... Pháp Hoa cũng chỉ để làm sao cho cái 

hoa sen ở trong chính tự tâm chúng ta ngày càng mọc lên tƣơi tốt, thoát khỏi 

bùn, xuất hiện phô bày, tỏa hƣơng ngát thơm cho đời. Nhƣ nàng Tiểu Thánh 

từng nguyện trƣớc Phật đài: 

 

    "Khể thủ từ bi đạo sĩ tiền, 

 

    Mạc sanh Tây thổ mạc sanh thiên, 

 

    Nguyện vi nhất trích dƣơng chỉ thủy, 

 

    Sái tác nhân gian tịnh đế liên." 



 

    Nghĩa là: 

 

    "Trƣớc đấng từ bi nguyện mấy lời, 

 

    Chẳng sanh đất Phật chẳng lên trời, 

 

    Xin làm giọt nƣớc cành dƣơng nhỏ. 

 

    Sái rực đài sen sạch bụi đời." 

 

     ---o0o--- 

NHẤT THỪA ĐẠO 

 

    Có một câu trong phẩm Phƣơng tiện của kinh Pháp Hoa mà ngƣời học 

Phật thƣờng để ý, đó là câu: 

 

    "Chƣ Phật lƣỡng túc tôn, 

 

    Tri pháp thƣờng vô tánh, 

 

    Phật chúng tùng duyên khởi, 

 

    Thị cô thuyết nhất thừa. 

 

    Thị pháp trụ pháp vị, 

 

    Thế gian tƣớng thƣờng trụ, 

 

    Ƣ đạo tràng tri dĩ, 

 

    Đạo sƣ phƣơng tiện thuyết." 2 

 

    Bây giờ lần lƣợt chúng ta tìm hiểu câu này có ý nghĩa gì? 

 

    Chƣ Phật: Chỉ tất cả Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Các đức Phật đều 

có danh hiệu Lƣỡng túc tôn. Bằng đôi chân, chúng ta đi chỗ này chỗ kia, thì 

đức Phật cũng có hai chân phƣớc đức và trí tuệ dạo khắp tam giới để cứu độ 

chúng sanh. Phƣớc đức và trí tuệ hay đại bi và đại trí, hai đức tính tôn quí đó 



Phật đã thành tựu, nên Ngài đƣợc tôn xƣng là đấng Lƣỡng túc tôn. Vì có đại 

bi đại trí nên Phật biết rõ tánh các pháp. Tánh đó là tánh bình đẳng, bất sinh 

bất diệt hay còn gọi là vô tánh mà chỉ có trí Bát-nhã mới có thể ngộ nhập. 

Chƣ Phật rõ đƣợc tánh ấy, nên nói: "Tri pháp thƣờng vô tánh". Câu này 

đƣợc giải thích khác nhau tùy theo tinh thần của mỗi tông phái. Tánh Tông 

giải thích: Các pháp là chơn không, vô tự tánh, vì các pháp nhờ nhiều nhân 

duyên, nhờ đối đãi mà thành. Lìa các duyên, lìa sự đối đãi thì không có các 

pháp. Nhƣ vậy, các pháp có mà nhƣ không, vì cái có đó không có tự tánh, 

tức không có tánh độc lập với cái khác. Với tâm lý phàm phu, chúng ta thấy 

có pháp này pháp kia sai khác, cái thấy đó không đúng với thực tƣớng các 

pháp. Đức Phật thì thấy các pháp trùng trùng duyên khởi, tƣơng quan lẫn 

nhau vô cùng tận mà hình thành. Nhƣ vậy, một pháp hiện hữu giữa tất cả các 

pháp, tất cả các pháp hiện hữu từ một pháp. Ngoài một pháp không có tất cả 

pháp, ngoài tất cả pháp không có một pháp. Nếu thấy các pháp riêng biệt là 

không hiểu rõ lý duyên khởi ấy. Đức Phật biết rõ các pháp đều vô tự tánh. 

Pháp sinh cũng vô tự tánh, pháp diệt cũng vô tự tánh, pháp có, pháp không, 

đều vô tự tánh. Chẳng hạn, khi ta thấy pháp hiện hữu trƣớc mắt, thì pháp đó 

cũng vô tự tánh, mà khi nó không hiện hữu, cũng là vô tự tánh. Các pháp có 

khi thành, khi hoại, khi có, khi không, gọi là sanh tử thành hoại, nhƣng cái 

vô tự tánh của các pháp thì không có sanh tử thành hoại, nên Bát-nhã tâm 

kinh có câu: "Thị chƣ pháp không tƣớng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, 

bất tăng, bất giảm". Câu này có thể giải thích ý nghĩa câu "Tri pháp thƣờng 

vô tánh" của kinh Pháp Hoa. 

 

    Nhƣng theo tinh thần Tƣớng tông, ngài Khuy Cơ giải thích nhƣ sau: Các 

pháp chia ra pháp thƣờng tánh và pháp vô tánh. Pháp thƣờng tánh là viên 

thành thật, pháp vô tánh là biến kế chấp và y tha khởi. Các pháp do duyên 

mà hiện hữu, nên gọi là y tha khởi. Chúng sanh chấp các pháp y tha này là 

có thực, đó là biến kế chấp, nghĩa là một sự hiểu biết theo vọng tình. Các 

nhà Duy thức thƣờng lấy ví dụ đêm thấy sợi dây thành con rắn. Con rắn đó 

trên vọng tình thì có mà trên sự thực khách quan thì không. Trong luận có 

một bài kệ để diễn tả ba tự tánh nói trên của các pháp: 

 

        "Bạch nhất kiến thằng, thằng thị ma, 

 

        Dạ lý kiến thằng, thằng thị xà. 

 

        Ma thƣợng sanh thằng, do trí loạn, 

 

        Khởi kham thằng thƣợng cánh sanh xà?" 



 

        Tạm dịch: 

 

        "Ban ngày thấy dây, dây là gai, 

 

        Trong đêm thấy dây, dây là rắn. 

 

        Gai thấy thành dây, trí đã loạn, 

 

        Dây còn hóa rắn nữa sao đang?" 

 

    Tất cả các pháp đều do duyên sinh gọi là y tha khởi, vì y tha khởi nên nhƣ 

huyễn, không có thực. Thấy dây là gai (thằng thị ma) tức thấy rõ thực tƣớng 

của dây, thì gọi là viên thành thật. Thấy gai là dây (ma thƣợng sanh thằng) là 

y tha khởi tánh. Thấy dây thành rắn (thằng thƣợng cánh sanh xà) là biến kế 

chấp. Các pháp y tha và biến kế chấp đều là pháp hƣ vọng, vô tánh, chỉ có 

viên thành thật là pháp thƣờng tánh. 

 

    Pháp nhất thừa cũng là chân nhƣ, thật tế pháp trụ, pháp vị. Chữ "pháp trụ, 

pháp vị" ở trong câu kệ trên đồng nghĩa với chân nhƣ, pháp tánh, thật tế, thật 

tƣớng, nghĩa là đều chỉ tánh bình đẳng nhất nhƣ, tánh thƣờng hằng trong tất 

cả pháp. Chân nhƣ cũng là thật tƣớng thƣờng trú của thế gian. Ngộ đƣợc lý 

chân nhƣ này thì thấy rõ tất cả các pháp thế gian đều ở trong chân nhƣ, đều 

thƣờng trú bất biến kiến "thế gian tƣớng thƣờng trú". Tƣớng đây là thực 

tƣớng, không phải tƣớng hƣ vọng bên ngoài, (giả tƣớng thì có sinh trú diệt, 

mà thực tƣớng thì luôn luôn là chân nhƣ thƣờng trú). 

 

    Đức Phật ở Bồ-đề đạo tràng chứng ngộ đƣợc pháp tánh ấy và ngộ đƣợc 

Bồ-đề chủng tử của chúng sinh phải cần có duyên mới phát khởi đƣợc, cho 

nên Ngài dùng các phƣơng tiện để làm phát khởi Bồ-đề chủng tử, nên mới 

nói pháp nhất thừa. Bồ-đề chủng tử là hột giống lớn, hột giống làm Phật, thì 

phải có pháp lớn là pháp nhất thừa mới đủ sức làm duyên cho nó phát khởi 

(Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa... ƣ đạo tràng tri dĩ, 

Đạo sƣ phƣơng tiện thuyết). 

 

    Pháp Phật chứng bất khả tƣ nghị, chỉ có Phật với Phật hiểu nhau, còn 

chúng sanh không thể ngộ nhập trực tiếp, (Trƣờng Bộ Kinh nói: Pháp này do 

Ta chứng đƣợc thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thƣợng, 

siêu lý luận, vi diệu, chỉ ngƣời có trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì 

ƣa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy đƣợc định lý y tánh 



duyên khởi pháp. Thật là khó thấy đƣợc tịnh lý tất cả hành là tịch tịnh, tất cả 

sanh y đƣợc từ bỏ, ái đƣợc đoạn tận, ly dục, ái diệt Niết-bàn), nên Phật phải 

dùng phƣơng tiện, tuỳ căn cơ trình độ chúng sanh để nói. Nghĩa là khi nói 

pháp không phải Ngài luôn luôn đem lý nhất thừa ra dạy. Chẳng hạn đối với 

phàm phu, ngoại đạo, căn cơ thấp thì Ngài chỉ dạy bố thí, trì giới. Với hàng 

Thanh Văn trình độ khá hơn, Ngài dạy Tứ diệu đế để thấy khổ, nguyên nhân 

khổ, sự diệt khổ và con đƣờng diệt khổ. Cao hơn nữa, đối với hàng Duyên 

giác quán đƣợc lý nhơn duyên sinh, Ngài mới dạy 12 Nhơn duyên để đƣa họ 

đến giác ngộ. Tất cả những pháp đó đều là phƣơng tiện Phật dùng để dìu dắt 

chúng sinh cho đến khi phát khởi đƣợc Bồ-đề chủng tử (Bồ-đề tâm) mới nói 

nhất thừa. Vì chỗ chứng của Phật thâm diệu, căn cơ của chúng sinh không 

thể một lần mà ngộ đƣợc, Phật phải dùng phƣơng tiện giáo hóa dần dần. 

Phẩm Phƣơng tiện trong kinh Pháp Hoa do đó giữ vai trò rất quan trọng. Thí 

dụ về phƣơng tiện đƣợc Phật dùng để giáo hóa: Một bà mẹ sầu khổ vì con 

chết, bà không nỡ đem chôn, cứ ôm con khóc lóc mà đi đến Phật, Ngài bảo 

bà hãy đi xin lửa ở nhà nào không hề có ngƣời chết, đem về để Ngài cứu đứa 

con. Bà vâng lời ra đi, đến nhà nào cũng sẵn sàng cho lửa, nhƣng khi hỏi đến 

ngƣời chết thì không nhà nào khỏi có ngƣời chết. Nhà thì chết cha, chết mẹ, 

anh em, chị em, con cháu. Cứ mỗi câu trả lời nhƣ là một tia lửa chiếu sáng 

tâm tƣ. Cuối cùng bà dần dần tỉnh ngộ trƣớc sự thật, nên nỗi đau khổ cũng 

nguôi dần. Bà trở về đức Phật trong tâm trạng bình tĩnh hơn. Bà bạch lại với 

đức Phật rằng: "Việc Ngài dạy con đã làm xong". Đức Phật nhân đấy thuyết 

pháp cho bà, bà hoan hỶ kính thọ, đem xác con đi chôn, cầu nguyện cho nó 

mà không còn quá đau khổ nhƣ trƣớc. Đó là phƣơng tiện mà nếu đức Phật 

không dùng thì không thể dẫn bà mẹ đau khổ ấy ra khỏi phiền não, đạt đến 

trí tuệ. Đối với căn cơ của một ngƣời đang ngập chìm trong đau khổ nhƣ bà 

này thì cần phải nhờ bài học thực tế trực tiếp nhƣ Đức Phật dạy mới thức 

tỉnh nổi, chứ nếu chỉ giảng lý thì thật khó làm cho bà lay chuyển. Không có 

quyền trí (hay phƣơng tiện trí) thì căn bản trí không thể hiển bày đƣợc. 

 

    Ngƣời ta thƣờng xem đức Phật nhƣ một đấng thiêng liêng, một vị thần. 

Ngài đã đánh tan hiểu lầm đó một cách dứt khoát trong câu trả lời Bà-la-

môn Dona. Bà-la-môn này, một hôm, trông thấy dấu chân Ngài và chú ý đến 

những đặc điểm khác thƣờng nơi dấu chân ấy, ông ta lần tìm đến chỗ đức 

Phật và hỏi: 

 

    - Ngài có phải là một vị trời chăng? Phật đáp: Không, Bà-la-môn lại hỏi: 

Vậy Ngài là Càn-thát-bà chăng ? (Là một loài nhạc thần). Ngài đáp: Không. 

- Ngài là quỉ Dạ xoa chăng ? Ngài đáp: Không phải. Vậy có phải Ngài là 

ngƣời chăng ? Ngài đáp: Ta không phải là ngƣời. Quá ngạc nhiên, Bà-la-



môn hỏi tiếp: Vậy Ngài là ai? Khi ấy đức Phật trả lời nhƣ sau: Nầy Bà-la-

môn, Ta không phải là trời, nhƣng đối với loài trời chƣa giác ngộ, còn mê 

hoặc thì Ta là một vị trời đã giác ngộ, hết mê hoặc. Ta không phải là Càn-

thát-bà, là Dạ-xoa, là ngƣời.., nhƣng đối với loài Càn-thát-bà, loài Dạ-xoa, 

loài ngƣời... chƣa giác ngộ, còn mê hoặc, thì Ta là loài Càn-thát-bà... đã giác 

ngộ, hết mê hoặc. Ví nhƣ hoa sen sanh ra trong nƣớc, lớn lên trong nƣớc, 

nhƣng không bị nƣớc thấm ƣớt. Ta sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, Ta 

chinh phục đời, không bị đời làm ô nhiễm. Nhƣ vậy Ta là Phật. 

 

    Bà-la-môn Dona sụp lạy và xin quy y Phật. 

 

    Qua chuyện ấy, chúng ta thấy đức Phật ở trong tất cả Trời, Càn-thát-bà, 

Dạ-xoa, ngƣời... nhƣng vƣợt lên tất cả Trời, Càn-thát-bà, Dạ-xoa, ngƣời... 

Ngài không có xa vời đối với chúng ta, nhƣng rất khác chúng ta, vì Phật là 

một ngƣời đã hết mê hoặc, đã giải thoát và viên mãn lòng từ bi cứu độ chúng 

sanh, chỉ có thế. Nhƣng chính đó là điều cao quí nhất, siêu việt nhất mà tất 

cả chúng ta hết lòng tôn thờ để tu theo. 

 

     ---o0o--- 

NHÀ NHƯ LAI, ÁO NHƯ LAI, TÕA NHƯ LAI 

 

    Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã 

dạy cho đệ tử suốt 45 năm. Trƣớc khi thuyết kinh này, vì căn cơ các hàng đệ 

tử không đồng, Ngài đã dùng nhiều phƣơng tiện để dẫn dắt họ dần dần đến 

Nhất thừa đạo. Đến khi căn cơ chúng sanh đã thuần thục, Phật mới nói thẳng 

đạo Nhất thừa. Nhất thừa đạo không có nghĩa là phủ nhận tất cả những pháp 

môn phƣơng tiện mà Phật đã nói trƣớc đây, mà chỉ muốn nói rằng, những 

pháp môn trƣớc kia là những nấc thang, những phƣơng tiện để giáo hóa 

chúng sanh vào Nhất thừa. Nhƣ y sĩ sau khi đã hiểu rõ căn bệnh, hiểu rõ 

thuốc chữa bệnh, cách chữa bệnh, mới cho bệnh nhân dùng thuốc này thuốc 

khác. Đức Phật cũng thế, với trí tuệ, Ngài chữa lành mọi căn bệnh của chúng 

sanh, tuỳ căn cơ mà dùng phƣơng tiện này khác, chứ không phải đem tất cả 

thuốc cho uống một lúc. Chẳng hạn khi ngƣời đau bụng, y sĩ bảo kiêng sữa 

và cho các thuốc trị đau bụng, sau đó khỏi bệnh, y sĩ lại bảo uống sữa để 

thêm sức. Nếu bệnh nhân không biểu biết, thì sẽ bảo y sĩ trƣớc sau bất nhất, 

trƣớc bảo không uống sau lại bảo uống. Phật cũng thế, trƣớc chỉ nói pháp Tứ 

đế, Nhân vô ngã... để chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi. Khi ngã chấp 

đã đƣợc phá trừ mà pháp chấp chƣa trừ thì giác ngộ chƣa đƣợc rốt ráo, do đó 

Phật lại dạy thêm, phá trừ pháp chấp để giải thoát hoàn toàn. Nhƣng có hàng 



đệ tử lại nghĩ, trƣớc Phật đã dạy lý Tứ đế để tu chứng Niết-bàn, bây giờ lại 

nói đó chỉ là phƣơng tiện, còn có pháp Nhất thừa cao hơn nữa. Nhƣ vậy là 

Phật nói trƣớc khác, sau khác, vì nghĩ thế nên trong hội Pháp Hoa, có 5000 

Tỳ-kheo tăng thƣợng mạn bất tín đứng dậy đi ra. Nhân đấy đủ biết, kinh 

Pháp Hoa là một bộ kinh tối thƣợng thừa, Phật nói để đƣa đệ tử đến Nhất 

thừa đạo, để ngộ nhập Phật thừa, chỉ dành cho hạng căn cơ đã thuần thục. 

Cho nên ai viết chép, thọ trì, giảng nói đƣợc kinh này thì ngƣời ấy công đức 

vô lƣợng. Nếu không nhờ có lòng tin lớn, do trồng căn lành từ vô lƣợng kiếp 

thì khó mà làm đƣợc việc này. 

 

    Trong khi đọc tụng giảng nói Pháp Hoa, ngƣời ấy ít nhất phải có hiểu biết, 

thực hành, theo lời kinh dạy thì mới đƣợc lợi ích cho ngƣời nghe, cũng nhƣ 

ngƣời nói, nếu không, sự thọ trì đọc tụng, giảng nói không có lợi nhiều. Nhƣ 

trong pháp hội của đức Lục tổ Huệ Năng, có vị thầy Pháp Đạt một hôm đến 

tham bái, đảnh lễ Tổ ba lạy mà đầu không sát đất, Tổ quở: Lạy là để phá trừ 

kiêu mạn, tỏ lòng cung kính, lạy mà đầu không chấm đất chắc trong lòng 

còn ôm giữ một điều gì ? Pháp Đạt nói: Tụng kinh Pháp Hoa đã đƣợc 3000 

bộ mà chƣa thấy đạo. Tổ dạy: Dù có tụng ba vạn bộ đi nữa mà không hành 

thì cũng vô ích. Nếu hành đƣợc tinh thần Pháp Hoa thì sẽ cùng tôi sánh vai 

mà đi. Kinh Pháp Hoa đã dạy một hạnh khiêm tốn nhẫn nhục qua điển hình 

ngài Bồ-tát Thƣờng Bất Khinh, một vị Bồ-tát mà ra đi gặp ai cũng cung kính 

cúi đầu nói: "Tôi rất kính trọng các ngài, không dám khinh mạn vì các ngài 

thực hành đạo Bồ-tát sau sẽ thành Phật". Có ngƣời nghe thì hoan hỶ vì cho 

đó là lời chúc tụng. Có ngƣời nghe cũng dửng dƣng vì không hiểu Ngài 

muốn nói gì. Nhƣng có ngƣời nghe thì nổi sân vì cho rằng Ngài chọc tức 

mình, nên mắng nhiếc đánh đập, nhƣng Ngài vẫn giữ một tâm niệm bình 

thản đối với tất cả mọi ngƣời vì Ngài biết rõ mọi ngƣời đều có Phật tánh, 

biết ngƣời nào nghe Kinh Pháp Hoa đều sẽ thành Phật, vì kinh dạy: "Nhƣợc 

hữu văn pháp giả, vô nhất bất thành Phật". Tất cả chúng sanh, hoặc trong 

hiện tại, hoặc ở quá khứ, hoặc vị lai, thế nào cũng có lần nghe kinh Pháp 

Hoa, mà đã nghe đƣợc thì sẽ có ngài thành Phật. Vì biết rõ nhƣ vậy, nên 

Ngài cung kính tất cả. Lý do thứ hai khiến Ngài cung kính, kính họ là kính 

sự hiểu biết của mình, sự hiểu biết đó là mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. 

Thứ ba cung kính họ tức là cung kính lời Phật dạy, phải khiêm cung với tất 

cả mọi ngƣời. Nếu mình khinh ngƣời, tức là khinh lời đức Phật dạy, mà 

cũng khinh luôn cả sự hiểu biết của mình. Điển hình Bồ-tát Thƣờng Bất 

Khinh ấy đủ làm cho chúng ta từ bỏ tâm kiêu mạn, và thay vì nói bậy, hí 

luận vô ích, thả tâm ý tán loạn quàng xiên, thì tụng Kinh, chừng ấy cũng 

đƣợc lợi lạc. Nhƣng nếu không phá trừ kiêu mạn, thực hành hạnh khiêm 

cung thì mất rất nhiều công đức của việc tụng đọc. Tụng kinh mà còn cần 



chú ý học hỏi để thực hành tinh thần Kinh, huống chi giảng nói cho ngƣời. 

Tự tụng đã khó, đem nói cho ngƣời lại càng khó hơn. Cho nên đức Phật dạy, 

ai giảng nói Kinh này, ngƣời ấy đã trồng căn lành từ nhiều kiếp. Nhƣng 

muốn cho sự giảng nói kinh này viên mãn lợi ích cả mình lẫn ngƣời, thì 

ngƣời giảng nói cần hội đủ ba đức tính nhƣ phẩm Pháp sƣ trong kinh đã dạy. 

Đó là ở nhà Nhƣ Lai, mặc áo Nhƣ Lai và ngồi tòa Nhƣ Lai. 

 

    Chúng sanh ở trong tam giới là một cái nhà do nghiệp mình tạo ra, đó là 

những nghiệp hữu lậu, tham sân si phiền não. Bây giờ ngƣời muốn nói kinh 

Pháp Hoa thì đừng ở trong nhà đó, mà phải lấy tâm từ bi làm nhà. Từ là cho 

niềm vui, bi là cứu nạn khổ. Cho vui khi thấy chúng sanh yên lành, cứu khổ 

khi thấy chúng sanh đau khổ. Nhƣ ba mẹ thấy con vui khỏe mạnh thì cho 

thêm áo, giầy... làm cho nó vui hơn, hay hoan hỶ với nó, đó là lòng từ. 

Nhƣng khi nó đau ốm thì săn sóc, cho thuốc men, cơm cháo là bi. Đức Phật 

cũng vậy, đối với chúng sanh đã có nghiệp quả tốt, Ngài dùng Từ để giáo 

hóa, vì cái tốt trong tam giới chƣa phải giải thoát, nên Ngài đem những thiện 

pháp xuất thế khiến cho họ tiến tu, đó là lòng Từ. Nhƣng đối với những 

chúng sanh bị nghiệp chƣớng đau khổ trói buộc, thì Phật dùng những pháp 

môn dạy chúng ta tu để trừ nghiệp chƣớng, để hết đau khổ, đó là Bi. Nhƣng 

thực hiện lòng từ bi đó không phải một ngày, hai ngày mà thành đƣợc. Kinh 

đã chia ra ba cấp bực từ bi là: 

 

    1. Chúng sanh duyên từ. 

 

    2. Pháp giới duyên từ, hay đồng thể đại bi. 

 

    3. Vô duyên từ hay Vô duyên đại từ. 

 

    Chúng sanh duyên từ: Là lòng từ bi còn tƣớng đối đãi, có duyên mới phát 

khởi, ví dụ có thấy chúng sanh đau khổ mới phát lòng thƣơng, khi cảnh khổ 

qua rồi thì tâm từ bi cũng lặn mất. Lòng từ bi có sinh diệt đối đãi ấy, gọi là 

chúng sanh duyên từ. 

 

    Pháp giới duyên từ: Là Phật, Bồ-tát thấy rằng tất cả chúng sanh sinh tồn 

đều có tƣơng quan mật thiết với nhau. Ví dụ: Một ngƣời đi buôn, một ngƣời 

làm ruộng, một thầy giáo, một học sinh, một ngƣời nội trợ... Những ngƣời 

này nếu nhìn một cách phiến diện, chúng ta thấy họ không tƣơng quan gì với 

nhau, vì mỗi ngƣời làm một công việc. Nhƣng sự thật thì tất cả những ngƣời 

ấy đều có tƣơng quan sinh tồn, giúp đỡ lẫn nhau. Hiểu đƣợc nhƣ vậy, thì 

không còn cái tánh bất chấp quyền lợi chung mà bảo vệ quyền lợi riêng rẽ. 



Cái biết của chúng ta hiện tại, chẳng hạn nhƣ biết làm toán, là nhờ những 

ngƣời trong quá khứ hoặc đã qua đời, hoặc đã đi chỗ khác. Đức Phật tuy đã 

diệt độ mà giáo lý của Ngài vẫn còn tác dụng giúp chúng sanh giác ngộ, vẫn 

là một duyên lành, một làn gió mát cho những ai thực hành theo. Nhƣ vậy, 

giữa Phật và chúng sanh, giữa những ngƣời trong một quốc gia hay rộng 

hơn, nhân loại trên thế giới, suy cho cùng đều có tƣơng quan với nhau, gọi là 

trùng trùng duyên khởi, hay pháp giới, tức là cái nguyên lý nƣơng nhau mà 

thành tựu. Căn cứ trên lý "Pháp giới trùng trùng duyên khởi" đó mà phát 

lòng từ bi thì gọi là pháp giới duyên từ, hay đồng thể đại bi. Lý trùng trùng 

duyên khởi này luôn luôn hiện hữu nơi sự vật, chúng không bao giờ gián 

đoạn, hay có hạn lƣợng, nên từ bi căn cứ trên đó cũng không có sinh diệt, 

hạn lƣợng, không phân biệt mình ngƣời, thân, sơ, loài ngƣời hay loài vật. 

Hoặc mình có Phật tánh, các ngƣời khác, chúng sanh khác cũng đều có Phật 

tánh. Mình và ngƣời khác, chúng sanh khác tuy cách biệt sang hèn nhƣng 

Phật tánh thì vốn đồng nhất thể. Cũng nhƣ cánh tay mặt, cánh tay trái, tuy 

khác nhau nhƣng đồng một thân thể. Vậy khi cánh tay trái bị thƣơng, tay 

phải xức thuốc là dựa trên tính đồng nhất thân thể đó mà làm, chứ không 

phải phân biệt bỉ thử. Đồng thể đại bi cũng vậy. 

 

    Cao hơn tất cả là Vô duyên từ: Là lòng từ bi hoàn toàn không dựa vào một 

lý lẽ nào để phát khởi, không chờ đợi đối tƣợng, vô điều kiện. Nhƣ mặt trời 

chiếu sáng, không tính toán lựa chọn chỗ này thì chiếu xuống, chỗ kia không 

chiếu xuống. Hai đức từ bi sau này bao la nhƣ vũ trụ của chƣ Bồ-tát và Phật, 

còn Phật tử chúng ta thì chỉ thực hành chúng sanh duyên từ, nhƣng đấy cũng 

là những mục tiêu mà chúng ta mong mỏi hƣớng đến, để sau này cũng sẽ có 

đƣợc pháp giới duyên từ và vô duyên từ nhƣ chƣ Phật và Bồ-tát. 

 

    Tâm từ bi là cái "Nhà Nhƣ Lai", trong đó ngƣời nói kinh Pháp Hoa phải ở 

mới nói kinh đƣợc viên mãn. Đó là điều kiện thứ nhất. 

 

    Điều kiện thứ hai, là "Mặc áo nhu hòa nhẫn nhục". Đã đƣợc tâm từ bi 

nhƣng cần phải phô diễn cách nào? Cần phải có đức tánh mềm mỏng, ái 

ngữ, chứ không phải chỉ cần có tâm từ bi là đƣợc, rồi cứ việc nói lời khó 

chịu, thái độ gay gắt. Có những bà mẹ thƣơng con, nhƣng cũng chính vì lòng 

thƣơng đó, mà thƣờng đánh mắng nó, không nói lời ôn tồn dạy dỗ, hay thầy 

giáo vì thƣơng học trò mà đánh đập khi nó làm bài sai... Lòng từ bi thiếu 

mềm mỏng đó thƣờng dễ gây đau khổ. Vậy ngoài đức từ bi cần phải có ái 

ngữ làm cho mọi ngƣời ƣa mến thích nghe. Kinh Pháp Hoa là kinh tối 

thƣợng thừa, nan tín nan giải, nếu nói bằng lời thô bạo, cứng cỏi, thì chúng 

sanh làm sao nghe lọt lỗ tai đƣợc. Nhƣ viên thuốc chữa bệnh rất hay mà quá 



đắng, thì phải bọc một lớp đƣờng, mới cho trẻ uống đƣợc. Chúng sanh đối 

với Phật Pháp cũng nhƣ trẻ con vậy. Thuốc Pháp Hoa là thuốc đắng tối 

thƣợng thừa, nếu không bọc một lớp đƣờng nhu hòa nhẫn nhục thì khó mà 

đem cho chúng sanh uống đƣợc. 

 

    Suốt đời đức Phật luôn luôn nhu hòa nhẫn nhục. Nhƣ có lần đi khất thực, 

Ngài gặp một ngƣời ác cản chận lại mắng rủa. Ngài vẫn im lặng đứng lại để 

nghe ông ta nói xong, rồi ôn tồn hỏi: Ở nhà ngƣơi chắc cũng có khi bà con 

đến thăm chứ? Ngƣời ấy đáp: Có chứ sao không. Ngài hỏi tiếp: Mỗi lần họ 

đến thăm chắc cũng có khi ngƣơi dọn quà bánh mời ăn? Có. Và nếu họ 

không ăn thì phần quà ấy về ai? Ngƣời kia đáp: Thì về tôi chứ ai. Khi ấy đức 

Phật bảo: Cũng thế, nãy giờ ngƣơi dùng lời thô bỉ mắng Ta, mà Ta không 

nhận thì những lời ấy hẳn trở về ngƣơi. Vậy Ta khuyên ngƣơi đối với ai 

cũng không nên dùng lời thô bỉ mà nên dùng lời hòa nhã. Nhờ nhu hòa nhẫn 

nhục mà Phật đã khai hóa cho ngƣời ấy. Vì ngƣời mắng mình bao giờ cũng 

mang một thành kiến, hoặc vì thấy bộ tịch mình mà họ không ƣa, hoặc vì 

việc làm của mình động chạm đến quyền lợi của họ, hoặc vì họ nghe lầm, 

nghe xuyên tạc về mình. Muốn thoát khỏi cảnh sân si, tật đố, cần phải nhu 

hòa nhẫn nhục mới bình tĩnh để đối phó, chứ mình nóng nảy đáp lại thì 

không khác gì đổ dầu thêm vào lửa. Nhƣng nhẫn nhục của đức Phật là nhẫn 

nhục trong trí tuệ sáng suốt, nhẫn để giáo hóa, nhƣ khi Ngài hỏi lại kẻ đã 

mắng nhiếc mình. Đức nhẫn này rất cần để vƣợt mọi khó khăn. 

 

    Nhẫn có ba thứ: 

 

    1. Nại oán hại nhẫn: Nhẫn trƣớc lời sỉ nhục thù hằn, chuyên gây khó khổ 

của loài ngƣời khác đối với mình. 

 

    2. Kham thọ khổ nhẫn: Nhẫn đối với những vật vô tình đem lại thọ khổ 

cho chúng ta nhƣ nóng, lạnh, đói, khát. Nếu ngƣời hành đạo nửa chừng bỏ tu 

vì không chịu nổi những chƣớng duyên này, ấy là vì không kham nhẫn. 

 

    3. Vô sanh pháp nhẫn: Cái nhẫn cao nhất. Vì biết các pháp vốn vô sanh. 

Đã vô sanh thì lời mắng nhiếc sỉ nhục của ngƣời ta nói với mình cũng vô 

sanh. Ví dụ câu nói: "Anh là đồ ngu", mỗi đơn từ không phải lời mắng, chỉ 

vì chúng ta đem tâm phân biệt so đo ráp nó lại, chấp cái vô sanh làm sanh, 

nên mới khó chịu. Nếu biết rõ thực tính của nó là vô sanh, thì nó không 

thành một lời mắng, lấy đâu mà giận mà khổ. Mọi sự khác cũng vậy, đều vô 

sanh. Tin đƣợc điều đó thì không thấy có điều nhục đế mà nhẫn gọi là vô 

sanh pháp nhẫn. 



 

    Cuối cùng điều kiện thứ ba của ngƣời giảng kinh là phải ngồi Toà Nhƣ 

Lai: Ngồi là an trú, tòa Nhƣ Lai là nhất thiết pháp không, "không" đây có 

nghĩa là vô tự tánh của các pháp. Tất cả các pháp đều vô tự tánh, vì vô tự 

tánh nên bất khả đắc chứ không phải hoàn toàn là trống không. Đức Phật an 

trú trong chân không đó nên gọi là ngồi tòa Nhƣ Lai. Kinh Kim Cƣơng nói: 

"có bao nhiêu chúng sanh Ta đều độ cho nhập vô dƣ Niết-bàn, diệt độ vô số 

vô biên chúng nhƣ vậy mà thật không thấy có chúng sanh nào đƣợc độ". 

Trọn đời Ngài độ sinh mà không thấy có chúng sinh nào đƣợc độ, nên sự 

thuyết pháp độ sinh mới viên mãn. Vì nếu cứ trên mặt giả tƣớng mà nhìn, thì 

thấy chúng sanh nhiều vô cùng vô tận, biết đời nào độ cho hết? Nhƣng đức 

Phật ở trong vô tự tánh, trong vô sanh của các pháp mà nhìn, nên không còn 

thấy tƣớng chúng sanh, lấy đâu có nhiều có ít? Cho nên Ngài nói pháp cho 

một ngƣời nghe thì cũng nhƣ nói cho nhiều ngƣời, vì Ngài đem tâm giác ngộ 

tâm bình đẳng mà nói pháp. Đứng trên tâm niệm bình đẳng đó, thì dù chỉ có 

một ngƣời nghe, Ngài cũng không phiền muộn. Có nhiều ngƣời theo, Ngài 

cũng không hớn hở. Chúng sanh nghe mà hoan hỶ phấn khởi, Ngài cũng 

không lấy đó làm mừng. Nghe mà uể oải nhác nhớm Ngài cũng không bực 

bội. Nghe mà dửng dƣng Ngài cũng không chấp trƣớc. Thái độ bình đẳng 

giải thoát đó của đức Phật đối với ba hạng ngƣời nghe pháp nhƣ thế, gọi là 

ba niệm đại bi. Nhờ Ngài đã ngộ nhất thiết pháp không, an trú trong đại bi 

tâm niệm đó, nên Ngài mới có thể nói pháp độ sanh suốt 45 năm, nếu không, 

việc giáo hóa độ sanh sẽ bị những ngƣời biếng nhác giải đãi, ngƣời không 

ƣa, làm cho Ngài chán nản. 

 

    Tóm lại, ở nhà Nhƣ Lai, mặc áo Nhƣ Lai và ngồi tòa Nhƣ Lai là ba đức 

tính, ba điều kiện để việc đọc tụng, giảng nói kinh Pháp Hoa đƣợc rốt ráo 

viên mãn. 

 

    Hòa thƣợng Thích Trí Thủ trì tụng kinh Pháp Hoa đã có lời nguyện nhƣ 

sau: 

 

    "Một lòng kính lạy Phật đà, 

 

    Ngàn đời con nguyện ở nhà Nhƣ Lai, 

 

    Con nguyền mặc áo Nhƣ Lai, 

 

    Con ngồi pháp tọa Nhƣ Lai muôn đời". 

 



    Phật tử chúng ta trì tụng kinh Pháp Hoa cũng nên noi gƣơng Hòa thƣợng 

phát nguyện ở nhà Nhƣ Lai, mặc áo Nhƣ Lai, ngồi tòa Nhƣ Lai, để cho việc 

đọc tụng biên chép thọ trì kinh Pháp Hoa đƣợc viên mãn lợi ích vậy. 

 

     ---o0o--- 

KINH PHÁP HOA VỚI LỜI THỆ NGUYỆN "CHÖNG SANH VÔ BIÊN 
THỆ NGUYỆN ĐỘ" 

 

    Theo tinh thần của Đại Thừa Giáo thì lấy Bồ Tát Hạnh làm cao điểm, mà 

thuyết minh về Bồ Tát hạnh thì Kinh Pháp Hoa là Kinh tiêu biểu, là Kinh 

đúc kết nói lên bản hoài cao tột của Đức Phật trong sự ra đời và thuyết giáo 

của Ngài trong suốt 45 năm ở cõi Ta Bà. 

 

    Kinh Pháp Hoa diễn tả một chân lý sinh động qua các hạnh của các vị Bồ 

Tát. Đức Phật nhìn tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và vì tất cả chúng 

sanh có Phật tánh cho nên tất cả việc làm thiện của chúng sanh dù là một 

việc thiện rất nhỏ cũng đƣa đến sự giải thoát thành Phật, nhƣ trong phẩm 

Phƣơng Tiện có câu: "Nhƣợc nhơn tán loạn tâm, nhập ƣ tháp miếu trung, 

nhất xƣng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo" (Nếu có ngƣời tâm tán 

loạn, đi vào trong tháp miếu Phật, xƣng một tiếng Nam Mô Phật, đều đƣợc 

thành Phật đạo). Hoặc: "Nãi chí đồng tử hý, tụ sa vi Phật tháp, giai dĩ thành 

Phật đạo (Cho đến trẻ nhỏ chơi, nhóm cát làm tháp Phật, đều đƣợc thành 

Phật đạo). 

 

    Đó là những điều mà các thời giáo trƣớc Phật chƣa nói. Đến khi giảng 

Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới đề cập đến. Bởi lẽ những việc thiện dù rất nhỏ 

cũng xuất phát từ Phật tánh, nếu nhƣ không có Phật tánh thì không thể có 

các việc thiện, và đã là xuất phát từ Phật tánh thì dù làm một việc thiện trong 

tán loạn tâm, nó cũng đƣa đến quả thành Phật. Sau ngày thành đạo, Đức Phật 

thuyết giáo lý căn bản, Ngài muốn đƣa tất cả chúng sanh đến giác ngộ nhƣ 

Phật, nhƣng không thể đƣa đƣợc, đó là trƣờng hợp Ngài nói Kinh Hoa 

Nghiêm mà theo Ngài Thiên Thái Trí Giả cho Kinh ấy là Kinh Đức Phật 

giảng đầu tiên khi vừa thành đạo tại cội Bồ Đề, không mấy ai hiểu nổi. Và 

đó cũng là diễn tả ý nghĩa lời nói của Đức Phật khi vừa thành đạo tại cội Bồ 

Đề mà trong kinh Đại Niết Bàn thuộc Trƣờng Bộ Kinh và Kinh Thỉnh Cầu 

thuộc Tƣơng Ứng Bộ Kinh đều có ghi lại: "Pháp này do ta chứng đƣợc, thật 

là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thƣợng, siêu lý luận, vi diệu, 

chỉ ngƣời có trí mới hiểu thấu, còn quần chúng này thì ƣa ái dục, khoái ái 

dục, ham thích ái dục, thật khó thấy đƣợc tất cả hành là tịch tịnh, tất cả danh 



y đƣợc từ bỏ, ái đƣợc đoạn tận, ly dục, ái dục Niết bàn". Nên Đức Phật phải 

tùy theo căn cơ mà phƣơng tiện thuyết ra Ba Thừa Giáo. Trong Ba Thừa 

Giáo này, mỗi thừa đều có nhân riêng, quả riêng, hạnh riêng. Thanh Văn 

thừa tu theo Thanh văn Thừa, Duyên Giác thì tu theo Duyên Giác Thừa, Bồ 

Tát thì tu theo Bồ Tát Thừa. Nhân của Thừa nào thì chứng quả của Thừa ấy, 

mỗi thừa riêng biệt pháp tu, riêng biệt quả chứng, không tƣơng quan với 

nhau. Tiểu Thừa là Tiểu Thừa, Đại Thừa là Đại Thừa, không lẫn lộn đƣợc. 

Ngay nhƣ trong Kinh Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói đến việc thọ 

ký cho ngƣời sẽ thành Phật, song chỉ thọ ký cho hàng Bồ Tát, còn hàng 

Thanh Văn, Duyên Giác thì tuyệt nhiên vô phần. Nhƣng đến thời kỳ Kinh 

Pháp Hoa lại khác. Trong đây xác minh rằng tất cả chúng sanh đều có Phật 

tánh, nhƣ vậy tất cả chúng sanh đều trở thành Phật, dù cho họ tu theo Thanh 

Văn Thừa hay Duyên Giác Thừa. Vì Nhị Thừa giáo tuy là phƣơng tiện, 

nhƣng phƣơng tiện không có nghĩa là vô giá trị, mà giá trị của nó là những 

chặng đƣờng đƣa đến cứu cánh giác ngộ. Ở đây đặc biệt nhấn mạnh đến 

quan điểm Đức Phật ra đời chỉ thuyết có một Phật thừa mà thôi, và chỉ có 

một Phật thừa đó mới đích thực, còn nói Tiểu Thừa, Đại Thừa đều chỉ là 

phƣơng tiện nói ra. Nói ra theo căn cơ thấp cao của Phật thật có Tiểu có Đại. 

Danh từ Tiểu thừa, Đại Thừa ở trong Kinh Pháp Hoa bị coi nhẹ, không còn 

mang ý nghĩa đích thật, cố định nhƣ ở các Kinh Luận Đại Thừa khác. 

 

    Kinh Pháp Hoa có cái nhìn đặc biệt về Phật thân và Giáo pháp. Về Phật 

thân, Pháp Hoa nói đến cả Phật sanh thân và Phật pháp thân. Phật sanh thân 

là Đức Phật lịch sử có giới hạn trong không gian và thời gian, nhƣ Đức 

Thích Ca ra đời tại Ấn Độ. Còn Phật pháp thân là tánh pháp thân bất sanh 

bất diệt, châu biến pháp giới. Không có Phật pháp thân thì không có Phật 

sanh thân và nếu không có Phật sanh thân thì không bằng vào đâu hiển lộ 

Phật pháp thân. Phật pháp thân ví dụ nhƣ mặt trăng trên trời, còn Phật sanh 

thân ví dụ nhƣ ánh trăng dƣới nƣớc. Ánh trăng dƣới nƣớc nhờ trăng trên trời 

mà có, trăng trên trời nhờ ánh trăng dƣới nƣớc mà biểu lộ sự ứng dụng. Ánh 

trăng dƣới nƣớc tùy theo duyên của nƣớc mà khi có khi không, còn mặt 

trăng trên trời thì không phải chịu sự có không theo nƣớc. Đó là điểm đặc 

biệt khác với các kinh khác hoặc chỉ nói đến sanh thân, mà không nói đến 

pháp thân, hoặc chỉ nói đến pháp thân mà không nói đến sanh thân. Đức 

Phật Thích Ca đản sanh dƣới cây Vô Ƣu và thị tịch tại Ta-la song thọ, đó là 

Đức Phật sanh thân, là cái bóng của Đức Phật pháp thân vô lƣợng thọ. Bóng 

và hình khác nhau nhƣng bóng và hình không hề rời nhau. Hiểu nhƣ vậy 

mới là cái hiểu toàn diện về Đức Phật. Đó là quan điểm về Phật thân trong 

Kinh Pháp Hoa. Còn quan điểm về toàn bộ giáo pháp Phật thì Kinh Pháp 

Hoa cũng là Kinh đặc biệt nêu lên cả quyền giáo và thật giáo. Quyền giáo là 



giáo pháp chƣa rốt ráo. Quyền giáo tuy chƣa rốt ráo nhƣng không thể thiếu 

đƣợc. Thiếu quyền giáo thì không đƣa ra đƣợc thật giáo, cho nên quyền giáo 

và thật giáo cũng đều là giáo pháp Phật giảng dạy chúng sanh khai ngộ. 

Trong Kinh Pháp Hoa không chấp quyền mà bỏ thật, cũng không chấp thật 

mà bỏ quyền. 

 

    Theo Ngài Thiên Thái Trí Giả, một vị học Phật rất uyên bác, tổ sáng lập 

ra Tông Thiên Thai với nhiều kiến giải mới lạ độc đáo về Phật pháp. Ngài đã 

ví toàn bộ giáo pháp Phật nhƣ một mặt trời chiếu sáng. Mặt trời tuy một, 

nhƣng tùy thời điểm chiếu sáng khác nhau trên mỗi đối tƣợng khác nhau mà 

có tác dụng và hình thái khác nhau. Cũng nhƣ vậy, Phật pháp tuy một, 

nhƣng tùy thời điểm Đức Phật thuyết giảng cho mỗi đối tƣợng khác nhau, 

nên thành ra nhƣ có những giáo pháp khác nhau. Theo đó Ngài Thiên Thái 

chia toàn bộ giáo pháp kinh điển Phật làm năm thời nhƣ sau: 

 

    Thời Hoa Nghiêm: Cũng gọi là thời "Nhật xuất tiên chiếu cao sơn." Sau 

khi thành đạo, Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên cho hạng căn cơ 

bậc thƣợng, nhƣ mặt trời khi mới mọc trƣớc tiên chiếu trên đỉnh núi cao. 

 

    Thời A Hàm: Cũng gọi là thời "Nhật thăng thứ chiếu hắc sơn." Tiếp thời 

Hoa Nghiêm, Đức Phật thuyết các kinh A Hàm cho căn cơ bậc trung và hạ, 

nhƣ mặt trời khi lên cao chiếu đến núi thấp. 

 

    Thời phƣơng đẳng: Cũng gọi là thời "Nhật thăng chuyển chiếu cao 

nguyên." Đây là thời Đức Phật thuyết các kinh nhƣ Lăng Nghiêm, Lăng Già, 

Bảo Tích, Tƣ Ích, v.v. Nhƣ mặt trời khi càng lên cao chiếu lại vùng cao 

nguyên. 

 

    Thời Bát Nhã: Cũng gọi là thời "Nhật thăng phổ chiếu đại địa." Đây là 

thời Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã, nhƣ mặt trời khi lên cao nữa, chiếu 

khắp cả đại địa. 

 

    Thời Pháp Hoa Niết Bàn: Cũng gọi là thời "Nhật một hoàn chiếu cao 

sơn." Đây là thời Đức Phật thuyết các kinh Pháp Hoa, Niết Bàn. Nhƣ mặt 

trời khi sắp lặn chiếu ánh sáng trở lại trên đỉnh núi cao, giống nhƣ lúc mới 

mọc. 

 

    Lối chia toàn bộ kinh đỉển giáo pháp Phật theo năm thời trên đây, nếu căn 

cứ về thời gian thì không hợp lý, vì theo sự khảo cứu lịch sử đến nay không 

mấy ngƣời công nhận Đức Phật có thuyết kinh Hoa Nghiêm ngay khi mới 



thành đạo. Nhƣng nếu đứng về mặt tƣ tƣởng thì đây quả là điều không phải 

là vô căn cứ. Vì khi Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm là thuyết về đạo lý 

duyên khởi, một đạo lý cao siêu, sâu kín mới lạ, chúng sanh ngơ ngác không 

ai hiểu thấu. Phải chăng điều này tƣơng ứng chặt chẽ với lời Đức Phật nói 

khi mới thành đạo: "Pháp này do ta chứng đƣợc, thật là sâu kín khó thấy, 

v.v. ", nhƣ đã dẫn ở đoạn trƣớc. Rồi từ đó Đức Phật mới phƣơng tiện giảng 

lý Tứ Đế cho năm vị Tỳ kheo, tức là Ngài dạy giáo lý chủ yếu ghi trong các 

bộ A Hàm và Nikàya. 

 

    Giáo lý trong thời A Hàm chỉ chú trọng phá trừ ngã chấp, diệt tham ái, 

chứng Niết bàn, chứ chƣa đề cập đến giáo lý phá trừ pháp chấp. Phải đợi đến 

thời nói kinh Bát Nhã mới chú trọng phá trừ luôn cả pháp chấp. Theo tinh 

thần Bát Nhã thì tất cả pháp vô luận hữu tình hay vô tình đều là không có 

thật tính, nghĩa là đều không có cá tính độc lập, đều là vô sở đắc. Nhƣng vô 

sở đắc không có nghĩa là hƣ vô. Mà vì vô sở đắc mới là đắc, tức là đắc thành 

trí Đại Viên Cảnh, thành Phật. Tƣ tƣởng này là tƣ tƣởng trong kinh Pháp 

Hoa, Niết Bàn, cho nên thời Pháp Hoa, Niết bàn đặt để ở thời thứ năm sau 

hết là vì lý do ấy. 

 

    Đại Sƣ Cát Tạng, ngƣời sáng lập Tông Tam Luận, chia toàn bộ giáo pháp 

Phật làm ba pháp luận là: 1. Căn bản pháp luận, chỉ cho thời nói kinh Hoa 

Nghiêm. 2. Chi mạt pháp luận, chỉ cho thời nói kinh A Hàm, Phƣơng Đẳng, 

Bát Nhã và 3. Nhiếp mạt qui bản pháp luận, chỉ cho thời nói kinh Pháp Hoa 

Niết Bàn. Nhƣ vậy kinh Pháp Hoa cũng đặt ở vị trí cuối cùng cao tột hơn 

hết. Nhiếp mạt qui bản có nghĩa là gom tất cả giáo pháp phƣơng tiện đƣa về 

cứu cánh, gom ngọn trở về gốc. chữ Chuyển pháp luân theo chữ Pali là 

Dhamma Cakka Pavatana 

 

    Chuyển - Pavatana: Chuyển động, xây dựng, củng cố. 

 

    Pháp - Dhamma: Trí tuệ, chân lý, đạo 

 

    Luân - Cakka: Bánh xe, vƣơng quốc. 

 

    Do những định nghĩa trên mà có ngƣời dịch là củng cố vƣơng quốc trí tuệ, 

xây dựng vƣơng quốc chân lý, chuyển bánh xe pháp. 

 

    Chữ Luân là bánh xe, có khả năng lăn chuyển, lăn chuyển từ tâm ngƣời 

này đến tâm ngƣời khác, giáo pháp từ tâm chứng ngộ của Phật chuyển đến 

tâm mê lầm của chúng sanh. Cũng nhƣ bánh xe lăn từ chỗ này đến chỗ khác. 



 

    Chữ Luân còn có nghĩa là dằn dẹp, lăn đến đâu dằn dẹp đến đó, Giáo pháp 

Phật lăn đến tâm chúng sanh thì dằn dẹp hết mọi phiền não tà kiến, vô minh. 

 

    Lại Chuyển Luân Vƣơng có xa-luân-bảo là biểu hiệu chính của vƣơng 

quyền, nhờ nó mà đi đến với muôn dân, đem lại sự bình an thịnh vƣợng cho 

họ. Cũng nhƣ vậy Nhƣ Lai Pháp Vƣơng thì có pháp luân để đi đến với 

chúng sanh, đem lại sự an vui giải thoát cho họ. 

 

    Kinh Pháp Hoa đã đƣợc dịch từ Phạn văn ra Hoa văn rất sớm. Năm 256 

TL, tại Trung Hoa, Ngài Trúc Pháp Hộ dịch tên là Chánh Pháp Hoa. Năm 

404, Ngài Cƣu Ma La Thập dịch tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Đời Tùy Trung 

Hoa, Trí Khải Đại Sƣ (531-597) đã căn cứ kinh Pháp Hoa mà lập Tông 

Thiên Thai. Năm 593-622, ở Nhật, Thánh Đức Thái Tử (Shotaku Taishi) đã 

chú giải kinh Pháp Hoa cùng lúc với kinh Thắng Man, Duy Ma Cật, và dựa 

vào đó soạn thảo và công bố bản Hiến Pháp 17 điều đầu tiên của Nhật. Năm 

1222 có Sƣ Nhật Liên cũng dựa vào kinh Pháp Hoa mà lập nên Nhật Liên 

Tông, làm một cuộc cách mạng lớn đối với các tông phái Phật giáo truyền bá 

tƣ tƣởng ở Nhật Nhƣ Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Thiền Tông. 

 

    Cho đến nay Nhật Liên Tông vẫn thịnh hành, là một tông phái Phật giáo 

đi vào xã hội quần chúng một cách rộng rải. Họ thƣờng xuyên niệm câu: Đại 

Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh để cầu nguyện hòa bình. Cả Ngài Cát Tạng, 

Tông chủ của Tam Luận Tông cũng tôn kính Pháp Hoa là kinh ở thời thuyết 

giáo "Khiếp mạt qui bàn pháp luân." Tại Việt Nam trong các thế kỶ Phật 

giáo hƣng thịnh, kinh Pháp Hoa cũng đƣợc hành trì rộng rãi. Năm 1879, 

Thiền Sƣ Thanh Đàm hiệu Minh Chính sáng tác sách Pháp Hoa Đề Cƣơng 

rất có giá trị cả mặt tƣ tƣởng lẫn văn học. Chẳng hạn diễn tả chữ "Pháp" 

trong câu Diệu Pháp Liên Hoa nhƣ sau: "Trần sa số lƣợng pháp tuy đa, Bất 

quá căn trần thức giả ma, Hƣ ảnh huyên duyên đồ khỏi diệt, Chơn tri chánh 

kiến trạm viên đà. Có trung Phát giác tầm sƣ đạo, Đạo thƣợng triền nguyên 

nhập Phật gia. Nhƣợc dục tốc đăng chơn bảo sở, Mục tiền tấn lộ mạt ta đà." 

(Nguyễn Lang dịch: Vạn pháp tuy nhiều không đếm xiết, Chung qui cũng 

chỉ thức căn trần. Huyển duyên hƣ ảnh dù không thực, Chơn tri chánh kiến 

vẫn bao dung. Gặp thầy chỉ dạy đƣờng mê ngộ, Thấy Phật tìm ra lẽ sắc 

không, Nếu muốn lên mau bờ bến giác, Con đƣờng trƣớc mắt chớ lần khân). 

 

    Nếu muốn tìm hiểu nguồn gốc của hành động tự thiêu mà thỉnh thoảng 

các vị sƣ Phật giáo thƣờng là để xả bỏ huyển thân, cầu lên giải thoát, hoặc để 



thức tỉnh lƣơng tri nguời đời nhƣ Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu giữa năm 

1963, thì sẽ thấy nó bắt nguồn xa xôi từ kinh Pháp Hoa này. 

 

    Tóm lại, sở dĩ kinh Pháp Hoa có một vị trí và ảnh hƣởng lớn lao nhƣ vậy, 

là vì kinh Pháp Hoa theo nhƣ nhận định của nhà Phật học Nhật Bản Kimura 

Taiken là kinh Phát huy toàn bộ đặc sắc về Bồ Tát đạo, coi hết thảy chúng 

sanh đều là Bồ Tát, đều có khả năng tính thành Phật trong tƣơng lai. Bởi thế, 

bất luận là ngƣời nào (khác với nhiều kinh khác chỉ thừa nhận một số ngƣời 

đƣợc thành Phật chứ không phải tất cả đều nên lấy việc phát tâm tu hành 

nguyện Bồ Tát làm lý tuởng cứu cánh. Và theo nguyện lực "chúng sanh vô 

biên thệ nguyện độ", nên lấy việc cùng với chúng sanh xây dựng một nƣớc 

cực lạc ngay trên thế gian này làm lý tƣởng. 

 

        Đó là một nhận định đúng đắn và sâu sắc, đƣợc gợi ý từ những đoạn 

kinh Pháp Hoa nói về mục đích ra đời của Đức Phật là khai thị cho chúng 

sanh ngộ nhập tri kiến Phật, nói về Phật thọ ký cho tất cả chúng sanh đều sẽ 

thành Phật, nói về một việc thiện nhỏ của bất cứ ai cũng đều là cái nhân tốt 

đƣa đến thành Phật, nói về viên ngọc trong chéo áo, nói về Ngài Thƣờng Bất 

Khinh Bồ Tát vì muốn thức tỉnh lòng ngƣời trở về với tính giác ngộ của 

chính mình, nên hễ gặp bất cứ ai Ngài đều cung kính chấp tay nói: "Tôi 

không dám khinh Ngài, vì Ngài sẽ thành Phật", và nói về Quan Thế Âm Bồ 

Tát trải rộng hạnh nguyện từ bi đến với mọi chúng sanh đang kêu cầu đến sự 

cứu khổ mà tùy theo căn cơ hiện thân hóa độ , v.v. Tóm lại toàn là nói về 

hạnh Bồ Tát độ khắp quần sanh không phân biệt thời gian ranh giới vậy. 

 

     ---o0o--- 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẾN VỚI KINH PHÁP HOA 

 

    Ngƣời Phật tử khi đã phát tâm nghiên cứu và trì tụng kinh Pháp Hoa, luôn 

luôn tinh tấn, giữ ý niệm nhƣ vậy, nhờ đó mà trong cuộc sống hằng ngày họ 

có thể tránh đƣợc nhiều ý nghĩ, lời nói, việc làm không hay, thay vào đó 

những ý nghĩ tốt đẹp, lời nói và việc làm hợp với Chánh pháp thƣờng ứng 

hiện với họ. 

 

    Công đức nghiên cứu và trì tụng nhƣ vậy thật là to lớn và nó un đúc cho 

ngƣời Phật tử tăng trƣởng đạo tâm, Bồ-đề tâm và nhất là tăng trƣởng trí tuệ 

Vô thƣợng chánh đẳng chánh giác. 

 



    Trong kinh Pháp Hoa, phẩm đầu tiên là phẩm Tựa, và phẩm cuối cùng là 

phẩm Chúc lụy. Sau phẩm Chúc lụy có phẩm Phổ Hiền khuyến phát. Tuần 

tự theo từng phẩm, mỗi phẩm có một ý nghĩa riêng để nói lên tác dụng và 

công năng của mỗi phẩm Kinh. Trong giáo pháp Đại thừa của đức Phật 

Thích Ca, luôn luôn có hai vị đại Bồ-tát thƣợng thủ đứng hai bên để hổ trợ 

cho việc giáo hóa của Ngài, đó là Bồ-tát Văn-thù và Bồ-tát Phổ Hiền. 

 

    Lời mở đầu trong phẩm Tựa, Bồ-tát Văn-Thù là một vị tiêu biểu cho cái 

trí tuệ đầu tiên. Trong phẩm này có một điểm đặc biệt đáng chú ý là: Đức 

Phật phóng hào quang đến phƣơng Đông chiếu khắp mƣời ngàn thế giới, 

chúng sanh nhờ hào quang đó mà đƣợc thấy lẫn nhau, đƣợc thấy ngƣời nào 

phát tâm, chƣa phát tâm, hành Bồ-tát hạnh, xây tháp cúng dƣờng, trì kinh, bố 

thí, giữ giới và thấy đức Phật thuyết pháp, giáo hóa, Thành đạo và nhập 

Niết-bàn... Trƣớc một cảnh giới lạ lùng nhƣ vậy, cả hội chúng bấy giờ hết 

sức thắc mắc không biết đức Phật phóng hào quang nhƣ vậy có ý nghĩa gì? 

Đức Di-lặc cũng không hiểu ý nghĩa đó nhƣ thế nào, nên mới đại diện cho 

hội chúng để hỏi Bồ-tát Văn-thù, có biết cái điềm mà đức Phật phóng hào 

quang thuyết pháp, hiện rõ các cảnh giới nhƣ thế là ý nghĩa gì không ? Lúc 

ấy, Bồ-tát Văn-thù trả lời rằng: "Thƣa Tôn giả, tôi nhớ đức Phật Nhật 

Nguyệt Đăng Minh Quang Nhƣ Lai đã từng phóng hào quang hiện các tƣớng 

lạ nhƣ vậy, rồi sau đó Ngài thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi 

chắc rằng ngày hôm nay, đức Phật Thích-ca phóng hào quang hiện rõ cảnh 

giới nhƣ thế cũng là điềm báo trƣớc rằng ; Ngài sẽ thuyết kinh Đại thừa Diệu 

Pháp Liên Hoa chăng?" Khi Bồ-tát Văn-thù giải đáp đƣợc thắc mắc của hội 

chúng, cho nên hội chúng mới biết rằng: Chính đức Phật sắp sửa thuyết kinh 

Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài thuyết kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên 

Hoa là nói đến cảnh giới Đại thừa thậm thâm vi diệu, cảnh giới cần phải có 

trí tuệ rộng lớn, đó là phát cái tâm Bồ-đề dõng mãnh, một cái chí nguyện cao 

siêu thì mới có thể thân cận, mới có thể nghe đƣợc và thể nhập đƣợc. Đức 

Phật phóng hào quang là cốt để cho chúng sanh sửa soạn tâm tƣ nguyện 

vọng của mình mà nghe lời dạy của đức Phật. Đó là Phẩm mở đầu bằng sự 

hiện hữu của đại trí Văn-thù-sƣ-lợi Bồ-tát. 

 

    Sau khi đức Phật nói 27 phẩm Kinh, tiếp đến phẩm thứ 28; Ngài nói đến 

phẩm Phổ Hiền khuyến phát. Nói "Phổ Hiền khuyến phát" là nói đến cái 

hạnh của đại Bồ-tát cần đến, mà tiêu biểu là đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. 

Trong kinh Pháp Hoa, Văn-thù đại sĩ là tiêu biểu cho đại trí, thì Phổ Hiền đại 

sĩ là tiêu biểu cho đại hạnh. Đại trí ví dụ nhƣ con mắt, đại hạnh ví dụ nhƣ hai 

chân, Đại trí ví dụ cho sự hiểu biết, đại hạnh ví dụ cho sự thật hành. Có con 

mắt nhìn thấy mà không có chân bƣớc đi thì cũng chỉ ngồi một chỗ. Có trí 



hiểu biết mà không có thực hành thì cái trí đó cũng chỉ là một cái trí suông 

không đạt kết quả. Cho nên, Văn-thù đại sĩ luôn luôn tiêu biểu cho trí tuệ, 

cho sự hiểu biết. Phổ Hiền Bồ-tát tiêu biểu cho hai chân đi, cho sự hành 

động sáng suốt. Có hành động sáng suốt thì mới thành tựu quả vị Vô thƣợng 

bồ-đề. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, mở đầu với Bồ-tát Văn-thù và kết thúc 

với Bồ-tát Phổ Hiền là có ý nghĩa lớn lao và sâu xa nhƣ vậy. 

 

    Ở Việt Nam chúng ta, nếu các Phật tử đi đến chùa nhất là các chùa miền 

Bắc hiện giờ, thì thấy các chùa thờ Phật rất nhiều. Phía trên có ba dòng Phật. 

Dòng trên hết có ba vị gọi là tam thế Phật, tức là đức Phật ba đời: (Đức Phật 

Di-đà, đức Phật Thích-ca và đức Di-lặc). Đức Di-đà chỉ Phật quá khứ, đức 

Thích-ca là Phật hiện tại và đức Di-lặc là Phật vị lai. Chúng ta thƣờng gọi là 

thờ Tam Thế Phật. Dòng thứ hai cũng thấy có thờ ba vị: Chính giữa là đức 

Phật Di-đà, bên hữu là Quán Thế Âm, bên tả là đức Đại Thế Chí. Đức Quán 

Thế Âm, đức Đại Thế Chí là hai vị Bồ-tát thƣợng thủ, trợ thủ cho việc tiếp 

dẫn chúng sanh với đức Phật Di-đà. Cho nên đức Quán Thế Âm, đức Đại 

Thế Chí luôn luôn ở bên tả và bên hữu của đức Phật A-di-đà. Dòng thứ hai 

nầy gọi là thờ Tịnh độ tam Thánh. Tịnh độ tam Thánh tức là đức Phật Di-đà 

ở giữa, đức Quán Thế Âm bên tả, đức Đại Thế Chí bên hữu gọi là ba vị 

Thánh ở cõi Tịnh độ, ba vị Thánh tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tịnh độ. 

Xuống dòng thứ ba cũng có ba vị: Chính giữa là đức Phật Thích-ca, bên hữu 

là Bồ-tát Văn-thù-sƣ-lợi và bên tả là Bồ-tát Phổ Hiền. Đó là hai vị đại Bồ-tát 

làm trợ thủ cho đức Phật Thích-ca giáo hóa chúng sanh, cho nên, hai vị đó 

luôn luôn ở bên cạnh Ngài - tức là ở bên tay phải và ở bên tay trái của đức 

Phật Thích-ca. Ba vị nầy gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Bởi vì trong kinh 

Hoa Nghiêm lấy đức Phật Thích-ca, Bồ-tát Văn-thù, Bồ-tát Phổ Hiền là ba 

vị tiêu biểu nhất ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm của đức Phật, cho nên gọi là 

Hoa Nghiêm Tam Thánh. Có trƣờng hợp khác ngƣời ta không thờ Bồ-tát 

Văn-thù, Bồ-tát Phổ Hiền mà thờ Tôn giả A-nan và Tôn giả Ca-diếp. Tôn 

giả A-nan và Tôn giả Ca-diếp cũng là hai vị thƣợng thủ trong hàng Thanh 

văn, trợ hóa hai bên giúp đỡ đức Phật Thích-ca trong việc giáo hóa của Ngài. 

Nói nhƣ vậy để cho những ai có đi ra miền Bắc thăm các di tích thấy trong 

chùa mà thờ nhƣ vậy thì cũng biết đƣợc trên hết là thờ Tam Thế Phật, thứ 

hai là thờ Tịnh độ Tam Thánh hoặc là nhiều khi để Hoa Nghiêm Tam Thánh, 

tầng thứ ba là thờ đức Thích-ca, Bồ-tát Văn-thù và Bồ-tát Phổ Hiền vậy. 

 

    Thấy rõ, biết rõ rằng các vị Bồ-tát nầy luôn luôn có cái công hạnh lớn lao 

là giúp đỡ cho công việc giáo hóa của Phật đƣợc thành tựu, cho nên khi thờ 

Phật chúng ta cũng thờ luôn các vị Bồ-tát đó, huống gì các Ngài đã phát đại 

nguyện Bồ-đề cứu độ tất cả chúng sanh. Với hạnh nguyện lớn lao của các 



Ngài nhƣ thế, cho nên chúng ta thờ các Ngài, một mặt nhớ ơn cao siêu của 

các Ngài đồng thời học lấy cái hạnh Bồ-tát của các Ngài để tu hành. Trong 

phẩm Phổ Hiền khuyến phát cuối cùng, chúng ta thƣờng hay đọc, nhớ rõ 

trong đó Bồ-tát Phổ Hiền hỏi đức Phật Thích-ca, làm thế nào để chúng sanh 

trong thời mạt pháp có đƣợc kinh Pháp Hoa, gần gũi đƣợc kinh Pháp Hoa, 

tụng đƣợc kinh Pháp Hoa, thâm nhập đƣợc kinh Pháp Hoa ? Đức Phật 

Thích-ca trả lời phải hội đủ bốn điều. Bốn điều đó là gì ? Điều thứ nhất: 

Đƣợc chƣ Phật hộ niệm. Điều thứ hai: Gieo trồng căn lành. Điều thứ ba: Vào 

trong chánh định. Điều thứ tƣ: Phát đại bi tâm. Chúng sinh có đƣợc bốn điều 

đó, hội đủ bốn điều đó là có kinh Pháp Hoa, gần gũi, trì tụng, thâm nhập, 

thực hành kinh Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu thêm bốn điều trên: 

 

    Điều thứ nhất: Chƣ Phật hộ niệm: Điều này đối với tất cả chúng ta là hết 

sức cần thiết. Đức Phật với tâm từ bi rộng lớn, thƣơng yêu tất cả chúng sinh, 

luôn luôn hộ niệm cho tất cả chúng sinh, mong mõi tất cả chúng sinh đƣợc 

thành tựu: Ly khổ đắc lạc, thoát mê đắc ngộ, luôn luôn hộ niệm cho tất cả 

chúng sinh, nhƣng nếu chúng sinh quay lƣng lại thì tất nhiên, sự hộ niệm đó 

không thành đƣợc. Ví nhƣ chúng ta tìm một ngƣời mà ngƣời đó cố tình tránh 

chúng ta mãi, thì dầu chúng ta có tìm mấy đi nữa cũng không thể gặp đƣợc. 

Cho nên khi đƣợc đức Phật hộ niệm, tức là khi chúng ta có phát tâm hƣớng 

về đức Phật, cũng ví nhƣ một ngƣời tìm về với chúng ta thì chúng ta tìm họ 

mới bắt gặp, nếu không, chúng ta cứ tìm mãi mà họ cứ tránh mãi thì dầu có 

tìm bao nhiêu đi nữa cũng không thể gặp đƣợc. Cho nên muốn đƣợc đức 

Phật hộ niệm thì điều cần thiết là phải hƣớng tâm về với Phật, mà lẽ tất 

nhiên khi chúng ta hƣớng tâm đến Phật thì sẽ có một sự cảm ứng lớn lao 

"đạo giao" tức nhiên đức Phật hộ niệm cho chúng ta. Ngài hộ niệm cho 

chúng ta bằng tâm từ bi, bằng trí tuệ, bằng lời giáo hóa và bằng sự cảm ứng 

bất tƣ nghì. Nhờ sự hộ niệm của chƣ Phật, chúng ta mới đƣợc yên ổn để 

nghe pháp, tụng kinh, hành thiền và nghiên cứu. Sự hộ niệm đó rất thiêng 

liêng, rất nhiệm mầu không thể cắt nghĩa hết đƣợc. Ai có đƣợc cảm ứng thì 

đƣợc nhìn thấy. Phật hộ niệm chúng sinh bằng nhiều cách. Khi thì hiện cho 

chúng ta thấy, khi thì hộ niệm cho chúng ta bằng cách khác mà chúng ta 

không thấy đƣợc. Nhƣng chúng ta luôn luôn sống đƣợc an lành là nhờ sự hộ 

niệm của chƣ Phật. 

 

    Điều thứ hai: Gieo trồng căn lành: Nếu chƣ Phật hộ niệm mà chúng ta 

không gieo trồng căn lành thì cũng không gần đƣợc kinh Pháp Hoa, đọc 

đƣợc kinh Pháp Hoa. Cho nên gieo trồng căn lành lại là một điều cần thiết 

thứ hai. Gieo trồng căn lành nghĩa là: Đối với đức Phật, chúng ta phát một 

tâm kính lễ, tán thán công đức của Ngài, cúng dƣờng Tam Bảo, trì tụng kinh 



chú, thực hành lời dạy của đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày 

của mình qua ngôn ngữ, qua hành động, qua ý nghĩ của mình, đó là gieo 

trồng căn lành. Bởi vì tâm của chúng ta nhƣ một đám ruộng để cho các hạt 

giống gieo xuống, nếu chúng ta không biết gieo vào đó những hạt giống 

lành, giống phƣớc mà ngƣợc lại gieo trồng giống ác, giống bất thiện thì tự 

nhiên cái đám ruộng của chúng ta không mọc lên những cây lúa tốt mà lại 

mọc lên những cây cỏ dại, những cây độc dƣợc, những cây xấu xa, không 

thể mọc lên cây tƣơi đẹp đƣợc. Ngƣợc lại, nếu chúng ta gieo trồng vào đám 

ruộng tâm của mình những hạt giống tốt, chẳng hạn, hạt giống cúng dƣờng, 

lễ kính, tán dƣơng Tam Bảo, thọ trì kinh chú, bố thí, trì giới, thì chính cái hạt 

giống đó đƣợc gieo vào trong tâm điền của chúng ta, nó sẽ mọc lên cây Bồ-

đề, cây phƣớc đức, quả báo lớn lao tốt đẹp. Cho nên gieo trồng công đức là 

điều thứ hai để cho chúng ta có đƣợc kinh Pháp Hoa. Tuy sự gieo trồng này 

có nhiều cách hoặc bằng cách tu phƣớc hoặc bằng cách tu huệ. Có ngƣời có 

căn cơ tu huệ mà nhẹ phần tu phƣớc, nghĩa là ƣa học kinh, ƣa nghe giảng, ƣa 

đọc giáo lý, ƣa tìm hiểu mà ít làm phƣớc. Những vị này tìm hiểu thì đƣợc, 

học giáo lý thì đƣợc, nhƣng nói tới sự giữ giới hay bố thí thì hơi khó khăn, 

ngƣợc lại, có những ngƣời có căn cơ ƣa tu phƣớc nhiều hơn tu huệ. Họ ƣa 

cúng chùa, ƣa xây tháp, ƣa tụng kinh, ƣa lễ bái, ƣa đọc kinh, ƣa bố thí ... 

nhƣng nói đến chuyện đi nghe giảng hay nói đến chuyện học hỏi, tìm hiểu 

giáo lý của đức Phật thì có vẻ hơi khó khăn. Đức Phật dạy nếu chỉ riêng tu 

phƣớc không thì cũng không thể thành Phật đƣợc. Nếu ai chỉ riêng tu phƣớc 

thì họ chỉ đạt đƣợc cảnh giới tốt đẹp trong hàng nhơn thiên, không thể đạt tới 

cái đạo lý giải thoát tối hậu. Nếu riêng tu huệ thì chỉ đƣa đến cái trí tuệ giải 

thoát, không thể có đƣợc cái phƣớc báo trong hàng nhơn thiên, phƣớc báo an 

lạc. Cho nên, có thể có những ngƣời hết sức thông minh mà có thân hình rất 

xấu xí, vì sao vậy ? Vì họ chỉ tu huệ chứ không tu phƣớc. Có ngƣời rất giàu 

mà lại kém thông minh là vì sao ? Vì họ chỉ tu phƣớc mà thiếu tu huệ. Cho 

nên muốn đƣợc cái phƣớc đức và trí tuệ song song cần phải tu cả hai mặt. 

Muốn đƣợc một thân hình tốt đẹp và có trí tuệ thì phải tu cả phƣớc lẫn huệ. 

 

    Ngày xƣa có bốn ngƣời, mà cả bốn ngƣời ngày chỉ ƣa tu phƣớc chứ không 

ƣa tu huệ. Họ nghe rằng, ngƣời nào làm phƣớc thì đƣợc sanh lên cõi trời 

hƣởng phúc báo sống lâu vô tận: Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, sung 

sƣớng đủ mặt, có vàng có bạc, có nhà cao cửa tốt, đầy đủ tiện nghi. Nghe 

nhƣ vậy, họ sung sƣớng vô cùng, Cho nên, cả bốn ngƣời bàn bạc cùng nhau, 

muốn đến cúng dƣờng đức Phật để cầu đƣợc phƣớc, hƣởng giàu sang chứ 

không muốn nghe đức Phật thuyết pháp. Họ ƣớc nguyện với nhau, hễ cúng 

rồi thì đi ngay chứ đừng ngồi nghe đức Phật thuyết pháp. Ngƣời thứ nhất tới 

cúng dƣờng đức Phật, khi cúng dƣờng đức Phật xong, Ngài định nói pháp 



cho họ nghe. Ngài mới mở miệng nói đƣợc một câu "Chƣ hạnh vô thƣờng" 

thì anh ta bịt tai mà nói: "Xin Ngài cho tôi đi". Qua đến anh thứ hai vào cúng 

dƣờng xong định bụng, nhắm mắt bịt tai mà đi, chứ không chịu nghe, nhƣng 

rồi Phật cũng cứ nói tiếp: "Thị sanh diệt pháp", nghe xong anh ta bịt tai mà 

nói: "Xin Ngài cho tôi đi". Rồi đến anh thứ ba cũng vào cúng dƣờng, định 

bụng chỉ cúng dƣờng để đƣợc phƣớc chứ anh không muốn giải thoát, đức 

Phật vừa mới nói câu thứ ba "Sanh diệt diệc dĩ", anh cũng nghe rồi bịt tai 

vùng chạy. Rồi anh thứ tƣ cũng vào cúng dƣờng, định bụng cúng dƣờng rồi 

thì đi chứ không ƣa nghe pháp. Nhƣng Phật nói tiếp "Tịch diệt vi lạc" cho 

anh nghe. Bốn câu đó có nghĩa là: Các pháp vô thƣờng, khôngcó cái gì là 

không vô thƣờng, thân quí cái thân của chúng ta, trau tria thế nào đi nữa rồi 

cũng vô thƣờng, chứ chúng ta không giữ yên đƣợc. Vấn đề là làm sao đừng 

ôm lấy cái ngu đối đãi với cái vô thƣờng sanh diệt của các pháp, làm sao để 

tiêu diệt, để phá bỏ cái ý niệm sanh diệt để chỉ còn lại sự tịch tĩnh viên mãn ; 

đấy là niềm an lạc tuyệt đối vậy. Ngƣời nào ngộ đƣợc lẽ vô thƣờng đó mà 

sống với một tinh thần giải thoát, không chấp nê, không đắm trƣớc, thì 

ngƣời đó sẽ đƣợc an vui. Ý nghĩa của 4 câu kệ đó là nhƣ vậy. Mỗi anh nghe 

một câu, nó không có ý nghĩa gì hết, nhƣng sau khi cúng Phật về rồi, bốn 

anh ngồi xúm lại với nhau để bàn bạc, hỏi nhau khi tới cúng Phật: "Ông Phật 

có làm cái gì, nói cái gì, khi Ông nhận cúng dƣờng không ?" 

 

    Anh thứ nhất trả lời: "Có, tôi vào cúng rồi, Ông nói: "Chƣ hành vô 

thƣờng", khi nghe, tôi bịt tai tôi chạy. Anh thứ hai nói: "Tôi cúng dƣờng 

xong, Ông nói: "Thị sanh diệt pháp". Nghe xong, tôi bịt tai tôi chạy. Anh thứ 

ba nói: "Tôi cúng xong, Ông nói rằng: "Sanh diệt diệc dĩ". Ông nói xong, tôi 

cũng bịt tai tôi chạy. Rồi anh thứ tƣ nói: Ôi chao! tôi cúng xong ông cũng 

nói: "Tịch diệt vi lạc". Tôi cũng bịt tai tôi chạy. Bốn ngƣời ngồi ráp lại 4 câu 

đó thấy hay quá. Đó là: 

 

        "Chƣ hành vô thƣờng, 

 

        Thị sanh diệt pháp, 

 

        Sanh diệt diệc dĩ, 

 

        Tịch diệt vi lạc". 

 

        Tam dịch: 

 

        "Các hành vô thƣờng 



 

        Là pháp sanh diệt 

 

        Sanh diệt diệt rồi 

 

        Tịch diệt an vui". 

 

    Trƣớc kia nghe từng câu thì nó không có y nghĩa gì cả, bây giờ đây nghe 

suốt cả 4 câu thấy chúng có ý nghĩa là một bài thuyết pháp tuyệt diệu. Ngài 

dạy hết cả chân lý của cuộc đời, hay quá cho nên các anh mới thâm nhập 

đƣợc, mới đến xin đức Phật: "Bạch Phật, hôm nay chúng con hiểu rồi, tu 

phƣớc phải tu huệ mới giải thoát, tu phƣớc không mà không tu huệ thì không 

đƣợc giải thoát, cho nên chúng con xin theo Ngài để tu". 

 

    Nói nhƣ vậy để cho chúng ta biết rằng: Trong khi chúng ta tụng kinh, 

chúng ta thấy có hai ý nghĩa: Vừa đƣợc cả phƣớc lẫn cả huệ. Vậy, tu phƣớc 

là gì ? Tu phƣớc là đến trƣớc đức Phật tụng kinh, tán dƣơng, ca ngợi, lễ bái 

đức Phật... Tu huệ là nghe lời của Phật dạy, thâm nhập đạo lý của đức Phật 

dạy, làm cho trí tuệ của mình đƣợc tăng trƣởng, những điều vô minh, đen tối 

của mình đƣợc phai mờ đi, đó là huệ. Nên việc tụng kinh là việc gieo trồng 

thiện căn rất lớn lao. 

 

    Điều thứ ba: Vào trong chánh định: Thiền định là một môn thực hành tu 

tập trong 3 môn học của Phật là Giới-Định-Tuệ. Định là một pháp môn tu 

tập hết sức quan trọng. Ví nhƣ ngọn đèn muốn sáng, ngọn đèn đó phải đứng 

yên, nếu nhƣ ngọn đèn chao qua chao lại thì ngọn đèn sẽ không sáng đƣợc. 

Tâm của chúng ta muốn đƣợc sáng, tâm của chúng ta cũng phải đứng yên, 

nếu tâm của chúng ta chao qua chao lại thì sẽ không sáng đƣợc. Cho nên có 

nhập vào Thiền định thì tâm mới đứng yên ; tâm có đứng yên nhƣ ngọn đèn 

thì tâm mới sáng. Cho nên khi tụng kinh, nếu chúng ta không có định tâm, 

không một chút định tâm vào trong kinh thì lúc bấy giờ câu kinh đó không 

lọt vào đầu mình, không lọt vào tai mình, khi đó tâm mình nhƣ ngọn đèn 

chao, ngọn đèn chao nhƣ thế đó thì câu kinh cũng chỉ lờ mờ đến với mình 

mà thôi, nó không sáng sủa gì hết, nhƣ ngọn đèn chao qua chao lại, nó 

không sáng rõ một vật gì hết. Cho nên cần phải có điều kiện thứ ba vào 

trong chánh định là nhƣ vậy. Định tâm trong khi tụng kinh, định tâm trong 

khi ngồi trƣớc Phật, định tâm trong khi đến chùa. Thay vì nói chuyện lao 

xao, thay vì nghĩ lung tung, nghĩ bậy bạ, thì định tâm trong khi tụng kinh đó 

gọi là vào trong Thiền định. Vào trong Thiền định trong khi tụng kinh, Thiền 

định trong khi về nhà, Thiền định trong khi đi đƣờng ; nghĩa là luôn luôn 



tâm mình đƣợc định tỉnh chứ không bị sự chi phối bên ngoài làm cho tâm 

mình nhƣ ngọn đèn chao mà không đứng vững, không sáng đƣợc. Đó là vào 

trong Thiền định. 

 

    Điều thứ tƣ: Phát đại bi tâm: Là phát một tâm từ, một tâm thƣơng tất cả 

mọi ngƣời, tất cả chúng sanh. Vẫn biết giữa đời này chúng ta cũng có điều 

tốt, có điều xấu, nhƣng thƣờng tâm bịnh của chúng sanh ƣa thấy cái xấu của 

ngƣời khác hơn là thấy cái tốt của ngƣời khác, mà khi thấy cái xấu của 

ngƣời khác thì dễ sinh phiền não. Khi đã thấy cái xấu của ngƣời khác tức cái 

tâm của mình cũng không đƣợc tốt cho lắm. Tại sao ngƣời ta có cái tốt mà 

mình không ƣa thấy, mà chỉ ƣa thấy cái xấu, phải chăng cái tâm của mình 

không quảng đại, không từ bi, cho nên có tâm quảng đại, từ bi là một ngƣời 

có tâm lớn lao thƣơng yêu tất cả, phát một cái tâm thấy cái tốt của ngƣời 

khác thay vì thấy cái xấu của ngƣời khác, đó là tâm đại bi. 

 

    Hội đủ đƣợc bốn điều đó tự nhiên chúng ta đến đƣợc với kinh Pháp Hoa, 

nghĩa là chúng ta gần gũi kinh Pháp Hoa, trì tụng, thâm nhập kinh Pháp Hoa 

để chứng ngộ đƣợc kinh Pháp Hoa. Nên Ngài Phổ Hiền Bồ-tát nói rằng: 

"Nhƣ vậy tƣơng lai, nếu ngƣời nào thọ trì kinh Pháp Hoa thì trong khi đứng, 

ngồi, nằm, khi đi, con đều hiện ra trƣớc họ, khuyến khích họ, tán thán họ, hộ 

trì họ đƣợc giữ mãi tâm Bồ-đề, tâm thọ trì kinh điển không bị thối chuyển". 

Ở phẩm cuối cùng, ngài Phổ Hiền Bồ-tát đến trƣớc đức Phật Thích-ca sau 

khi đã nói kinh Pháp Hoa xong phát đại nguyện hộ trì cho những ngƣời thọ 

trì kinh Pháp Hoa, cho nên phẩm đó đƣợc để sau hết. Trƣớc phẩm đó, thì 

đến phẩm Chúc Lụy, tức là phẩm kết thúc bộ kinh Pháp Hoa. 

 

    Nhƣ vậy, chúng ta thấy rõ rằng mở đầu kinh Pháp Hoa là lấy ngài Văn-thù 

tiêu biểu cho trí tuệ, có trí tuệ mới thâm nhập đƣợc kinh Pháp Hoa. Kết thúc 

kinh Pháp Hoa là phẩm Phổ Hiền khuyến phát tức là nói về sự tu hành, có tu 

hành mới thành đạt đƣợc trí tuệ. 

 

    Cầu mong cho tất cả chúng ta luôn luôn thọ trì kinh Pháp Hoa, luôn hun 

đúc phƣớc huệ trang nghiêm để viên thành Phật đạo. 

 

     ---o0o--- 

BỒ TÁT THƯỜNG BẤT KHINH 

 

    Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật bảo ngài Bồ-tát Đại Thế Chí rằng: 

"Các Ông nên biết, những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu-bà-tắc, Ƣu-bà-di thọ 



trì kinh Pháp Hoa mà nếu ai dùng lời thô ác mắng nhiếc, sẽ bị trọng báo, trái 

lại ngƣời trì kinh này đƣợc công đức lớn, sáu căn thanh tịnh". 

 

    Nhƣ xƣa trong thời tƣợng pháp của đức Phật Oai Âm Vƣơng, giữa hàng 

tăng thƣợng mạn Tỳ-kheo, có vị Bồ-tát là Thƣờng Bất Khinh, Vị Bồ-tát ấy 

phàm thấy hàng xuất gia, tại gia, nam nữ... đều cung kính lễ bái khen ngợi 

rằng: "Tôi rất kính trọng các ngài, không dám khinh mạn, vì các ngài đều tu 

hành đạo Bồ-tát, sẽ đăng thành Phật". Ngoài sự lễ bái tán thán ấy vị Tỳ-kheo 

kia không hề đọc tụng kinh điển gì, nhƣng gặp ai cũng chỉ lễ bái, tán thán và 

nói: "Tôi không dám khinh các ngƣời vì các ngƣời sẽ đƣợc làm Phật". Đến 

nỗi có ngƣời vì tâm chƣa đặng thanh tịnh, nổi giận, mắng nhiếc: Ông Vô trí 

Tỳ-kheo cớ sao đến đây tự nói tôi không dám khinh ngƣời và thọ ký cho ta 

sẽ thành Phật, đó chỉ là nói dối, ta không dùng làm chi ? Có khi còn bị ngƣời 

ta lấy roi gậy, ngói đá đánh đập, ông trốn chạy qua một nơi xa mà còn lớn 

tiếng nói lại: "Tôi không dám khinh các ngƣời, các ngƣời đều sẽ làm Phật". 

Nhƣ vậy trải qua nhiều năm, dù bị khổ nhục cũng không sanh sân hận, nên 

các tăng thƣợng mạn Tỳ-kheo đều gọi vị Tỳ-kheo kia là Thƣờng Bất Khinh. 

Vị Tỳ-kheo ấy khi mạng chung đƣợc nghe giữa hƣ không, Phật Oai Âm 

Vƣơng nói kinh Pháp Hoa, đủ các công đức, lục căn thanh tịnh, sau rộng nói 

kinh Pháp Hoa lại cho mọi ngƣời đều nghe nhƣ mình đã đƣợc nghe vậy. 

 

    "Tất cả đều có Phật tánh". "Hết thảy đều làm Phật-đà". Đó là lời dạy 

không tiền khoán hậu, chỉ có đạo Phật mới thừa nhận và thuyết minh cái giá 

trị vô thƣợng ấy của muôn loài. Đó là một đặc điểm làm cho đạo Phật vƣợt 

hẳn lên trên tất cả tôn giáo học thuyết thế gian. Cho nên ngƣời Phật tử chân 

chính là phải luôn luôn cố gắng phát huy Phật tánh cao quý cho mình và 

chúng sinh, không xem thƣờng, không khinh rẻ một chúng sinh nào, dù là 

hạng ngƣời mà xã hội cho là thấp kém, huống chi đến sự giết hại một cách 

vô ý thức, vì tƣ kỶ, vì vô minh. Vậy nên, hết thảy hành động tự lợi, lợi tha 

của ngƣời Phật tử mà gọi rằng lợi, là phải hƣớng về mục đích "phát huy Phật 

tánh" ấy. 

 

    Phật tử gánh vác nhiệm vụ ấy và hành động với tất cả cố gắng vì tự nhận 

là bổn phận thì dầu bị khổ nhục, dầu bị tai hại gì, cũng bền chí lƣớt qua và 

coi đó là thành công chứ không phải hy sinh. Ngài Bồ-tát Thƣờng Bất Khinh 

là tƣợng trƣng đầy đủ cho tinh thần Phật tử đó vậy. 

          

---o0o--- 



PHÁP MÔN QUÁN ÂM (HAY NHĨ CĂN VIÊN THÔNG) 

    

    (Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, bổ sung phẩm Phổ môn trong kinh Pháp 

Hoa). 

 

I. KINH NGHĨA 

 

    Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dƣới chân 

Phật mà bạch Phật rằng: 

 

    "Bạch đức Thế Tôn, con nhớ vô số kiếp về trƣớc, có đức Phật ra đời hiệu 

là Quán Thế Âm, con từ nơi đức Phật ấy mà phát tâm Bồ-đề, Ngài dạy con 

từ nghe, suy nghĩ và tu tập mà vào Tam-ma-địa. Con vâng lời Phật dạy, ban 

đầu từ trong cái nghe để tâm quán nhập, vào dòng tánh nghe viên thông, xả 

bỏ ngoại trần. Trần sở nhập (đối với căn là năng nhập) đã vắng lặng thì hai 

tƣớng động tịnh rõ thật không phát sanh. Nhƣ vậy lần lƣợt tăng tiến, nên 

tƣớng năng văn sở văn đều hết; năng văn sở văn hết mà không trú lại nơi đó 

nên năng giác sở giác cũng không ; không giác cùng tột viên mãn nên năng 

không sở không toàn diệt. Tƣớng sanh diệt đã diệt thì bản tánh tịch diệt hiện 

bày, bỗng nhiên vƣợt khỏi thế gian và xuất thế gian, sáng suốt cùng khắp 

mƣời phƣơng, đƣợc hai thứ thù thắng: Một là trên hợp với bổn diệu giác tâm 

của mƣời phƣơng chƣ Phật, cùng chƣ Phật đồng một Từ lực, cứu độ chúng 

sanh ; hai là dƣới hợp với tất cả chúng sanh trong lục đạo mƣời phƣơng, 

cùng chúng sanh đồng một lòng bi ngƣỡng (bi ngƣỡng vô thƣợng Bồ-đề). 

 

    Bạch đức Thế Tôn ! do con cúng dƣờng đức Quán Thế Âm Nhƣ Lai, nhờ 

Ngài trao dạy cho con pháp tu nhƣ huyễn văn huân văn tu Kim-cang-tam-

muội, mà đƣợc cùng chƣ Phật đồng một từ lực, nên làm cho thân con đƣợc 

thành tựu 32 tƣớng ứng thân, hiện vào các quốc độ. Bạch Thế Tôn: 

 

    1. Nếu có các Bồ-tát vào Tam-ma-địa, tinh tấn tu hành đạo nghiệp vô lậu, 

mà tánh thắng giải đƣợc hiện tiền viên mãn, thì con hiện ra thân Phật đà vì 

họ nói pháp, khiến đặng giải thoát. 

 

    2. Nếu có các hàng Hữu học tu phép tịch tịnh diệu minh mà tâm thắng giải 

đƣợc hiện tiền viên mãn, thì con ở trƣớc ngƣời đó hiện thân Độc giác vì họ 

nói pháp, khiến đƣợc giải thoát. 

 



    3. Nếu có các hàng Hữu học đoạn trừ Mƣời hai nhân duyên, do Mƣời hai 

nhân duyên đoạn trừ mà thắng tánh thắng diệu hiện bày viên mãn, thì con ở 

trƣớc ngƣời đó hiện thân Duyên giác vì họ nói pháp, khiến đặng giải thoát. 

 

    4. Nếu có các hàng Hữu học chứng đƣợc tánh Không của Tứ đế, tu Đạo 

đế và vào Diệt đế mà thắng tánh hiện bày viên mãn, thì con ở trƣớc ngƣời 

kia hiện thân Thanh văn vì họ nói pháp, khiến đặng giải thoát. 

 

    5. Nếu có các chúng sanh muốn tâm đặng tỏ ngộ, không phạm vào cảnh 

trần ngũ dục và muốn thân thanh tịnh, thì ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân 

Phạm vƣơng vì họ nói pháp, khiến đặng giải thoát. 

 

    6. Nếu có các chúng sanh muốn làm vị Thiên chủ thống lãnh chƣ thiên, thì 

ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân Đế Thích vì họ nói pháp, khiến đặng thành 

tựu. 

 

    7. Nếu có các chúng sanh muốn thân đƣợc tự tại dạo đi khắp mƣời 

phƣơng, thì ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân trời Tự tại vì họ nói pháp, khiến 

đặng thành tựu. 

 

    8. Nếu có các chúng sanh muốn thân đƣợc tự tại bay đi giữa hƣ không, thì 

ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân trời Đại Tự tại vì họ nói pháp, khiến đặng 

thành tựu. 

 

    9. Nếu có các chúng sanh muốn thống lãnh các quỸ thần, cứu hộ cõi 

nƣớc, thì ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân Thiên đại tƣớng quân vì họ nói 

pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    10. Nếu có các chúng sanh ƣa thống lãnh thế giới, bảo hộ chúng sanh, thì 

ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân Tứ Thiên vƣơng vì họ nói pháp, khiến đặng 

thành tựu. 

 

    11. Nếu có các chúng sanh ƣa sinh về thiên cung để sai sử quỷ thần, thì ở 

trƣớc ngƣời kia con hiện thân thái tử con của Tứ Thiên vƣơng vì họ nói 

pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    12. Nếu có các chúng sanh muốn làm Vua cõi ngƣời, thì con ở trƣớc 

ngƣời kia hiện thân Vua mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 



    13. Nếu có các chúng sanh muốn làm chủ giòng họ danh tiếng, thế gian 

kính nhƣờng, thì ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân trƣởng giả mà vi họ nói 

pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    14. Nếu có các chúng sanh muốn đàm luận những lời hay, giữ mình trong 

sạch, thì ở trƣớc ngƣời kia, con hiện thân cƣ sĩ mà vì họ nói pháp, khiến 

đặng thành tựu. 

 

    15. Nếu có các chúng sanh muốn cai trị cõi nƣớc, chia đoán các bang ấp, 

thì ở trƣớc ngƣời kia, con hiện Thân Tể quan mà vì họ nói pháp, khiến đặng 

thành tựu. 

 

    16. Nếu có các chúng sanh thích toán số, chú thuật, sống tự nhiếp hộ thân 

tâm, thì ở trƣớc ngƣời kia con hiện thân Bà-la-môn mà vì họ nói pháp, khiến 

đặng thành tựu. 

 

    17. Nếu có ngƣời con trai muốn học pháp xuất gia, giữ gìn giới luật, thì ở 

trƣớc ngƣời kia, con hiện thân Tỳ-kheo mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành 

tựu. 

 

    18. Nếu có ngƣời con gái muốn học pháp xuất gia, giữ gìn cấm giới, thì ở 

trƣớc ngƣời kia, con hiện thân Tỳ-kheo-ni mà vì họ nói pháp, khiến đặng 

thành tựu. 

 

    19. Nếu có ngƣời con trai muốn thọ trì ngũ giới, thì ở trƣớc ngƣời kia con 

hiện thân Ƣu-bà-tắc mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    20. Nếu có ngƣời con gái muốn thọ trì ngũ giới, thì ở trƣớc ngƣời kia, con 

hiện thân Ƣu-bà-di mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    21. Nếu có ngƣời con gái lập thân trong nội chánh để tu tề gia quốc, thì ở 

trƣớc ngƣời kia, con hiện thân nữ chúa, quốc phu nhân, mệnh phu, đại cô, 

mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    22. Nếu có chúng sanh không bị hoại năm căn, thì ở trƣớc ngƣời kia, con 

hiện thân đồng nam mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    23. Nếu có ngƣời xử nữ ( ngƣời nữ sống độc thân) không cầu sự xâm bạo, 

thì ở trƣớc ngƣời kia, con hiện thân đồng nữ mà vì họ nói pháp, khiến đặng 

thành tựu. 



 

    24. Nếu có chƣ Thiên, muốn thoát khỏi loài Trời, thì con hiện thân Trời 

mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    25. Nếu có các loài Rồng muốn ra khỏi loài Rồng, thì con hiện ra thân 

Rồng mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    26. Nếu có loài Dƣợc-xoa, muốn thoát khỏi loài mình, thì ở trƣớc họ, con 

hiện thân Dƣợc-xoa mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    27. Nếu có loài Càn-thát-bà, muốn thoát khỏi loài mình, thì ở trƣớc họ, 

con hiện thân Càn-thát-bà mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    28. Nếu có loài A-tu-la muốn thoát khỏi loài mình, thì ở trƣớc họ, con 

hiện thân A-tu-la mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    29. Nếu có loài Khẩn-na-la muốn thoát khỏi loài mình, thì ở trƣớc họ, con 

hiện thân Khẩn-na-la mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    30. Nếu có loài Ma-hê-la-già muốn thoát khỏi loài mình, thì ở trƣớc họ, 

con hiện thân Ma-hê-la-già mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    31. Nếu có các chúng sanh thích làm Ngƣời mà tu nghiệp nhơn làm 

Ngƣời, thì ở trƣớc họ, con hiện thân Ngƣời mà vì họ nói pháp, khiến đặng 

thành tựu. 

 

    32. Nếu có các hàng phi nhân hoặc loại có hình, loại không binh hình, loại 

có tƣởng, loại không tƣởng... mà muốn thoát khỏi loải mình, thì ở trƣớc họ, 

con hiện các loài đó mà vì họ nói pháp, khiến đặng thành tựu. 

 

    Ấy là Ba mƣơi hai ứng thân thanh tịnh nhiệm mầu, hiện vào các quốc độ, 

đều do sức diệu lực vô tác của pháp Tam-muội văn huân văn tu mà đƣợc 

thành tựu tự tại. 

 

    Bạch đức Thế Tôn ! con lại do sức diệu lực vô tác của pháp văn huân văn 

tu Kim-cang-tam-muội ấy, mà đƣợc cùng với tất cả chúng sanh trong mƣời 

phƣơng ba đời, sáu đạo đồng một bi ngƣỡng, nên khiến các chúng sanh ở 

nơi thân tâm con đƣợc 14 món công đức vô úy. 

 

---o0o--- 



14 MÓN CÔNG ĐỨC VÔ ÖY 

 

    Một là, do con không quán theo âm thanh mà chỉ quán cái tâm năng quán, 

nên khiến cho chúng sanh khổ não trong mƣời phƣơng kia liền đặng giải 

thoát, khi con quán đến âm thanh của họ. 

 

    Hai là, do xoay tri kiến hƣ vọng về nơi chân tánh, mà khiến cho các chúng 

sanh dù vào lửa lớn không bị đốt cháy. 

 

    Ba là, do quán cái nghe xoay về nơi chơn tánh, nên khiến cho các chúng 

sanh dù nƣớc lớn trôi mà không chết đuối. 

 

    Bốn là, do diệt hết vọng tƣởng, tâm không sát hại, nên khiến cho các 

chúng sanh vào các nƣớc quỉ, không bị quỉ hại. 

 

    Năm là, do huân tu văn căn, thành tựu văn tánh, cả sáu căn đều tiêu dung 

về bản tánh, đồng nhƣ cái nghe, cái tiếng, nên có thể khiến cho các chúng 

sanh sắp bị hại, dao kiếm gãy từng đoạn, khiến các binh khí chạm vào thân 

nhƣ cắt dòng nƣớc, nhƣ thổi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. 

 

    Sáu là, do huân tập tánh nghe đặng tinh minh sáng suốt soi cả pháp giới, 

thì các chỗ tối tăm không thể giữ toàn tính đƣợc, nên có thể khiến cho chúng 

sanh dầu ở gần bên quỉ Dạ-xoa, La-sát, Cƣu-bàn-trà, Tỳ-xá-già, Phú-đôn-na 

v.v... mà chúng không thể trông thấy. 

 

    Bảy là, do tánh âm thanh đã viên thoát, sự thấy nghe đã xoay trở lại vào tự 

tánh, rời các cảnh trần hƣ vọng nên có thể khiến cho chúng sanh những thứ 

cùm, dây, gông, xiềng không thể dính vào mình đƣợc, không bị gông xiềng 

trói buộc. 

 

    Tám là, do diệt âm trần, viên văn căn phát sanh năng lực từ tế cùng khắp, 

nên có thể khiến cho chúng sanh đi qua đƣờng hiểm, giặc không thể cƣớp 

đƣợc. 

 

    Chín là, du huân tu tánh nghe, xa lìa trần cảnh, không bị sắc trần lôi kéo 

nên có thể khiến cho những chúng sanh đã xa rời tâm tham dục. 

 

    Mƣời là, do thuần một thật tƣớng của âm thanh, không còn tiền trần, căn 

và cảnh đều viên dung, không có năng sở đối đãi, nên có thể khiến cho tất cả 

chúng sanh nóng giận, rời bỏ tâm giận hờn. 



 

    Mƣời một là, do tiêu dung trần tƣớng xoay về tánh bản minh, thì pháp 

giới cùng thân tâm sáng suốt vô ngại nhƣ ngọc lƣu ly, nên có thể khiến cho 

những kẻ bất tín (A-diên-ca) ngu ngốc, u mê, xa lìa ngu ám. 

 

    Mƣời hai là, do viên dung các căn hình, trở về tánh nghe, vẫn an trú nơi 

đạo tràng bất động mà khắp vào các thế gian, tuy không hủy hoại thế giới, 

mà thƣờng hiện làm Pháp vƣơng tử bên mỗi đức Phật, để cúng dƣờng 10 

phƣơng Nhƣ Lai nhiều nhƣ số vi trần. Vậy nên có thể khiến cho cả pháp giới 

những chúng sanh không con, muốn cầu con trai thì đặng sanh con trai 

phƣớc đức trí huệ. 

 

    Mƣời ba là, do sáu căn viên mãn thông suốt, sáng tối không hai, trùm hiện 

mƣời phƣơng thế giới trong đại viên cảnh Không Nhƣ lai tạng, vâng lãnh 

pháp môn thâm diệu bí mật của mƣời phƣơng Nhƣ Lai, số nhƣ vi trần không 

hề thiếu sót, nên có thể khiến trong pháp giới những chúng sanh muốn cầu 

con gái, đƣợc sanh con gái, tƣớng tốt đoan chánh ; phƣớc đức dịu dàng, mọi 

ngƣời đều yêu kính. 

 

    Mƣời bốn là, các vị Pháp vƣơng tử (Bồ-tát) ƣớc số 62 hằng sa, hiện ở thế 

giới, trong Tam thiên Đại thiên thế giới gồm có trăm ức mặt trời, mặt trăng 

nay đều là những vị tu hành Chánh pháp, chỉ bày mô phạm giáo hóa chúng 

sanh, tuỳ thuận chúng sanh mỗi vị có những phƣơng tiện trí huệ không đồng. 

Do con tu tập nhĩ môn viên thông, phát minh diệu tánh, thân tâm vi diệu bao 

trùm khắp pháp giới, nên có thể khiến cho chúng sanh trì niệm danh hiệu của 

con cùng chúng sanh trì niệm danh hiệu của 62 hằng hà sa số vị Pháp vƣơng 

tử đó, phƣớc đức của hai bên bằng nhau không khác. 

 

    Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con mà cùng với nhiều danh hiệu kia 

không khác, ấy là bởi con tu tập chứng đặng Chơn viên thông vậy. 

 

    Ấy gọi là 14 sức thí vô úy, đem phƣớc lực thí cho khắp cả chúng sanh. 

 

    Bạch Thế Tôn, lại do con tu nhĩ căn viên thông, chứng đạo vô thƣợng, nên 

thành đặng bốn món diệu đức không thể nghĩ nghì, chẳng dụng ý mà tự 

nhiên thành tựu. 

 

---o0o--- 



BỐN MÓN DIỆU ĐỨC 

 

    Một là, do con đầu tiên chứng đƣợc văn tánh vi diệu, tánh ấy rất tinh 

minh, thoát ngoài năng văn sở văn, không bị sự thấy, nghe, hiểu biết phân 

cách mà dùng thành một tánh bản giác thanh tịnh viên mãn, nên con có thể 

hiện ra rất nhiều hình dung tốt đẹp, nói ra không lƣờng thần chú bí mật: 

Hoặc hiện một đầu, ba đầu cho đến 84.000 tay kiết ấn ; hoặc hiện hai mắt, ba 

mắt cho đến 84.000 con mắt trong sáng. Những hình dung ấy hoặc từ có, oai 

có, định có, huệ có để cứu độ chúng sanh không chút gì ngăn ngại. 

 

    Hai là, do con tu tập văn, tƣ, tu, tam muội, thoát khỏi sáu trần không còn 

trở ngại, ví nhƣ tiếng thâu qua vách, cho nên con hay hiện mỗi mỗi hình 

dung, tụng mỗi mỗi bài chú, mà hình dung và bài chú ấy đều đem bố thí sức 

vô úy cho chúng sanh, nhân đó mƣời phƣơng quốc độ đều gọi con là Bố thí 

Vô úy. 

 

    Ba là, do con tu tập nhĩ căn đƣợc thanh tịnh viên thông, nên hễ qua thế 

giới nào thì đều khiến chúng sanh ở đó xả thân mạng, tài bảo đó để cầu con 

thƣơng xót. 

 

    Bốn là, do con chứng đƣợc Phật tâm rốt ráo, nên có thể đem các món trân 

bảo cúng dƣờng mƣời phƣơng Nhƣ Lai và chúng sanh trong pháp giới lục 

đạo, cầu vợ đƣợc vợ, cầu con đƣợc con, cầu tam muội đƣợc tam muội, cầu 

sống lâu đƣợc sống lâu, cho đến cầu Đại Niết-bàn đƣợc Đại Niết-bàn. 

 

    Nay Phật hỏi viên thông thì con do tu tập Nhĩ môn, đƣợc tam muội viên 

chiếu, tâm duyên các pháp một cách tự tại, nhân nhập tánh lƣu, chứng Tam-

ma-địa thành tựu Bồ-đề ấy là thứ nhất. 

 

    Bạch Thế Tôn, đức Phật kia tán thán con khéo đặng pháp môn viên thông, 

nên trong đại hội của Ngài con đặng thọ ký tên là Quán Thế Âm. Do con 

quán nghe cả mƣời phƣơng đều viên minh, cho nên có danh hiệu Quán Âm 

khắp các thế giới. 

 

---o0o--- 

II. ĐẠI Ý NHĨ CĂN VIÊN THÔNG 

 



    Viên thông nghĩa là viên mãn dung thông. Bản tánh của muôn sự muôn 

vật vốn là viên mãn dung thông, chơn nhƣ bình đẳng. Bất cứ từ một vật nào 

mà chứng đƣợc bản tánh đó cũng đều gọi là chứng viên thông. 

 

    Bồ-tát Quán Thế Âm, một danh hiệu ấy đã phổ biến khắp cả mƣời 

phƣơng, muôn loài, chẳng mấy ai mà chẳng nghe chẳng biết ; nhƣ thế cũng 

đủ tỏ tâm đại từ bi, đức cứu độ của Bồ-tát lớn lao biết chừng nào ! 

 

    Nhƣng sao lại gọi bằng danh hiệu Quán Thế Âm ? Ở nơi chúng sanh thì 

biết đặng tiếng tăm là do nghe, biết đặng màu sắc là do thấy v.v... đã thành 

một định lệ không thể chuyển đổi qua cách khác lạ nghe sắc hay thấy tiếng 

đƣợc. Trái lại, Bồ-tát tu hành cũng đồng trong sự nghe tiếng đó mà không 

chiều theo thanh trần giả dối, vọng tƣởng đảo điên, không để tâm bị hôn mê 

theo căn và cảnh, mà chỉ chú tâm suy tầm tánh nghe chơn thật, không sanh 

diệt, viên chiếu mƣời phƣơng, lúc ngủ chũng nhƣ lúc thức, khi động cũng 

nhƣ khi tĩnh, chẳng có lúc nào gián đoạn tính nghe, cho nên không một tiếng 

gì mà không tỏ rõ. Tiếng của muôn loài từ ngàn phƣơng đƣa đến đều hiện 

bày trong tâm trí viên minh của Bồ-tát và hợp với trí ấy còn có nguyện lực 

đại bi, cho nên trong mƣời phƣơng hễ có chúng sanh nào nhứt tâm niệm 

danh hiệu Bồ-tát thời Bồ-tát liền quán biết, quán biết thì liền giải thoát, lẽ 

cảm ứng tự nhiên không thể nghĩ nghì. 

 

    Nếu xét kỹ chỗ nhân địa tu hành của các vị Bồ-tát, thì đều phải phát tâm 

Bồ-đề, tu theo Phật giáo trải qua sự nghe học Phật pháp, rồi sự suy nghĩ, tu 

tập, vậy sau mới đầu đủ căn bản trí, hậu đắc trí mà chứng thành quả vị diệu 

giác, Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát cũng thế. Nhƣng có khác chăng là chỉ khác 

nơi pháp môn phƣơng tiện mà thôi. Hai mƣơi bốn vị Thánh trong kinh Thủ 

Lăng Nghiêm, mỗi vị do mỗi pháp môn mà tu chứng viên thông. Ở đây Ngài 

Quán Thế Âm do tu nhĩ căn mà chứng ngộ. Trong sự tu hành này, trƣớc hết 

ly trần, rồi thoát căn, rồi tận giác, rồi diệt không mà sau chơn tánh tịch diệt 

của Nhƣ Lai tạng mới đặng hoàn toàn hiện rõ. 

 

    Tóm lại, từ mới khởi công phu tu tập đến đây, trƣớc do thô sau mới đến 

tế, nhƣng cũng đều ở trong tƣớng sanh diệt cả. Nhƣ tƣớng động tịnh của 

cảnh trần diệt thì căn năng văn sanh, văn căn diệt thì giác huệ sanh, giác huệ 

diệt thì không tƣớng sanh, mà Nhƣ Lai tạng tánh hay Niết-bàn diệu tâm thì 

không phải là tƣớng sanh diệt ấy, cho nên khi năng không, sở không, ngã 

không, pháp không rồi mà tƣớng hai không ấy cũng không nữa mới hiển 

hiện tánh chơn tịch diệt của Nhƣ Lai tạng một cách đầy đủ. 

 



    Thật ra, tánh chơn tịch diệt là đồng thể của chúng sanh và Phật, chƣ Phật 

thì thƣờng an trú trong tánh ấy, Bồ-tát thì chứng nhập tánh ấy mà chúng 

sanh thì mê lầm tánh ấy. Nhƣng vì là đồng thể cho nên đến khi Bồ-tát chứng 

đƣợc thì liền phát sanh diệu dụng thù thắng và nói rộng ra là đƣợc 32 ứng 

thân, 14 món vô úy, 4 món diệu dụng bất tƣ nghì, mà nói tóm lại thì có 2 

món thù thắng: Một là đƣợc Từ lực đồng với chƣ Phật, và hai là Tâm Bi 

ngƣỡng đồng với chúng sanh. Vì chứng bốn giác tâm cùng Phật đồng thể 

nên hay đồng một từ lực, vì chứng bốn giác tâm cùng chúng sanh đồng thể 

nên hay đồng một bi ngƣỡng. Cho hay từ lực do tâm bổn giác huân tập, 

thành Phật do đó, độ sanh do đó, mà Bồ-tát thành tựu 32 ứng thân khắp các 

căn cơ để giáo hóa cũng do đó vậy. 

 

---o0o---  

32 ỨNG THÂN 

 

    1. Hiện thân Phật đà để nói pháp viên đốn Phật thừa, giáo hóa hạng ngƣời 

tu Bồ-tát mà chơn trí vô lậu chƣa hoàn toàn pháp hiện, tuy đã nhập Tam-ma-

địa rồi nhƣng chƣa phải hết tu. 

 

    2. Hiện thân Độc giác nói pháp tịch tĩnh cho hạng ngƣờ tu hạnh Độc giác 

tự ngộ theo lý nhân duyên. 

 

    3. Hiện thân Duyên giác nói pháp Thập nhị nhân duyên lƣu chuyển và 

hoàn diệt, để giáo hóa hàng hữu học có tâm mong đoạn trừ 12 nhân duyên 

để thoát khỏi sự sanh tử luân hồi trong ba cõi. 

 

    4. Hiện thân Thanh văn nói pháp sanh diệt Tứ đế, Vô sanh Tứ đế, Vô 

lƣợng Tứ đế, Vô tác Tứ đế, để giáo hóa hàng hữu học có tâm mong cầu 

chứng tánh Chơn không của Tứ đế nhập tịch diệt Niết-bàn. 

 

    5. Hiện thâm Phạm vƣơng nói pháp ly dục cho những chúng sanh trông 

mong đƣợc thân tâm trong sạch không phạm đến ngũ dục. 

 

    6. Hiện thân trời Đế-thích nói pháp Thập thiện cho những ngƣời muốn 

làm chủ, thống lãnh Chƣ thiên. 

 

    7. Hiện thân trời Tự-tại hay Tha-hóa-tự-tại thiên ở chót cõi Dục để nói 

pháp cho những chúng sanh muốn có thần thông tự tại đi khắp mƣời 

phƣơng. 



 

    8. Hiện thân trời Đại-tự-tại hay Ma-hê-thủ-la-thiên ở chót cõi Sắc để nói 

pháp giáo hóa cho những chúng sanh muốn có thần thông bay đi giữa hƣ 

không, chẵng bị chƣớng ngại. 

 

    9. Hiện thân Đại tƣớng quân hay Vi-đà-thiên-tƣớng, (thần tƣớng của Đế-

thích), để nói pháp giáo hóa cho những chúng sanh có tâm muốn thống lãnh 

quỉ thần, cứu hộ các quốc độ. 

 

    10. Hiện thân Tứ-thiên-vƣơng để nói pháp giáo hóa cho những chúng 

sanh có tâm thống trị bảo hộ chúng sanh. 

 

    11. Hiện thân Thái tử của Tứ-thiên-vƣơng để nói pháp giáo hóa cho 

những chúng sanh ƣa sanh ở Thiên cung, sai sử tất cả quỉ thần. 

 

    Bảy ứng thân trên (từ 5 - 11) đều hiện về cõi trời. Các cõi trời trong Dục 

giới phần nhiều đều lấy pháp Thập thiện làm căn bản, rồi tùy theo chỗ Thập 

thiện hơn kém mà cảm báo thân khác nhau, nên Bồ-tát cũng tùy đó nói pháp 

Thập thiện sâu cạn để giáo hóa. 

 

    12. Hiện thân Quốc vƣơng để đem ngũ giới, Thập thiệp giáo hóa cho các 

chúng sanh muốn tạo nhân lành để đƣợc phúc báo an lạc. 

 

    13. Hiện thân Trƣởng giả đủ tài, đủ trí, đủ đức, giào sanh vị cả, trên 

chuộng dƣới yêu, để giáo hóa cho các chúng sanh muốn làm chủ tể trong các 

dòng họ sanh quý, mọi ngƣời kính vì. 

 

    14. Hiện thân cƣ sĩ, chánh tín Tam Bảo, thanh tịnh tu hành, để giáo hóa 

chúng sanh muốn sống một đời sống trong sạch không tham trƣớc. 

 

    15. Hiện thân Tể quan đại thần tài đức liêm chính để giáo hóa chúng sanh 

muốn quả quản trị pháp đóan việc xóm làng, cõi nƣớc theo Chánh pháp. 

 

    16. Hiện thân Bà-la-môn thông minh phạm hạnh để giáo hóa chúng sanh 

ƣa thuật số, đạo học, bỏ tánh kiêu mạn. 

 

    17. Hiện thân vị Tỳ-kheo giữ trọn oai nghi, giới luật để giáo hóa các hàng 

nam tử có tâm xuất gia giữ giới. 

 



    18. Hiện thân Tỳ-kheo-ni giới luật thanh tịnh, để giáo hóa các hàng nữ 

nhơn có chí muốn xuất gia giữ giới. 

 

    19. Hiện thân Ƣu-ba-tắt, để giáo hóa các hàng nam tử pháp tâm quy y thọ 

năm giới. 

 

    20. Hiện thân Ƣu-bà-di, để giáo hóa các hàng con gái phát tâm quy y thọ 

năm giới. 

 

    21. Hiện thân hậu nhi, mạng phụ v.v... đoan trang nết đức, để giáo hóa các 

ngƣời con gái rèn luyện việc nội chánh, giúp nhà lợi nƣớc. 

 

    22. Hiện thân kẻ đồng nam (ngƣời đàn ông không phạm vào sự dâm dục), 

để giáo hóa các chúng sanh từ nhỏ đến lớn không phạm dâm sự, xu hƣớng 

pháp xuất thế. 

 

    23. Hiện thân ngƣời đồng nữ (ngƣời đàn bà không phạm vào sự dâm dục), 

để giáo hóa các ngƣời con gái có chí tu hành, không ƣng sự giá thú dâm bạo. 

 

    Mƣời hai ứng thân trên đây (12 - 23) đều hiện trong cõi ngƣời. Hoặc làm 

ngƣời thế gian, hoặc làm tại gia Phật tử, hoặc xuất gia Phật tử để tùy cơ giáo 

hóa khiến các chúng sanh ấy hiện tại trọn nên các sự lợi lạc, tƣơng lai thành 

tựu đạo Bồ-đề. 

 

    24. Hiện thân Trời, để nói pháp xuất ly dạy các hàng Chƣ thiên có tâm 

mong thoát khỏi loài trời. Bởi vì phúc báo Chƣ thiên còn ở trong vòng sanh 

tử hữu lậu, tâm nhơn ngã chƣa dứt, mê chấp còn nhiều, tham dục đƣơng 

nặng, chƣa khỏi sự thống khổ đối đầu, nên rất đáng nhàm chán. 

 

    25. Hiện thân loài Rồng, để khuyến hóa các loài Rồng muốn thoát khỏi 

quả báo thân Rồng nhiều thống khổ. 

 

    26. Hiện thân quỷ Dƣợc-xoa, để khuyến hóa các loài Dƣợc-xoa thoát khỏi 

quả báo Dƣợc-xoa nhiều thống khổ. 

 

    27. Hiện thân quỷ Càn-thát-bà, để khuyến hóa các hàng Càn-thát-bà 

muống thoát khỏi quả báo Càn-thát-bà thống khổ. 

 

    28. Hiện thân thần A-tu-la, để khuyến hóa những A-tu-la muốn thoát khỏi 

quả báo A-tu-la thống khổ. 



 

    29. Hiện thân thần Cẩn-na-la, để khuyến hóa những Cẩn-na-la muốn thoát 

khỏi quả báo Cẩn-na-la thống khổ. 

 

    30. Hiện thân thần Ma-hê-la-già, để khuyến hóa những Ma-hê-la-già 

muốn thoát khỏi quả báo Ma-hê-la-già thống khổ. 

 

    31. Hiện thân ngƣời, để giáo hóa phép tu nhân đạo cho những kẻ muốn 

giữ mãi thân ngƣời, không bị chuyển sanh qua thân cõi khác, vì ở nhân đạo 

vui khổ đồng đều, trong tƣơng lai lại dễ gặp Phật pháp nên dễ tu hành. 

 

    32. Hiện thân phi nhân hoặc loài hữu tƣớng, vô tƣớng, hữu hình, vô hình, 

để giáo hóa chúng ấy thoát khỏi quả báo ở các loài ấy. 

 

    Chín loại ứng thân Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, 

Ma-hê-la-già, Ngƣời và phi nhân... là Bồ-tát tùy theo các loài trời hay không 

phải trời, ngƣời hay tƣơng tự ngƣời mà hiện đủ thân trong các loài ấy, giáo 

hóa họ đặng thoát các báo thân thống khổ. Chúng sanh đƣơng ở trong mê 

mờ, tùy nghiệp chuyển các nào thì chịu cách nấy, nếu không nhờ Bồ-tát hiện 

thân giáo hóa, chuyển đổi nghiệp nhân, thì khó bề thoát khổ mà hƣởng sự an 

vui theo ý muốn. 

 

    Vì thế mà Bồ-tát ứng hiện 32 thân khắp các quốc độ, để giáo hóa không 

chút ngừng ngại, nhƣ ngọc Ma-ni hiện đủ các màu sắc mà vốn vô tâm không 

lay động. 

 

    Lại chƣ Phật và chúng sanh giác tâm vốn đồng, mà chúng sanh thì bị hành 

tƣớng cách ngại, cảnh giới xao ly, chấp huyễn thân làm thật thân, chấp vọng 

cảnh làm chơn cảnh, nên mới có mọi điều lo sợ. Trái lại, Bồ-tát đã hiệp tánh 

bản diệu giác tâm, thấy muốn loài đồng một thể tánh tâm nguyên, đồng một 

thân tâm, không có loài nào khác ngoài, không có cảnh chi khác, tự mình 

thanh tịnh không còn vọng tƣởng, diệt hết tập khí sát, đạo, dâm, vọng. nên 

có thể khiến các chúng sanh dầu lâm cảnh hoạn nạn mà nhớ đến danh hiệu 

Bồ-tát Quán Thế Âm, tức khắc tâm ấy liền đồng với tâm trở thành từ bi tâm, 

xoay cảnh tai nạn thành ra cảnh an lạc, ấy là Bồ-tát đem công đức vô úy thí 

cho mƣời phƣơng chúng sanh, đó là 14 món vô úy. 

 

---o0o--- 



14 MÓ N VÔ ÖY 

 

    Khiến chúng sanh khổ não, xƣng danh Bồ-tát Quán Âm liền đặng giải 

thoát. 

 

    Khiến chúng sanh rủi vào lửa không bị lửa đốt. 

 

    Khiến chúng sanh rủi vào nƣớc không bị chìm. 

 

    Khiến chúng sanh rủi vào chỗ quỷ không bị quỷ hại. 

 

    Khiến chúng sanh rủi gặp binh qua, đao trƣợng không bị đâm nát. 

 

    Khiến chúng sanh dẫu ở bên ác quỷ mà ác quỷ không trông thấy. 

 

    Khiến chúng sanh lỡ phạm cấm chết không bị gông xiềng kiềm hãm. 

 

    Khiến chúng sanh đi qua đƣờng hiểm không bị giặc cƣớp. 

 

    Khiến chúng sanh đa dục đƣợc ly dục. 

 

    Khiến chúng sanh đa sân đƣợc ly sân. 

 

    Khiến chúng sanh đa si đƣợc ly si. 

 

    Khiến chúng sanh cầu con trai sanh con trai phƣớc đức trí tuệ. 

 

    Khiến chúng sanh cầu con gái đƣợc sanh con gái nhu thuận. 

 

    Khiến chúng sanh chỉ niệm danh hiệu Bồ-tát mà phƣớc ngang với ngƣời 

niệm vô số vô lƣợng danh hiệu Bồ-tát khác. 

 

    Tóm lại, 32 ứng thân là Bồ-tát cùng chƣ Phật đồng một từ lực ; 14 món vô 

úy là Bồ-tát cùng với chúng sanh đồng một tâm bi ngƣỡng và tất cả đều do 

sức vô duyên từ của Bồ-tát mà thành tựu. Tuy vậy, nơi Bồ-tát thì do vô 

duyên từ mà tự nhiên ứng, nhƣng nơi chúng sanh phải do tự lực thiên căn 

mới thành, thế nên với chúng sanh đã phát thiện căn thì liền có Bồ-tát hiện 

thân thuyết pháp. Với chúng sanh khổ nạn một lòng bi ngƣỡng xƣng danh 

thì liền cảm đến Bồ-tát thí đức vô úy. Một khi tự lực, tha lực đã viên mãn 

nhƣ vậy thì sự cảm ứng tất đƣợc rõ ràng. 



 

    Ngoài các diệu dụng nêu trên, ngài Quán Thế Âm còn chứng đƣợc bốn 

món diệu đức không thể nghĩ nghì, nghĩa là sau khi chứng đƣợc quả Vô 

thƣợng Bồ-đề, bi và trí đầy đủ thì tự nhiên không cần tâm niệm phân biệt 

nghĩ nghì mà vẫn thành tựu đƣợc phƣơng tiện khéo léo độ sanh. 

 

    Do ngài Quán Thế Âm đã chứng đặng văn tánh viên diệu, lìa tánh thấy 

nghe hƣ vọng, trong tánh giác đồng thể thì một thân tức nhiều thân, nhiều 

thân tức một thân, nên tùy nghi hiện ra thân hình từ một đầu đến nhiều đầu, 

từ hai tay đến nhiều tay, từ hai mắt đến nhiều mắt, khi hiện dáng từ bi, khi 

hiện dáng oai hùng, khi hiện dáng thiền định, khi hiện dáng trí tuệ và nói ra 

vô lƣợng thần chú để cứu độ chúng sanh. Đó là điều bất tƣ nghì thứ nhất. 

 

    Hiện mỗi hình đọc mỗi mỗi bài chú, mà hình và chú ấy đều đem lại cho 

chúng sanh sức vô úy. Đó là điều bất tƣ nghì thứ hai. 

 

    Hay cảm đến chúng sanh, khiến họ xả bỏ thân mạng, tài sản cúng dƣờng 

mà không sanh lòng tiếc nuối. Đó là điều bất tƣ nghì thứ ba. 

 

    Từ lực vô biên, thí tâm rộng lớn, Ngài Quán Thế Âm chẳng những cúng 

dƣờng chƣ Phật mà còn bố thí khắp tất cả chúng sanh, cầu con thì đặng con, 

cầu vợ đặng vợ, cho đến cầu Đại Niết-bàn đặng Đại Niết-bàn. Đó là điều bất 

tƣ nghì thứ tƣ. 

 

    Nhƣ thế nên gọi Ngài là Quán Thế Âm, vì hay tầm thanh cứu khổ ; cũng 

gọi Ngài là Vị Thí Vô Öy, vì hay cứu vớt sự sợ hãi cho chúng sanh. 
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PHÂN TÍCH PHẨM TỰA 

I. PHẦN BỐ CỤC 

 

    Phẩm đầu tiên của kinh Pháp Hoa là phẩm Tựa. Trong các kinh phần 

nhiều đều chia ra ba phần: 

 

    . Phần Tựa 

 

    . Phần Chánh tông 

 



    . Phần Lƣu thông 

 

    Phần Tựa phần nhiều chỉ một đoạn ngắn, riêng kinh Pháp Hoa phần Tựa 

chiếm trọn một phẩm. Vì vậy cho nên trong phẩm Tựa bao hàm nghĩa lý 

đƣợc coi nhƣ một phần khai thị giáo nghĩa ở phần Chánh tông. Phẩm Tựa 

đƣợc chia đại cƣơng nhƣ sau: 

 

I. Thông tựa: Như thị ngã văn... 

 

II. Biệt tựa: Gồm có 5 phần: 

 

    A. Tập chúng. 

 

    B. Hiện thụy: Hiện điềm lành. 

 

    Hiện 6 điềm lành ở cõi này nhƣ: Hiện ra sự thuyết pháp, nhập định, mƣa 

hoa, đất rung động, chúng hoan hỶ, phóng hòa quang. 

 

    Hiện 6 điềm lành ở cõi khác nhƣ: Thấy lục thú chúng sanh, thấy Phật ra 

đời, nghe Phật thuyết pháp, bốn chúng tu hành đắc đạo, hàng Bồ-tát tu hành, 

Phật Niết-bàn xây tháp cúng dƣờng. 

 

    C. Nghi niệm: 

 

    Di Lặc nghi không biết Phật hiện ra những điềm lành để làm gì? 

 

    Đại chúng nghi không biết Phật hiện ra những điềm lành để làm gì? 

 

    D. Di Lặc hỏi Văn Thù: Di Lặc thuật lại: 

 

    Sáu điềm lành đã trông thấy ở cõi này để hỏi. 

 

    Sáu điềm lành đã trông thấy ở cõi khác để hỏi. 

 

    E. Văn Thù đáp: 

 

    Trù Lƣợng đáp: Văn Thù trả lời theo chổ Bồ-tát suy nghĩ. 

 

    Dẫn chuyện xƣa sánh chuyện nay đáp: 

 



    Dẫn Phật pháp của đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh tối sơ. 

 

    Dẫn Phật pháp của hai vạn đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh kế tiếp. 

 

    Dẫn Phật pháp của đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau cùng. 

 

    c1. Đức Phật này từng hiện đủ 6 điềm lành nhƣ đức Phật Thích Ca hôm 

nay: Thuyết Pháp, nhập định, mƣa hoa, đất rung động, chúng hoan hỶ, 

phóng hào quang. 

 

    c2. Khi xuất định liền giảng kinh Pháp Hoa cho Diệu Quang Bồ-tát. 

 

    c3. Trƣớc khi Niết-bàn thọ ký cho Đức Tạng. 

 

    c4. Nhập Niết-bàn Diệu Quang trì kinh. 

 

    Kết đáp: Văn Thù đáp, quá khứ đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau khi 

hiện 6 điềm lành, xuất định liền giảng kinh Pháp Hoa, nên biết hôm nay đức 

Thích Ca cũng hiện 6 điềm lành, nhƣ vậy sau khi xuất định Ngài cũng giảng 

kinh Pháp Hoa. Cuối cùng là bài kệ trùng tuyên lờI đáp của Văn Thù. 

 

---o0o--- 

II. PHẦN KINH VĂN 

 

    Kinh văn: Nhƣ vậy tôi nghe. 

 

    Một thời đức Phật ở núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vƣơng Xá, cùng chúng 

đại Tỳ-kheo một vạn hai ngàn ngƣời đều đông đủ. Đều là những bậc A-la-

hán các lậu đã hết, không còn phiền não, đã đƣợc lợi mình, hết các kiết sử, 

tâm đƣợc tự tại, tên là A-nhã Kiều-Trần-Nhƣ, Ma-Ha-Ca-Diếp... các vị đại 

A-la-hán nhƣ vậy là những vị chúng đều biết. 

 

    Giải thích: Nhƣ thị ngã văn. 

 

    Pàli dùng chữ evam me suttam. Evam có nghĩa là nhƣ vậy, bao hàm ý 

nghĩa tin thuận. Nếu nhƣ thị có nghĩa là nhƣ thật, nhƣ nhƣ thì Phạn âm là 

tathata chứ không dùng chữ evam. Bởi khi Tôn giả A-nan kết tập đầu tiên để 

chữ Nhƣ thị có nghĩa rằng điều tôi nghe đây là đúng nhƣ vậy. Phật nói nhƣ 

vậy tôi nghe đúng nhƣ vậy, mà nghe đúng nhƣ vậy với lòng tin thuận theo 



lời Phật nói. Nếu nhƣ nghe mà không tin thuận theo thì không gọi là nhƣ 

vậy. Tin thuận theo lời Phật dạy, nghe lời Phật dạy, Ngài nói nhƣ thế nào, 

bây giờ thuật lại đúng nhƣ thế đó, không thêm không bớt, và trực tiếp nghe 

Phật nói, chứ không phải nghe từ một ngƣời khác nói lại nên gọi nhƣ vậy. 

Do lẽ chính từ Tôn giả A-nan tín thuận chắc chắn nhƣ vậy, nên gây đƣợc 

lòng tin cho ngƣời đọc kinh sau này tin chắc lời đó là Phật nói. Cho nên đầu 

tiên vào kinh để Nhƣ Thị ngã văn là lý do đó. 

 

    Bấy giờ đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vƣơng Xá cùng với 

chúng Tỳ-kheo nhƣ vậy... Các vị ấy đều là bậc đại A-la-hán, các lậu đã dứt. 

Thế nào gọi là các lậu? Lậu có nghĩa là lọt, rơi, rớt, rỉ, đó là một tên khác 

của phiền não, của kiết sử. Lậu có ba ý nghĩa: 

 

    1. Tiết lậu lục căn môn: Phiền não tham sân uế trƣợc rỉ ra ở saú căn. 

 

    2. Lậu thất chánh đạo: Làm lọt mất chánh đạo. 

 

    3. Lậu lạc tam giới: Bị trôi lăn trong ba cõi. 

 

    Các lậu là: Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ba thứ này làm triền phƣợc 

chúng sanh trong tam giới mà các bậc A-la-hán đã dứt sạch những thứ đó, ra 

khỏi ba cõi nên gọi là vô sanh không còn phiền não không còn kiết sử, tâm 

đƣợc tự tại, nên gọi "chƣ lậu dĩ tận". Các vị tâm đƣợc tự tại thành bậc A-la-

hán rất nhiều, nhƣ Tôn giả Xá-Lợi-Phất: Trí tuệ đệ nhất, Tôn giả Mục-Kiền-

Liên: Thần thông đệ nhất...mỗi vị mỗi hạnh. Ngƣời thì chuyên tu đầu đà, 

ngƣời thì chuyên tu mật hạnh, và có vị thì chuyên tu hạnh thiểu dục tri túc 

nhƣ Ngài Bạc-Câu-La. Trong A Dục Vƣơng truyện có kể rằng: Sau khi Vua 

A-Dục hồi đầu theo Phật, hông ăn năn hối cải tội ác, nên hết lòng phát huy 

đạo pháp, cất chùa xây tháp, cúng dƣờng Xá-Lợi..., Một hôm nhà vua đi 

chiêm bái tháp Phật và Thánh Tăng, mỗi tháp nhà vua đều cúng dƣờng lễ lạy 

và mỗi tháp nhà vua đều hỏi lại công đức tu hành của các ngài, ngài nào 

cũng có công hạnh to lớn, nhƣng khi đến tháp ngài Bạc-Câu-La thì biết ngài 

chẳng có công hạnh gì cả, duy chỉ có hạnh thiểu dục tri túc mà thôi, cho nên 

vua A-Dục chỉ cúng dƣờng một đồng tiền. Nhƣng lạ thay, khi nhà vua về 

đến cung điện thì một đồng tiền cúng dƣờng nơi tháp ngài Bạc-Câu-La lại 

đƣợc hoàn trả lại. Bấy giờ vua A-Dục mới càng kính phục hạnh thiểu dục tri 

túc của Ngài. 

 



    Kinh văn: Lại có hàng Hữu học và Vô học hai ngàn ngƣời. Lại có Ma-ha 

Ba-xà-ba-đề Tỳ-kheo-ni và quyến thuộc sáu ngàn ngƣời đông đủ. Mẹ của 

La-Hầu-La là Da-Du-Đà-La Tỳ-kheo-ni cùng với quyến thuộc đông đủ. 

 

    Bồ-tát Ma-ha-tát, tám vạn ngƣời đều là những vị không thối chuyển vô 

thƣợng chánh đẳng Bồ-đề, chứng đƣợc pháp Đà-la-ni, lạc thuyết biện tài. 

 

    Giải thích: Đà-la-ni gọi là tổng trì. Tổng trì có bốn nghĩa: Văn tự tổng trì, 

Pháp tổng trì, Hành tổng trì, Giải tổng trì. Sự hiểu biết đƣợc giữ gìn chặt 

chẽ, đối với pháp hiểu biết trọn vẹn... cũng gọi là Đà-la-ni. 

 

    Lạc thuyết biện tài, đây là một trong bốn món vô ngại biện. Nói về vô 

ngại biện, tức là đứng về mặt ứng dụng. Còn về mặt hiểu biết thì gọi là bốn 

vô ngại giải, đó là: Pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, từ vô ngại giải và 

lạc thuyết vô ngại giải. 

 

    Bốn vô ngại biện gồm có: 

 

    1. Pháp vô ngại biện: Đối với Tam tạng kinh điển, hiểu biết trên phƣơng 

diện ngôn thuyết năng thuyên. 

 

    2. Nghĩa vô ngại biện: Biết đƣợc trên phƣơng diện lý nghĩa sở thuyên. 

 

    Thuyên: Nói. Năng thuyên: Hay nói. Sở thuyên: Đƣợc nói. Ngôn giáo là 

năng thuyên, lý nghĩa là sở thuyên. Hiểu nhƣ thế để đừng kẹt mắc vào ngôn 

giáo, lấy ngôn giáo làm lý nghĩa tức là y nghĩa bất y ngữ. Pháp vô ngại biện 

chỉ về mặt năng thuyên: Ngôn giáo. Nghĩa vô ngại biện chỉ về mặt sở 

thuyên: Nghĩa lý. 

 

    3. Từ vô ngại biện: Sự vận dụng ngôn từ, cú pháp, văn phạm, rành rẽ, 

mạch lạc. 

 

    4. Lạc thuyết vô ngại biện: 

 

    a) Vui vẽ đem giáo pháp Phật ra truyền bá. 

 

    b) Trong sự truyền bá gây đƣợc niềm vui cho ngƣời nghe. 

 

    Trong bốn vô ngại biện đƣợc đúc kết thành hai chữ nhƣ trong kinh Lăng 

Già: 



 

    -Tông thông (gồm pháp và nghĩa): Thông suốt về mặt tôn chỉ giáo nghĩa. 

 

    -Thuyết thông (từ và lạc): Thông suốt về phƣơng diện trình bày diễn tả. 

 

    Kinh văn: Chuyển pháp luân bất thối, cúng dƣờng vô lƣợng trăm ngàn các 

đức Phật, đối với chƣ Phật, gieo các gốc lành, thƣờng đƣợc các đức Phật tán 

thán. Những vị này lấy từ bi đề tu thân, khéo đi vào trí tuệ Phật, thông đạt 

đại trí, đến bờ bên kia. Những vị đó danh tiếng khắp cả vô lƣợng thế giới 

hay độ vô số trăm ngàn chúng sanh. 

 

    Giải thích: Dĩ từ tu thân thiện nhập Phật tuệ. Dĩ từ tu thân: Tức đem thân 

hành động theo những pháp lành, lợi lạc. Thiện nhập Phật tuệ: Là đi vào trí 

tuệ Phật. Tam tạng giáo điển là cửa ngỏ đi vào trí tuệ Phật, tu hành quán 

niêm là cửa ngõ đi vào trí tuệ Phật. Nhƣng nếu không khéo đi thì cũng 

không vào đƣợc nên trong kinh dùng chữ "Thiện" 

 

    Kinh văn: Những vị đó tên là Văn-Thù-Sƣ-Lợi Bồ-tát, Quán-Thế-Âm Bồ-

tát...Các vị đại Bồ-tát nhƣ vậy gồm có tám vạn ngƣời đông đủ. 

 

    Bấy giờ Thích-đề-hoàn-nhơn cùng với quyến thuộc hai vạn thiên tử đông 

đủ. 

 

    Lại có Minh nguyệt thiên tử...và tứ đại Thiên Vƣơng cùng với quyến 

thuộc một vạn thiên tử câu hội. Với Tự tại thiên tử, đại Tự tại thiên tử, cùng 

với quyến thuộc ba vạn thiên tử đông đủ. 

 

    Giải thích: Đây là những vị trời ở Lục dục giới, gồm có: Tứ thiên vƣơng, 

Đao-Lợi thiên, Dạ-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa-lạc thiên, Tha-hóa-tự-

tại thiên. 

 

    Kinh văn: Bấy giờ Ta-bà thế giới chủ đại Phạm thiên vƣơng...cùng với hai 

vạn quyến thuộc đông đủ. 

 

    Giải thích: Ta-bà thế giới chủ hay Tam thiên đại thiên thế giới. Hai danh 

từ đó trên phƣơng diện thể cách giống nhau. 

 

    Tam thiên đại thiên có hai thuyết khác nhau: 

 



    1. Tứ châu, Tứ ác thú, Lục dục Tinh Phạm thiên: Tứ Châu, Tứ ác thú, Lục 

dục, Phạm thiên, nhƣ thế gọi là một thế giới thuộc một thái dƣơng hệ. Một 

ngàn thế giới nhƣ vậy gọi là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn lần tiểu thiên 

thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Một ngàn lần trung thiên thế giới gọi 

là một đại thên thế giới, tức thế giới ba lần ngàn. Nhƣng Tam thiên đại thiên 

thế giới nhƣ vậy là chỉ ngang Sơ thiền trở xuống. 

 

    2. Tứ châu, Tứ ác thú, Lục dục Tinh Phạm thiên: Đó là một tiểu thế giới. 

Một ngàn lần Phạm thiên nhƣ vậy bằng một nhị thiền thiên; một ngàn nhị 

thiền thiên bằng một tam thiền thiên; một ngàn tam thiền thiên bằng một tứ 

thiền thiên, hay tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới này 

lên đến cõi Tứ thiền. Đây là cõi sở hóa của đức Phật Thích Ca. Cõi này còn 

đƣợc gọi là Sách-ha thế giới hay Ta-bà thế giới, nghĩa là thế giới cam chịu 

mọi thống khổ. 

 

    Kinh văn: Có tám Long vƣơng, Nan-đà long vƣơng...đều cùng với bao 

nhiêu trăm ngàn quyến thuộc đông đủ. 

 

    Lại có bốn Khẩn-na-la vƣơng (Ca thần)... cùng với bao nhiêu trăm ngàn 

quyến thuộc đông đủ. 

 

    Lại có bốn Càn-thát-bà vƣơng (Nhạc thần)... cùng với bao nhiêu trăm 

ngàn quyến thuộc đông đủ. 

 

    Lại có bốn A-tu-la vƣơng... cùng với bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc 

đông đủ. 

 

    Lại có bốn Ca-lầu-la vƣơng (Kim sí điểu)... cùng với bao nhiêu trăm ngàn 

quyến thuộc đông đủ. 

 

    Và con bà Vi-đề-hy, là vua A-xà-thế cùng với bao nhiêu trăm ngàn quyến 

thuộc đông đủ. 

 

    Mỗi mỗi lễ Phật xong, lui ngồi một bên. 

 

    Giải thích: Từ đây trở về trƣớc là chúng hội trong hội Pháp Hoa. Trong 

hội này có vua A-xà-thế, đó là một ông vua có vị trí rất lớn trong Phật giáo 

và có một lịch sở kỳ lạ nhất: 

 



    Ông là bạn thân của Đề-bà-đạt-đa (khi ông chƣa theo Phật) cùng Đề-bà-

đạt-đa hại Phật, nhƣng chính ông cũng là ngƣời ngoại hộ đặc biệt nhất trong 

Đại hội Kiết tập lần thứ nhất sau khi Phật Niết-bàn. Đó là bản thân ông đối 

với Phật giáo. Còn con ngƣời và cuộc đời ông thì sao? 

 

    Hoàng tử A-xà-thế (Vị sanh oán hay chiết chỉ) con Bình-sa vƣơng và bà 

Vi-đề-hy. Một hôm, A-xà-thế bị Đề-bà-đạt-đa xúi dục giết cha để cƣớp ngôi, 

rủi thay âm mƣu bị bại lộ, bị bắt quả tang. Đáng lẽ bị trừng trị, nhƣng vì 

thƣơng con, Bình-sa vƣơng nhƣờng ngôi cho ông. 

 

    Đã không biết ơn, A-xà-thế lại còn hạ ngục vua cha và ra lệnh bỏ đói cho 

cha chết lần chết mòn; chỉ một mình hoàng thái hậu đƣợc phép vào thăm. 

Mỗi khi đi, bà giấu đồ ăn trong áo đem cho chồng. A-xà-thế hay đƣợc quở 

trách mẹ. Lần sau bà giấu thức ăn trong búi tóc, A-xà-thế cũng biết đƣợc. 

Cùng đƣờng bà tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng 

mật ong, đƣờng và sữa. Vua gạt lấy món ăn cho đở đói, nhƣng A-xà-thế 

cũng biết đƣợc và ông ra lệnh cấm hẳn mẹ không cho vào thăm nữa. 

 

    Lúc ấy Bình-sa vƣơng cam chịu đói nhƣng lòng không oán trách con, vua 

cho đó là oan nghiệp tiền khiên có vay phải có trả, nên cố gắng Tham thiền 

và đắc quả Tu-đà-hoàn. Thấy cha vẫn vui tƣơi nên A-xà-thế quyết giết cha 

cho khuất mắt. Ông hạ lịnh cho ngƣời thợ cạo vào ngục lấy dao bén gọt gót 

chân, lấy dầu và muối xát vào rồi hơ trên lửa cho chết. 

 

    Khi ngƣời cha bất hạnh thấy thợ cạo đến thì mừng thầm, ngở rằng con 

mình đã ăn năn hối cải nên cho ngƣời đền cạo râu tóc cho mình để rƣớt về 

cung. Vua đâu ngờ chính anh thợ cạo đến để đem lại cho vua một cái chết 

thê thảm. 

 

    Cùng ngày ấy, vợ A-xà-thế vừa hạ sanh một hoàng nam. Hay tin chánh 

hậu hạ sanh một hoàng nam, nổi vui mừng của A-xà-thế không sao tả đƣợc; 

tình thƣơng ngƣời cha lần đầu tiên chớm nở trong lòng; mặn nồng sâu sắc. 

Đứa con đầu lòng là một nguồn hạnh phúc cho cha mẹ. Chính đứa con đã 

đem đến tình yêu thƣơng mới mẻ, đậm đà vô cùng trong sạch, khiến họ có 

cảm tƣởng rằng máu huyết của mình đã nhỏ giọt ra để nối tiếp mình. 

 

    Vừa lúc ấy A-xà-thế sực nhớ đến cha, bổng nhiên ông đứng phắt dậy kêu 

lên nhƣ điên: "Hãy mau lên, thả ra lập tức ngƣời cha yêu quý của Trẩm". 

Nhƣng than ôi! Ngƣời cha yêu quý ấy đã ra ngƣời thiên cổ. 

 



    Khi hay tin cha chết, Vua hối hận đi tìm mẹ và hỏi: "Thƣa mẫu hậu khi 

con còn nhỏ, phụ hoàng có thƣơng con không? 

 

    - Hoàng nhi ơi! cho đến giờ này con mới hỏi thì đã muộn rồi! Mẹ tƣởng 

trên thế gian này không tìm đâu cho ra một ngƣời cha hiền lành nhƣ cha của 

con. Để mẹ kể lại cho con nghe: Lúc mẹ còn mang con trong bụng, một 

ngày kia mẹ nghe thèm lạ lùng một món kỳ quái, mẹ thèm nút vài giọt máu 

trong bàn tay mặt của cha con. Mẹ đâu dám nói ra. Rồi càng ngày càng xanh 

xao và cuối cùng phải nói thật với cha con. Khi nghe vậy cha con vui vẻ lấy 

dao rạch tay cho mẹ nút máu. Lúc ấy các nhà chiêm tinh trong triều đình tiên 

tri rằng, con sẽ là ngƣời thù của cha con. Do đó, con có tên là A-xa-thế (Vị 

sanh oán: Kẻ thù chƣa sanh). Mẹ có ý định phá thai nhƣng cha con không 

cho. Khi sanh ra con, mẹ nhớ đến lời tiên tri nên một lần nữa muốn giết con 

và lần nầy cha con cũng cản mẹ. Một hôm, con có một mụn nhọt trên đầu 

ngón tay, đau nhứt vô cùng, khóc suốt ngày đêm không ai vỗ con ngủ đƣợc. 

Cha con đang thiết triều, nghe vậy cầm lòng không đậu, bế con trong lòng và 

không ngần ngại ngậm ngón tay con trong miệng nhè nhẹ nút cho con đở 

đau. Gớm thay, mụt nhọt vở, máu mủ tuôn ra trong miệng cha con, và sợ lấy 

ngón tay ra con đau nên cha con nuốt luôn cả máu lẫn mủ... Càng nghe mẹ 

kể, A-xà-thế vô cùng hối hận ăn năn. 

 

    Đó là cuộc đời và con ngƣời của A-xa-thế. Nhƣng rồi sau đó ông hồi tâm 

theo Phật xin sám hối, và chính ông là ngƣời ngoại hộ đắc lực nhất trong 

thời Phật và trong kỳ đại hội Kiết tập lần đầu. 

 

    Trong phần kinh văn có mô tả số chúng hội: Nào là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 

Bồ-tát, Thiên, Long...Số nào cũng là trăm ngàn vạn ức chứ không phải chỉ 

có 1250 vị nhƣ thƣờng nghe. Đó là điểm đặc biệt của kinh văn Đại thừa, 

khác với kinh văn Tiểu thừa. Vì sao? Vì bởi kinh điển Đại thừa đứng trên 

quan điểm: Tất cả chúng sanh đều thành Phật; đứng trên quan điểm: Bồ-tát 

hạnh, lấy "sự" để truyền "tâm" (dĩ tƣớng hiển tánh, chỉ vật truyền tâm chỉ thị 

từ tâm biến vật). Với tinh thần rộng lớn nhƣ vậy, cho nên đồ chúng rộng lớn, 

không gian rộng lớn. Ở đây, ý niệm không gian thời gian theo thƣờng tình bị 

xem nhẹ. Thời gian không gian không cố định, không ranh giới, vƣợt biên 

cƣơng. Cho nên hội chúng của kinh Đại thừa rất đông, không phải 1250 vị 

mà là trăm ngàn vạn ức, cũng nhƣ Phật thuyết kinh Pháp Hoa không phải 

một hai tuần... mà là 60 tiểu kiếp. Vì với tâm Bồ-tát đã đứng trên pháp tánh 

mà nhìn nên không bị cục hạn ở tƣớng, thân tâm và cảnh giới đã vƣợt ngoài 

tƣớng. Do đó, quan niệm về không gian, thời gian ở kinh Đại thừa có tánh 

cách rộng lớn bao la, không có biên giới, ít và nhiều không quan trọng, dài 



và ngắn không có định mức. Bởi vì không gian tự nó không thật thể, thời 

gian tự nó không thật thể. Hội chúng đông là một cách phá bỏ ý niệm chấp 

trƣớc không gian cố định. Phật thuyết kinh trong 60 tiểu kiếp cũng là một 

cách phá bỏ ý niệm thởi gian cố định. Vì vậy mà chúng hội đông nhƣng chỗ 

không thấy chật, 60 tiểu tiếp mà nhƣ trong khoảng một bữa ăn. 

 

    Lại trong kinh Đại thừa thƣờng hay có lẫn lộn hai lối thuyết pháp của Phật 

là hiển thuyết và mật thuyết. Phật phóng quang, nhập định, thuyết pháp... 

xen lẫn nhau. Phật phóng quang và nhập định là mật thuyết mà Phật thuyết 

pháp đôi khi cũng là mật thuyết. Xin kể một ví dụ để rõ thêm nghĩa hiển 

thuyết và mật thuyết: 

 

    Đời Đƣờng tại Hàn Châu có thiền sƣ tên Hàn Văn HỶ hiệu Vô Trƣớc, 

xuất gia lúc 7 tuổi. Lớn lên, quyết một lần đến Ngũ Đài sơn với ý nguyện là 

đƣợc lễ bái Văn-Thù-Sƣ-Lợi Bồ-tát. Khi ngài đến giữa núi thì gặp một ông 

già dắt trâu, ông già ấy mời ngài về nhà và hỏi: 

 

    - Sƣ từ đâu đến? 

 

    - Từ phƣơng nam đến. Ngài Vô Trƣớc đáp. 

 

    - Phật pháp phƣơng Nam trụ trì thế nào? 

 

    - Gặp thời mạt pháp, tuy nhiên những ngƣời kính thuận giới luật cũng 

nhiều. 

 

    - Nhiều bao nhiêu? 

 

    - Năm bảy trăm 

 

    Ngài Vô Trƣớc lại hỏi ông già: 

 

    - Còn ở đây Phật pháp trụ trì thế nào? 

 

    - Long xà hổn tạp phàm thánh đông cƣ. Ông già đáp. 

 

    Ngài Vô Trƣớc không hiểu nên hỏi: 

 

    - Vậy là bao nhiêu? 

 



    - Tiền tam tam hậu tam tam. Ông già đáp. 

 

    (Nói mà nhƣ không nói, thuyết mà thành mật thuyết). 

 

    Ông già sai đệ tử Huân Đề rót nƣớc mời ngài Vô Trƣớc uống và ngài từ tạ 

ra về, đồng tử đƣa xuống núi. Ngài Vô Trƣớc quay lại hỏi đồng tử: 

 

    - Khi nãy ông già nói: "Tiền tam tam hậu tam tam" là bao nhiêu thế? 

Đồng tử kêu: 

 

    - Đại đức. Ngài Vô Trƣớc: 

 

    - Hử. Đồng tử hỏi: 

 

    - Thế là bao nhiêu thế? 

 

    Khi đó ngài Vô trƣớc liền hay ông già ấy chính là ngài Văn Thù vậy. 

 

    Cũng chừng ấy mà chúng hội trong các kinh thì khác mà hội chúng trong 

kinh Pháp Hoa lại càng khác. 

 

    Từ đây về trƣớc là phần Tựa chung (Thông tự), và từ đây về sau là phần 

Tựa riêng (Biệt tự). 

 

    Trong kinh PHáp Hoa, phần Tựa riêng là phần đi sát đề, đi thẳng vào 

duyên khởi chính của kinh. Các kinh khác phần tựa riêng này chỉ có một 

đoạn, nhƣng kinh Pháp Hoa chiếm trọn một phẩm (Phẩm tự). Bởi phẩm này 

mang tánh cách đặc biệt là Phật nêu lên thật nghĩa chung mà Ngài sẽ dạy về 

sau. Ngài nêu một cách gián tiếp qua các việc hiển thụy, trong ấy tiêu biểu 

một ý nghĩa mà đức Phật sẽ chỉ bày trong các phẩm sau. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ Thế Tôn đƣợc bốn chúng vây quanh, cúng dƣờng, 

cung kính, tôn trọng, tán thán. 

 

    Giải thích: Đây là phần tập chúng. Tứ chúng, thƣờng hiểu gồm có: Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu-bà-tắc, Ƣu-bà-di. Tứ chúng cũng còn có nghĩa nữa là 

trong hội pháp của Phật có bốn hạng, tùy theo căn cơ trình độ hiểu biết khác 

nhau: 

 



    1. Chúng khải thỉnh: Đây là những vị có đủ khả năng trình độ hiểu biết, 

đặt vấn đề thƣa hỏi Phật. 

 

    2. Chúng đƣơng cơ: Là hàng căn cơ trình độ đúng với hội pháp đƣơng 

thuyết. 

 

    3. Chúng tán trợ (hay chúng ảnh hƣởng): Những vị đã chứng ngộ rồi 

nhƣng vẫn còn ngồi trong pháp hội để tán dƣơng công đức thuyết pháp của 

Phật, đồng thời cũng tán trợ chúng đƣơng cơ đang nghe lúc đó. 

 

    4. Chúng kết duyên: Hạng ngƣời không đủ trình độ, không đúng căn cơ để 

nghe pháp, nhƣng cũng dự trong chúng hội để kết duyên về sau. 

 

      

 

    Kinh văn: Phật vì hàng Bồ-tát thuyết kinh Đại thừa tên Vô lƣơng nghĩa là 

pháp giáo hóa hàng Bồ-tát đƣợc các đức Phật hộ niệm. 

 

    Giải thích: Trong khi đại chúng vây quanh, đức Phật vì hàng Bồ-tát mà 

nói kinh Đại thừa tên Vô lƣợng nghĩa, là pháp giáo hóa hàng Bồ-tát đƣợc 

chƣ Phật hộ niệm. Phật thuyết kinh Đại thừa Vô lƣợng nghĩa. Thế nào là Vô 

lƣơng nghĩa? 

 

    1. Chỉ về thật tƣớng vô tƣớng. Vì thật tƣớng vô tƣớng cho nên nó thành 

nhất thiết tƣớng, mà nhất thiết tƣớng tức là nhất thiết nghĩa. Mỗi tƣớng nhƣ 

vậy là mỗi tánh cách của các pháp. Chữ Nghĩa: Là tánh cách. Ví dụ nói cái 

này là viên phấn, ai cũng nói và ai cũng công nhận nó là viên phấn. Nhƣng 

ta thử hỏi: Viên phấn vốn là cái gì? Vốn là! Vốn là cái của nó. Khi nói vốn 

là thì viên phấn lại có một ý nghĩa khác, viên phấn trở thành mong manh, trở 

thành một tƣớng giả tạm, chứ không phải nó vốn là, có ai nói viên phấn này 

vốn là viên phấn? Cho nên khi muốn nói viên phấn ấy vốn là, là ta muốn tìm 

hiểu thật tƣớng của viên phấn là gì? Khi nói viên phấn vốn là tức sẽ nói viên 

phấn vốn là đất. Ta tạm dừng lại và tạm chấp nhận đất vốn là của viên phấn. 

Hay nói cách khác, đất là thật tƣớng của viên phấn mà đất là thật tƣớng của 

viên phấn thì đất không phải chỉ làm ra viên phấn thôi, mà đất có thể làm ra 

cái chén, cái nồi... đất có thể làm đủ thứ, đủ vạn nghĩa, đủ vạn tƣớng. Vậy 

thì thật tƣớng đất đó không phải là tƣớng phấn mà thành tƣớng phấn, không 

phải là tƣóng nồi mà thành tƣớng nồi... Nhƣ vậy nó vốn vô tƣớng mà thành 

vô lƣợng tƣớng (nhƣng nên nhớ khi ta nói đất là thật tƣớng, đó là đứng trên 

mặt hiện tƣợng ta dừng lại và chấp nhận nhƣ vậy chứ thật tƣớng còn đi xa 



hơn nữa. Nếu hỏi đất vốn là gì? Nhƣ vậy là đặt thêm một vấn đề nữa, đó là 

vấn đề khác, ở đây ta tạm ngừng lại đó và tạm chấp nhận để hiểu) mà thành 

nhất thiết tƣớng. Vô lƣợng tƣớng tức vô lƣợng nghĩa. Nói cái chén là một 

nghĩa, nói cái bình, cái nồi.... là một nghĩa... và trở thành vô lƣợng nghĩa. 

 

    2. Đức Phật đã ngộ nhập đƣợc thật tƣớng của vạn pháp là vô tƣớng cho 

nên Ngài tùy theo vô lƣợng căn cơ của chúng sanh mà thuyết giáo, thành ra 

giáo pháp của Phật cũng là vô lƣợng nghĩa. Chúng sanh vô lƣợng, có tâm tƣ 

vô lƣợng, dục lạc vô lƣợng, Phật tùy theo vô lƣợng tâm tƣ thuyết vô lƣợng 

pháp thành pháp đó gọi là vô lƣợng. 

 

    3. Vô lƣợng nghĩa lại cũng có nghĩa là không thể đo lƣờng đƣợc, đem cái 

ý thức phân biệt không thể đo lƣờng đƣợc nên gọi là vô lƣợng nghĩa. Với 

thật tƣớng vô tƣớng nhƣ vậy mà ta đem cái ý thức phân biệt, bảo là nhƣ thế 

này, là nhƣ thế kia... Tất cả những tƣóng đó chẳng qua là tƣớng giả tƣớng do 

ý thức phân biệt có ra mà thôi. Cho nên nếu đem ý thức mà bảo, đem ý thức 

mà phân biệt nọ kia thì không bao giờ phân biệt đƣợc, không bao giờ trắc 

lƣợng đƣợc nên gọi là vô lƣợng. 

 

    Mới bắt đầu vào kinh, Phật thuyết kinh Đại thừa Vô lƣợng nghĩa. Có ý 

rằng những pháp mà Phật dạy trong những thời trƣớc, nhất là dạy cho hàng 

Nhị thừa là những pháp còn có thể lƣờng, còn có thể đem ý thức mà phân 

biệt. Trong hội Pháp Hoa Phật nói pháp không thể bằng vào ý thức phân biệt 

trắc lƣờng tới đƣợc mà chỉ bằng vào chân thật trí mới có thể ngộ nhập đƣợc. 

 

    Pháp nói cho hàng Nhị thừa không khác nào nhƣ khi nói cần uống nƣớc 

thì liền đƣa cho chén nƣớc, không cần hỏi chén nƣớc vốn là gì. Vì trƣớc đó 

đối với hàng Nhị thừa cần thoát ly sanh tử, đức Phật nói pháp để diệt khổ, 

không cần hỏi thật tƣớng làm gì, cũng nhƣ cần chén nƣớc đƣa chén nƣớc 

uống không cần hỏi vốn là gì. Bây giờ trong hội Pháp Hoa, mới nói vốn là gì 

để đi vào thật tƣớng của những lời pháp mà đức Phật nói từ trƣớc nên gọi là 

Vô lƣợng nghĩa. Pháp đó là pháp giáo hóa cho hàng Bồ-tát, chứ hàng Nhị 

thừa đem thức tâm phân biệt thì không thể phân biệt đƣợc và pháp đó đã là 

pháp cao siêu tuyệt đối, cho nên luôn luôn đƣợc chƣ Phật hộ niệm nên gọi là 

Phật sở hộ niệm.  

 

    Kinh văn: Phật nói kinh này rồi ngồi kiết già, nhập vào định Vô lƣợng 

nghĩa xứ, thân tâm không lay động, đoạn này ý nói: 

 



    Giải thích: Sau khi đức Phật nói kinh vô lƣợng nghĩa rồi, Phật ngồi kiết 

già nhập vào định Vô lƣợng nghĩa xứ, thân tâm không lay động, đọan này ý 

nói: 

 

    1. Thuyết pháp rồi nhập định, có nghĩa là không có định thì không có tuệ, 

không có tuệ thì không có định. Thuyết pháp là tuệ, nhập định là định. Có 

tuệ mới có định, có định mới có tuệ, tịch chiếu song song mới thành đƣợc 

giáo pháp viên mãn. 

 

    2. Nhập định gọi là định Vô lƣợng nghĩa tức muốn hiểu kinh vô lƣợng 

nghĩa thì phải ở trong định Vô lƣợng nghĩa mới hiểu đƣợc kinh, tức là phải ở 

trong định xa rời sự phân biệt trắc lƣờng của ý thức, mới có thể hiểu đƣợc, 

ngộ đƣợc kinh vô lƣợng nghĩa. 

 

    3. Để làm mô thức cho những ngƣời thuyết pháp (giáo), khi muốn thuyết 

pháp cho đúng thì luôn luôn tâm phải ở trong định. Nhập định đó có hai tác 

dụng: 

 

    a) Tâm không rời pháp thật tƣớng. 

 

    b) Quán căn cơ chúng sanh rồi mới thuyết pháp. 

 

    Khi đức Phật nhập định thì cả thân và tâm không lay động. Ở trong định 

cả thân và tâm. Ngồi không phải là định mà phải cả thân và tâm không lay 

động mới là định. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ trời mƣa hoa Mạn-đà-la, (hoa thích ý vừa lòng) 

hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa (hoa nhu nhuyết) hoa Ma-ha Mạn-

thù-sa, mà rải trên Phật và đại chúng, khắp cả thế giới Phật đều có 6 cách 

rung động. 

 

    Giải thích: Trƣớc đức Phật nhập định, đến đây là trời mƣa hoa. Sự nhập 

định của Phật, sự thuyết pháp của Phật, có sức rung động đến cả hàng chƣ 

thiên, có sức rung động đến quả đất. Bời vì các pháp vô thƣợng vì diệu nên 

Phật nói ra làm rung động khắp cõi Ta-bà. 

 

    Việc cõi đất sáu cách rung động... nếu không khéo suy nghĩ thì cơ hồ nhƣ 

là một chuyện hoang đƣờng không thật. Nhƣng phải chăng sự Thành Đạo 

của đức Phật đã không làm rung động đến ta ngày hôm nay đó sao? Sự 

Thành Đạo của đức Phật dƣới cội cây Bồ-đề đã rung động hơn hai ngàn năm 



trăm năm nay, mà không những chỉ rung động riêng xứ Ấn Độ huyền bí mà 

còn rung động cả nhân loại trên thế giới! Một ngƣời thƣờng khởi lên ác tâm 

hoặc câu nói độc còn có thể làm chuyển động cả hoàn cầu khiến bao nhiêu 

triệu ngƣời chết, ruộng đồng thành hoang địa, huống chi một vị đại Giác 

ngộ, đại Từ bi lại không thể làm quả đất rung động, lòng ngƣời rung động 

quay về đƣờng giác, đƣợc an lạc? 

 

    Rung động sáu cách: 

 

    - Ba cách về hình: Động: Rung; Dõng: Lồi lên lõm xuống; Khởi: Vụt đƣa 

lên. 

 

    - Ba cách về thanh: Chấn: Tiếng rung; Hẩu: Tiếng gầm gừ; Kinh: Tiếng 

hét to. 

 

      

 

    Kinh văn: Bấy giờ trong chúng hội, hàng Tý-kheo, Tỳ-kheo-ni... đƣợc 

điều chƣa từng có, hoan hỶ chấp tay nhất tâm ngƣỡng xem Phật. 

 

    Giải thích: Qua những sự hiện điềm lành đó, bây giờ bốn chúng thấy việc 

chƣa từng có nên ai cũng vui mừng hớn hở chấp tay nhất tâm xem Phật. 

Chấp tay là nói về thân; nhất tâm là nói về tâm. Chấp tay là để chứng tỏ thân 

hƣớng về nơi Phật chứ không đâu khác. Nhất tâm cũng là để chứng tỏ tâm 

hƣớng về Phật.  

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ Phật phóng hào quang từ tƣớng lông trắng ở giữa 

chân mày, chiếu về phƣơng Đông, một vạn tám ngàn thế giới đều khắp cả, 

dƣới từ địa ngục A-tỳ, trên đến A-ca-nị-sắc-thiên. 

 

    Giải thích: Bấy giờ đức Phật phóng hào quang từ tƣớng lông trắng ở giữa 

chân mày và chiếu về phƣơng Đông... Hào quang đức Phật chiếu từ tƣớng 

lông trắng ở giữa chân mày cũng để tiêu biểu ý nghĩa trung đạo thật tƣớng, 

cũng để tiêu biểu ý nghĩa rằng trong kinh Pháp Hoa, đức Phật cốt khai thị 

ngộ nhập tri kiến Phật. Tri kiến đó tức là trung đạo thật tƣớng, ly hết tƣớng 

nhị biên, cho nên ở giữa chân mày Phật phóng ra hào quang và chiếu về 

phƣơng Đông. Vì sao lại chiếu về phƣơng Đông? Bởi phƣơng Đông là gốc 

của ánh sáng, mặt trời mọc từ phƣơng Đông. Nhƣ vậy, phƣơng Đông đây 

cũng để tiêu biểu cho thật tƣớng. Thật tƣớng cũng là gốc của thất cả tƣớng. 



Phật phóng hào quang về phƣơng Đông tức trí tuệ tri kiến Phật chiếu vào 

thật tƣớng. 

 

    Tóm lại, đoạn trên đây ta thấy Phật thuyết pháp, nhập định, phóng hào 

quang, đó là ba hình thức thuyết pháp, ba hình thức giáo hóa bằng khẩu, 

bằng thân, bằng tâm. 

 

    Thuyết pháp là khẩu nghiệp, nhập định là ý nghiệp, phóng quang là thân 

nghiệp. Ba phƣơng pháp đó đều nhằm vào sự lợi lạc chúng sanh. Đó gọi là 

tam mật lợi ích. Để hiểu ý nghĩa biểu trƣng trong kinh điển Đại thừa, ta hiểu 

xuyên qua câu nói của ngài Lâm Tế. Ngài Lâm Tế có lối truyền thuyền đặc 

biệt, đó là lối Bổng hát. 

 

    Bổng là cây sào và có nghĩa là đánh. Hát là hét. Nếu có ai đến vấn, ngài 

hỏi một câu là phải trả lởi ngay không đƣợc do dự suy nghĩ. Nếu dụ dự suy 

nghĩ không đáp ngay là ngài hét rầm lên hoặc đánh cho một gậy. 

 

    Để hiểu hào quang của Phật xuyên qua cách nói của ngài Lâm Tế. Trong 

tiếng Hát ngài Lâm Tế có nói: 

 

    - Hữu thời nhất hát nhƣ Kim cang vƣơng bảo kiếm. 

 

    - Hữu thời nhất hát nhƣ cứ địa Kim mao sƣ tử. 

 

    - Hữu thời nhất hát nhƣ thám can ảnh thảo. 

 

    - Hữu thời nhất hát bất tác nhất hát dụng. 

 

    Nghĩa là: 

 

    - Có lúc tiếng hét này nhƣ gƣơm báu của Kim cang vƣơng. 

 

    - Có lúc tiếng hét này nhƣ Sƣ tử lông vàng ngồi chổm. 

 

    - Có lúc tiếng hét này nhƣ cây sào quơ trên ngọn cỏ. 

 

    - Có lúc tiếng hét này nhƣ không có tác dụng gì hết. 

 

    Xuyên qua ý nghĩa tiếng hét của Lâm Tế mà ta hiểu hào quang của Phật. 

Cho nên nói hào quang không chỉ giới hạn trong hào quang, cũng nhƣ tiếng 



hét không phải chỉ là tiếng hét mà là tiếng gƣơm báu của Kim cang vƣơng, 

có nghĩa là tất cả bị nó phứt hết. Tất cả tâm niệm phân biệt, suy lƣờng đều bị 

phứt hết. Hoặc tiếng hét đó nhƣ Sƣ tử lông vàng ngồi chổm, uy nghiêm vô 

cùng, thấy nó là khiếp đảm. Hoặc tiếng hét đó nhƣ cây sào quơ trên ngọn cỏ, 

đó là tiếng hét dò xem căn cơ ngƣời học đạo mà có khi tiếng hét không có 

tác dụng gì hết. Xuyên qua đó ta hiểu ý nghĩa hào quang của đức Phật. Hào 

quang của Phật phóng ra đó là tiêu biểu trung đạo thật tƣớng, tiêu biểu Phật 

tri kiến phát hiện mà đức Phật đã thành tựu. 

 

    Để nói lên kiến tánh đó, trung đạo thật tƣớng đó chúng sanh đều có. 

Nhƣng vì chúng sanh mê mờ không nhận biết đƣợc mà phải bằng vào lời 

dạy (Thánh giáo lƣợng) của Phật mà hiểu. Thánh giáo lƣợng tức cảnh giới ta 

không thể đạt đƣợc mà phải bằng vào cái lƣợng của Thánh giáo, lấy sự chỉ 

bày của Thánh giáo làm thƣớc đo. Nhƣng hiểu lời Phật dạy có ba: 

 

    1. Bằng vào Thánh giáo lƣợng, đức Phật dạy nhƣ vậy, tin vào lời dạy về 

sự giác ngộ độ sanh của Phật. 

 

    2. Phải giàu lòng tƣởng tƣợng, so sánh, tỶ lƣợng. 

 

    3. Nhƣng cứu cánh nhất là phải hiểu đƣợc rằng pháp môn Phật nói ra 

nhằm gạt bỏ bao nhiêu nếp phân biệt suy tƣ cố hữu theo vọng tƣởng của 

chúng sanh để đƣa chúng sanh nhập bào cảnh giới viên dung vô ngại, nhƣ 

cảnh giới Phật đã chứng thành, tức là hiểu bằng hiện lƣợng thật chứng. 

 

    Kinh văn: Ở tại thế giới này mà thấy khắp lục thú chúng sanh ở cõi nƣớc 

đó. Lại thấy và nghe các đức Phật hiện tại ở các cõi đó thuyết pháp, thấy các 

vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu-bà-tắt, Ƣu-bà-di những ngƣời tu hành đắc đạo ở 

cõi kia. Lại thấy các đại Bồ-tát hành đạo Bồ-tát, tùy từng nhân duyên, theo 

từng chỗ tín giải, theo từng tƣớng mạo của mỗi ngƣời. Lại thấy các đức Phật 

nhập Niết-bàn. Lại thấy sau khi các đức Phật nhập Niết-bàn rồi xây tháp bảy 

báu cúng dƣờng Xá-lợi Phật. 

 

    Giải thích: Hào quang của Phật phóng ra thế giới nào thì ở thế giới đó đều 

hiện rõ trƣớc mắt đại chúng, nhờ đó đại chúng thấy cả lục đạo chúng sanh ở 

trong đó, tạo nghiệp nhân phiền não nhƣ thế nào, chịu kết quả nhƣ thế nào ở 

các thú. Đó là thấy về mặt nhiểm ô. Lại còn thấy về những điều thanh tịnh 

nhƣ thấy đức Phật hiện tại nơi cõi kia và nghe đƣợc pháp đức Phật nói. 

 



    Mỗi vị tu hành nhƣ thế nào thì đắc đạo nhƣ thế đó, mà không những thấy 

hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thôi, mà còn thấy các hàng Bồ-tát, đại Bồ-tát với 

từng nhân duyên mỗi ngƣời đều khác nhau, tín giải mỗi ngƣời đều khác 

nhau, tƣớng mạo mỗi ngƣời đều khác nhau mà thực hành hạnh Bồ-tát. 

 

    Nhân duyên (cách thức) khác nhau, mỗi ngƣời đi tu nhƣ chúng ta mỗi 

ngƣời có mỗi nhân duyên khác nhau. Nhân là gì? Là thiện căn có sẳn của 

mỗi ngƣời gọi là nhân; duyên mỗi ngƣời đi tu cũng khác. Ngƣời thì gặp thầy 

mến thầy rồi đi tu, ngƣời nghe thích tiếng tụng kinh rồi đi tu, ngƣời thì gặp 

đạo lý mà đi tu; tức mỗi ngƣời đều có các thứ nhân duyên và các thứ tín giải. 

Khi đi tu nhƣ vậy mỗi ngƣời có lòng tin, mức độ tin khác nhau, mỗi ngƣời 

có trình độ hiểu biết khác nhau. Ngƣời độn căn thì thiên về lòng tin, ngƣời 

lợi căn thì thiên về hiểu biết. Và các thứ tƣớng mạo, do trình độ tin tƣởng, 

hiểu biết khác nhau cho nên trong sự tu hành mỗi ngƣời lại hiện ra tƣớng 

mạo dáng dấp khác nhau. Có ngƣời hành Bồ-tát đạo bằng cách tụng kinh 

thuyết pháp; có ngƣời hành Bồ-tát đạo bằng cách bửa củi, gánh nƣớc... nghĩa 

là trong việc làm với tâm niệm thƣợng cầu hạ hóa đều gọi là hành Bồ-tát 

đạo, đó là những tƣớng mạo hiện ra bên ngoài. 

 

    Thấy đức Phật Niết-bàn, và thấy sau khi đức Phật Niết-bàn, Xá-lợi đƣợc 

dựng tháp cúng dƣờng. Chừng ấy câu mà ta thấy trong kinh đã diễn tả trọn 

cả một thời giáo hóa của đức Phật, thấy cả y báo chánh báo của cả lục phàm, 

tứ thánh. 

 

    Từ lúc còn là một chúng sanh, ra đời, tu hành thành Phật, thuyết pháp... 

đến khi Phật Niết-bàn..., tức cả một dòng thời gian dài, nhờ hào quang của 

đức Phật mà thấy suốt tất cả. Việc đó nói lên rằng chính ngay trong hào 

quang trung đạo thật tƣớng, hiện đủ tất cả các tƣớng nhiểm và tịnh của 

chúng sanh và chƣ Phật một cách bình đẳng. Từ chúng sanh... đến chƣ Phật 

Niết-bàn cùng ở trong hào quang đó, ý nói rằng trong tự tánh thanh tịnh tâm 

bình đẳng cũng hiện đủ tất cả các việc nhiểm tịnh nhƣ vậy. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ-tát nghĩ rằng, nay đây, đức Thế Tôn 

hiện tƣớng thần biến nhƣ vậy, vì nhân duyên gì mà có điềm lành tốt đó? Đức 

Thế Tôn nay vào nơi Tam-muộI, việc bất khả tƣ nghì hy hữu hiện ra đó, sẽ 

hỏi ai đây, ai hay đáp đƣợc việc này? 

 

    Giải thích: Đây là đoạn ngài Di Lặc nghi, thấy những cảnh nhƣ vậy, ngài 

Di Lặc không biết vì nhân duyên gì mà đức Phật hiện ra các điềm lành hy 

hữu nhƣ vậy và ai là ngƣời có thể giải quyết mối nghi ấy? Đức Phật nhập 



định Tam-muội rồi thì làm sao mà hỏi? Không thể hỏi Phật, vậy sẽ hỏi ai? 

Ngài Di Lặc đang băn khoăn trong tâm. 

 

    Kinh văn: Lại nghĩ rằng Văn-thù-sƣ-lợi là vị pháp vƣơng tử đã từng thân 

cận cúng dƣờng vô lƣợng các đức Phật quá khứ, chắc đã thấy đƣợc tƣớng hy 

hữu này, vậy ta nay nên đến hỏi Văn-thù. 

 

    Giải thích: Di Lặc là một vị Bồ-tát, Văn-thù cũng là một vị Bồ-tát. Văn-

thù là tiêu biểu cho đại trí, căn bản trí. Còn Di Lặc đang dùng Duy thức quán 

phân biệt mà tu hành. Cảnh giới ngài Di Lặc đang đối diện đây phải dùng 

đại trí, căn bản trí nhƣ Văn Thù mới chứng nhập đƣợc, đem phân biệt trí nhƣ 

Di Lặc thì không thể hiểu. 

 

    Di Lặc là biểu thị cho tâm tƣ phân biệt, ý thức phân biệt, đang còn thức 

chứ chƣa phải trí. Bởi Di Lặc còn tu Duy thức quán mà cảnh giới này không 

thể dùng thức để vào đƣợc và Di Lặc chỉ có thể hỏi Văn Thù chỗ nghi của 

mình. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ các hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu-bà-tắt, Ƣu-bà-

di và các hàng thiên long quỶ thần... đều nghĩ rằng tƣớng hào quang thần 

thông quang minh đức Phật phóng ra đó, nay sẽ hỏi ai đây ? 

 

    Giải thích: Đây là đoạn đại chúng nghi. Ngài Di Lặc mà còn nghi huống 

hồ tứ chúng Tỳ-kheo... làm sao không nghi đƣợc! 

 

    Phật từ Tam-muội, thân tâm bất động mà phóng ra hào quang, là cốt khiến 

cho chúng sanh bỏ vọng về chơn, chuyển thức thành trí. Ngặt vì hàng nhị 

thừa còn mang bệnh chấp chặt tam thừa là thật, chƣa tin nỗi đạo lý tam thừa 

là quyền mà nhất thừa mới thật, nên Phật phóng hào quang làm phát khởi 

tâm nghi rồi Di Lặc mới hỏi, nhờ Văn Thù giải quyết. 

 

    Kinh Văn: Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ-tát muốn tự quyết nghi, lại quán xét 

tâm niệm của bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu-bà-tắt, Ƣu-bà-di, và các 

hàng trời rồng, quỉ thần... mà hỏi Văn-thù-sƣ-lợi rằng: Vì nhân duyên gì mà 

có tƣớng lành thần thông này? Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một vạn 

tám ngàn cõi ở phƣơng Đông, khiến chúng đều thấy quốc độ trang nghiêm 

của các đức Phật? 

 

    Bấy giờ Di Lặc Bồ-tát muốn lặp lại nghĩa này mà dùng kệ hỏi rằng: Văn-

thù-sƣ-lợi đấng Đạo sƣ, vì cớ gì mà hào quang lớn từ lông trắng ở giữa chân 



mày chiếu khắp? Trời mƣa hoa Mạn-đà, hoa Mạn-thù-sa, gió thơm mùi 

chiên đàn, làm vui đẹp lòng của chúng hội. Do nhân duyên đó, quả đất đều 

nghiêm tịnh mà thế giới này có sáu cách rung động. Bấy giờ bốn bộ chúng, 

thảy đều vui mừng, thân ý thơ thới đƣợc việc chƣa từng có. Ánh sáng giữa 

chân mày, chiếu suốt thẳng phƣơng đông, một vạn tám ngàn cõi, thảy đều 

trở thành ra sắc vàng, từ A-tỳ địa ngục đến Hữu-đảnh thiên. Trong các thế 

giới đó, lục đạo chúng sanh sanh tử đến nơi này nơi kia và các nghiệp duyên 

thiện ác của họ và quả báo họ chịu hoặc tốt hoặc xấu, thảy đều trông đƣợc 

cả. Lại thấy các đức Phật, Thánh chúa sƣ tử diễn nói kinh điển vi diệu đệ 

nhất. Tiếng các Ngài trong trẻo, buông ra những lời rất dịu ngọt, dạy vô số 

vạn ức các Bồ-tát, phạm âm thâm diệu, khiến ngƣời vui nghe, đều ở nơi các 

thế giới diễn nói chánh pháp, với nhiều nhân duyên và vô lƣợng thí dụ, để 

soi sáng Phật pháp, khai ngộ cho chúng sanh. Nếu ngƣời vì gặp khổ, nhàm 

chán sự già bệnh chết, thời ngài vì họ nói cảnh Niết-bàn, để dứt hết các khổ. 

 

    Giải thích: Đức Phật dùng nhiều nhân duyên để giáo hóa. Đối với ngƣời 

nào gặp khổ, nhàm chán sanh lão bệnh tử thì Ngài nói cảnh giới Niết-bàn an 

lạc cho họ. Đây là cảnh giới của hàng Thanh Văn. Hàng Thanh Văn tu hành 

mong cầu thoát ly sanh lão bệnh tử, cho nên đức Phật nói pháp Niết-bàn để 

họ tu hành dứt hết các khổ. 

 

    Kinh văn: Còn nếu ngƣời có chút phƣớc, từng cúng dƣờng đức Phật, chí 

cầu thắng pháp, thì Ngài nói pháp Duyên Giác. 

 

    Giải thích: Hàng Thanh Văn quán về Khổ đế, trƣớc hết dùng Khổ đế làm 

đối tƣợng quán để tu hành giải thoát, cho nên Thanh Văn thừa bằng vào sự 

nhàm chán sanh lão bệnh tử mà tu. Còn duyên Giác thừa, duyên vào Đạo đế 

để tu, bởi Duyên Giác thừa không bằng vào sự nhàm chán sanh lão bệnh tử 

mà bằng vào lý nhân duyên của vạn pháp. Thí dụ: Thấy một ngọn lá rơi, một 

dòng nƣớc chảy, một ánh sao băng... mà biết rằng tất cả sự vật là vô thƣờng 

là nhân duyên sanh mà ngộ đạo. 

 

    Kinh văn: Hoặc có hàng Phật tử, tu bao nhiêu hạnh để cầu vô thƣợng huệ 

thì Ngài sẽ nói Thanh tịnh đạo. 

 

    Giải thích: Hàng Thanh Văn và Duyên Giác chỉ nhằm vào mục đích hoặc 

là quán Khổ đế hoặc là quán Đạo đế mà tu hành. Bồ-tát thì đa hạnh nên 

trong kinh gọi là chủng chủng (các thứ) hạnh. Hàng Bồ-tát cầu vô thƣợng 

huệ, cho nên đức Phật nói về Thanh tịnh đạo. Bởi vì đạo Bồ-tát so với đạo 

Thanh Văn là thanh tịnh, nên gọi là Thanh tịnh đạo. 



 

     ---o0o--- 

 

PHẦN KINH VĂN 

 

    Kinh văn: Thƣa Văn-thù-sƣ-lợi, tôi ở nơi đây thấy nghe việc nhƣ thế, và 

muôn ngàn việc khác nhƣ vậy rất nhiều. Nay tôi sẽ lƣợt nói: Tôi thấy ở cõi 

nƣớc kia, hằng sa các Bồ-tát, bằng bao nhiêu nhân duyên để cầu Phật đạo. 

Hoặc có ngƣời tu hạnh bố thí, đem vàng bạc, san hô, chơn châu, ma ni, xa 

cừ, mã não, kim cƣơng, và các đồ trân bảo cho đến nô tỳ, xe cộ, nghiêm sức 

châu báu, hoan h› bố thí hồi hƣớng đến Phật đạo nguyện đƣợc thừa này là đệ 

nhất trong tam giới, đƣợc các đức Phật tán thán. Hoặc có hàng Bồ-tát dùng 

xe báu tứ mã, và lan thuẩn, tràng hoa và đồ trang sức để bố thí. 

 

    Giải thích: Bố thí là một trong các nhân duyên tu Bồ-tát đạo. Đoạn kinh 

trên đây là nói về việc bố thí ngoại tài, tức tài sản ngoài thân thể nhƣ vàng 

bạc châu báu... dùng để hồi hƣớng Phật đạo, mà hồi hƣớng Phật đạo tức hồi 

hƣớng một thừa pháp đệ nhất trong tam giới. Đó là điều đức Phật tán thán. 

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Bồ-tát dùng thân, thịt, tay chân, vợ con bố thí để 

cầu vô thƣợng đạo. Lại thấy hàng Bồ-tát vui vẻ bố thí cả đầu mắt thân thể để 

cầu trí tuệ Phật. 

 

    Giải thích: Đây là bố thí nội tài. Nội tài gồm hai phần: Thân và mạng. 

Đoạn kinh trên là nói về bố thí thân nhƣ xẻo thịt, cắt tay... chứ chƣa chết. Ví 

nhƣ trong kinh nói về tiền thân của đức Phật đã từng cắt thịt mình đề chuộc 

mạng cho một con bồ câu. Đó là bố thí thân. Còn bố thí mạng nhƣ trong 

kinh nói đức Phật đã từng xả thân mình để cứu bầy cọp đói. Bố thí thân 

mạng là một việc khó làm, tuy nhiên cũng có thể thực hiện đƣợc. ví nhƣ có 

ngƣời cần một ít máu để sống, ta đem cho họ, đó cũng là một cách bố thí 

thân mạng. Đoạn trên là nói về bố thí Ba-la-mật. 

 

    Kinh văn: Thƣa Văn-thù-sƣ-lợi, tôi thấy các vua ở nƣớc đó, đi đến chỗ 

các đức Phật, hỏi đạo lý vô thƣợng, liền bỏ cõi nƣớc sung sƣớng, cung điện 

tôi hầu, cắt bỏ râu tóc mà mặc pháp phục. 

 

    Giải thích: Đây là tu về Trì giới Ba-la-mật. 

 

    Kinh văn: Hoặc thấy hàng Bồ-tát làm Tỳ-kheo, ở riêng một mình nơi nhàn 

tịnh vui ƣa đọc tụng kinh điển. 



 

    Giải thích: Đây là tu về hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật. 

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Bồ-tát dũng mãnh tinh tấn, vào nơi núi sâu suy 

nghĩ về Phật đạo. 

 

    Giải thích: Đây là tu về hạnh Tinh tấn Ba-la-mật. 

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Bồ-tát ly dục, thƣờng ở chỗ nhàn tịnh tu tập về 

thiền định, đƣợc năm thứ thần thông. 

 

    Giải thích: Đây là tu về Thiền định Ba-la-mật.  

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Bồ-tát an thiền, chắp tay, dùng trăm ngàn bài kệ, 

tán thán đấng Pháp vƣơng. 

 

    Giải thích: Đây cũng là tu về Thiền định Ba-la-mật. 

 

    Kinh văn: Lại thấy có hàng Bồ-tát trí tuệ sâu xa, ý chí bền chắc năng hỏi 

các đức Phật, nghe rồi thọ trì. 

 

    Giải thích: Đây là tu về Trí tuệ Ba-la-mật. 

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Phật tử, Định Tuệ đầy đủ, dùng vô lƣợng thí dụ, 

vì chúng giảng pháp, vui vẻ diễn bày, giáo hóa các Bồ-tát, phá trừ chúng ma 

binh mà đánh trống pháp. 

 

    Giải thích: Trƣớc tu hành Lục độ đó là tự hành Lục độ, đoạn này là nói 

Định Tuệ đầy đủ, đánh lên tiếng trống pháp cho các hàng Bồ-tát nghe. Đây 

là nói về hạnh lợi tha. 

 

    Kinh văn: Lại thấy các hàng Bồ-tát tịch nhiên yên mặc, đƣợc trời rồng 

cung kính mà không cho là vui mừng. 

 

    Giải thích: Đây là nhập về xả thiền, trong khi tịch mặc nhƣ vậy đƣợc hàng 

trời rồng đến cúng dƣờng, không chấp theo sự cúng dƣờng đó mà vui mừng 

tức là xả.  

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Bồ-tát ở trong rừng phóng quang để cứu giúp các 

sự khổ ở khắp các địa ngục, khiến họ đƣợc vào Phật đạo. 



 

    Giải thích: Đây là nhập về Bi thiền, tức nhập vào thiền định với tâm bi 

phóng hào quang đến chỗ u tối ở địa ngục mà cứu vớt chúng sanh nơi đó. 

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Phật tử, chƣa từng ngủ nghỉ, kinh hành ở núi 

rừng, siêng năng cầu Phật đạo. 

 

    Giải thích: Tu hạnh lục độ có hai cách: Đoạn trƣớc là nói về thứ đệ hành 

lục độ, nghĩa là hành lục độ theo thứ lớp, từ bố thí, trì giới... cho đến trí tuệ. 

Đoạn này cũng nói về lục độ nhƣng lục độ đây là vô phƣơng hành lục độ, 

tức cần trì giới thì trì giới, cần nhẫn nhục thì nhẫn nhục... không theo thứ tự 

trƣớc sau. 

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Phật tử, đầy đủ giới đức oai nghi không khuyết, 

thanh tịnh nhƣ châu báu để cầu Phật đạo. 

 

    Lại thấy hàng Phật tử, trú trong sức nhẫn nhục, bị những ngƣời tăng 

thƣợng mạn đánh đập mắng nhiếc, thảy đều hay nhẫn chịu, để cầu Phật đạo. 

 

    Lại thấy hàng Bồ-tát xa lìa đùa giởn và quyết thuộc ngu si, mà thân cận kẻ 

trí, nhất tâm trừ loạn, nhiếp niệm trong rừng sâu để cầu Phật đạo. 

 

    Giải thích: Duyên của thiền định là xa lìa sự chơi giởn, chơi giởn làm loạn 

tâm khó mà nhập định. Si quyến thuộc tức quyến thuộc dắt vào đƣờng sai 

trái mê lầm, đồng thời phải thân cận kẻ trí thì tâm mới khỏi loạn động để 

nhập định. 

 

    Kinh văn: Hoặc thấy hàng Bồ-tát dùng những món ăn ngon lành, trăm thứ 

thuốc thang để cúng Phật và Tăng. Hoặc dùng danh y thƣợng phục giá trị 

ngàn vàn, hoặc là y vô giá để cúng Phật và Tăng. Hoặc dùng trăm ngàn ức 

thứ chiên đàn, nhà báu và những ngọa cụ tốt đẹp để cúng Phật và Tăng. 

 

    Lại dùng vƣờn rừng thanh tịnh, hoa quả tƣơi tốt, suối trong tắm rửa, để 

cúng Phật và Tăng. 

 

    Những sự bố thí nhiệm mầu nhƣ vậy mà vẫn luôn luôn hoan hỶ không 

nhàm chán để cầu vô thƣợng đạo. 

 

    Hoặc có hàng Bồ-tát nói pháp tịch diệt, dùng bao nhiêu lời để giáo huấn 

vô lƣợng vô số chúng sanh. 



 

    Giải thích: Tịch diệt pháp tức pháp đƣa về tịnh diệt, pháp đƣa về giải 

thoát, pháp làm cho chúng sanh xả trừ phiền não đƣa về vắng lặng. 

 

    Kinh văn: Hoặc thấy hàng Bồ-tát, quán các pháp tánh, không có hai 

tƣớng, giống nhƣ hƣ không. 

 

    Giải thích: Quán pháp tánh không có hai tƣớng tức là thật tƣớng vô tƣớng. 

Nhƣ đã nói, nếu cứ chấp từng tƣớng nhƣ cái tƣớng viên phấn, tƣớng cái 

nồi... thì những tƣớng đó sẽ chƣớng ngại nhau. Nhƣng nếu từ các tƣớng sai 

biệt mà nhận thấy đƣợc thật tƣớng vô tƣớng đó là đất thì nó không chƣớng 

ngại nhau. Đất không chƣớng ngại cái chén, cái chén không chƣớng ngại 

viên phấn đó là thật tƣớng vô tƣớng, nhất nhƣ bình đẳng. Sở dĩ chúng ta 

không dựa vào tƣớng giả dối để mà nhận ra thật tƣớng vô tƣớng, cho nên 

tâm cứ dấy lên những phân biệt, những phiền não, không vƣợt qua đƣợc 

những giả tƣớng đó. 

 

    Quán các pháp tánh không hai tƣớng giống nhƣ hƣ không, vì hƣ không 

bình đẳng, hƣ không không hai, cho nên hƣ không không đối chọi, cái gì 

cũng có thể hiện ra trong hƣ không hết mà hƣ không không hề chƣớng ngại. 

 

    Kinh văn: Lại thấy hàng Phật tử, tâm không chấp trƣớc, bằng diệu huệ 

nầy để cầu vô thƣợng đạo. 

 

    Thƣa Văn-thù-sƣ-lợi, lại có hàng Bồ-tát, sau khi Phật diệt độ, cúng dƣờng 

Xá-lợi Phật. Lại thấy hàng Phật tử tạo tháp miếu vô số hằng sa trang sức nơi 

cõi nƣớc, tháp Phật rất cao đẹp, đến năm ngàn do tuần, rộng, ngang, cao 

bằng nhau tới hai ngàn do tuần, mỗi mỗi tháp miếu ấy đều có hàng ngàn 

phan cái và châu báu xen nhau lẫn lộn. Những linh báu rung lên, các hàng 

trời rồng, thần nhơn và phi nhơn, dùng hƣơng hoa kỶ nhạc để cúng dƣờng 

tháp Phật. 

 

    Thƣa Văn-thù-sƣ-lợi, các Phật tử đó vì cúng dƣờng Xá-lợi, nghiêm sức 

tháp miếu, cả cõi nƣớc tự nhiên trở thành thù đặc tốt đẹp, giống nhƣ cây 

thiên thọ vƣơng nở đầy hoa. Phật phóng một hào quang mà tôi và cả đại 

chúng thấy bao nhiêu điều đặc biệt thù diệu ở cõi nƣớc đó. 

 

    Giải thích: Phật phóng có một hào quang mà thấy đủ cả, nhƣ vậy hào 

quang đó là hào quang gì? Hào quang đó là hào quang Phật tri kiến, mà 

trong Phật tri kiến thì tất cả các tƣớng đều hiện ra bình đẳng, từ địa ngục A-



tỳ cho đến trời Sắc cứu cánh; từ việc chúng sanh tác thiện, tác ác, cho đến 

việc Phật ra đời, thuyết pháp, giáo hóa, nhập Niết-bàn, xây tháp cúng 

dƣờng... Tất cả mọi pháp đều từ nơi bản tánh hiện ra. Tất cả mọi pháp đều từ 

nơi một hào quang hiện ra. Một đối với nhiều kia, thành ra một này là thật 

tƣớng mà nhiều kia là sai biệt tƣớng. Ví dụ: Đất là một, còn bình, chén...là 

nhiều. Cái nhiều đó từ cái một mà ra, không ngoài một mà có nhiều, không 

ngoài một hào quang của Phật mà có các tƣớng kia hiện, không ngoài một 

nhất tâm của chúng sanh mà có các tƣớng nhiểm tịnh hiện ra. Nhƣng tất cả 

các tƣớng từ nhất tâm hiện ra ấy vì sao Phật thấy đƣợc mà chúng ta không 

thấy đƣợc? Bởi Phật thấy đƣợc tất cả các tƣớng từ nhất tâm hiện ra, cho nên, 

Phật có thể từ nơi tâm mà hiện ra đủ tất cả các pháp, còn chúng sanh vì 

không nhận đƣợc cái đó nên đắm vào trong từng tƣớng một rồi chấp từng 

tƣớng một mà không thấy đƣợc tất cả. Ví nhƣ, nếu ta chỉ thấy viên phấn là 

viên phấn, cái bình là cái bình, rồi chấp vào cái bình, viên phấn ấy, thì không 

thấy đƣợc thật tƣớng của cái bình, viên phấn là gì, và nhƣ vậy ta chỉ sống 

chết với cái bình, viên phấn mà thôi, không làm sao đem viên phấn mà làm 

cái chén, đem cái chén mà làm cái bình đƣợc. Nhƣng khi đạt đến thật tƣớng 

của phấn, bình chỉ là đất thì bấy giờ ta đủ khả năng từ nơi đất nắn ra chén 

bình... Nhƣng mà, khi đạt đƣợc thì mới nhƣ vậy, khi chƣa đạt thì không nhƣ 

vậy, thành ra lý mê và ngộ giữa Phật và chúng sanh chỉ chừng ấy. Chúng 

sanh mê là mê cái điều Phật ngộ. Phật ngộ là ngộ cái điều chúng sanh mê. 

Mê là vì không đạt đƣợc thật tƣớng, cứ chấp vào tƣớng bình, tƣớng phấn mà 

không thấy đƣợc bình hay phấn gì cũng từ nơi một thật tƣớng đất. Nên một 

hào quang, một này vô cùng ý nghĩa, một là vô lƣợng vậy. Phật chỉ phóng có 

một hào quang thôi mà ngài Di Lặc và đại chúng thấy khắp tất cả. 

 

    Kinh văn: Thần lực của các đức Phật, trí tuệ của các đức Phật quá hy hữu, 

chỉ phóng một hào quang thanh tịnh mà soi ra vô lƣợng quốc độ. Chúng tôi 

đƣợc thấy việc chƣa từng có. 

 

    Thƣa Phật tử Văn Thù, xin hãy giải quyết điều nghi nan. Cả bốn chúng 

đều cung kính ngƣỡng mong nhơn giả vì tôi nói rõ. Đức Thế Tôn vì cớ gì mà 

phóng hào quang ấy? 

 

    Thƣa Phật tử Văn Thù, đã đúng thời nên đáp, để giải cái nghi cho chúng 

vui mừng. Có ích lợi gì mà đức Phật phóng ra hào quang đó, vì muốn nói 

pháp vi diệu mà đức Phật chứng đƣợc nơi đạo tràng, hay là Phật sắp thọ ký? 

Việc hiện bày các cõi Phật và các châu báu trong sạch trang nghiêm và thấy 

các đức Phật nhƣ vậy, không phải là nhân duyên nhỏ. Văn-thù ngài nên biết, 



cả bốn chúng long thần đều chiêm ngƣỡng và quán sát nhân giả, xin hãy nói 

cho biết những điều gì nhƣ thế? 

 

    Bấy giờ ngài Văn-thù-sƣ-lợi nói với Di Lặc Bồ-tát Ma-ha-tát và các đại sĩ 

rằng: Các thiện nam tử, theo chỗ tôi suy nghĩ, nay đức Thế Tôn muốn thuyết 

đại pháp, mƣa trận mƣa đại pháp, thổi loa đại pháp, đánh trống đại pháp, 

diễn nghĩa đại pháp. 

 

    Giải thích: Đây là Bồ-tát Văn Thù đáp lời Di Lặc và đại chúng rằng theo 

chỗ ngài nghĩ, đức Phật sắp nói đại pháp. (Đại pháp hay Đại thừa). Đại có 

bảy nghĩa: 

 

    1. Cảnh đại: Cảnh giới của hàng Bồ-tát chứng ngộ là cảnh giới rộng lớn, 

tức là cảnh giới vô tƣớng thật tƣớng, cảnh ly nhị biên, vô ngã. Hàng nhị thừa 

chỉ biết có sanh không, đó là cảnh giới của họ. Còn nhị không chơn nhƣ là 

cảnh giới Đại thừa nên nói cảnh đại. 

 

    Thế nào là cảnh? Cảnh lả nơi thân mình nƣơng trên đó, bƣớc đi trên đó, 

thân có chỗ đi thì tâm cũng có chỗ đi của tâm nên cũng gọi là cảnh. Chỗ đi 

của tâm nhị thừa là nhơn vô ngã, còn chỗ đi của tâm Đại thừa là pháp nhị 

không chơn nhƣ, chỗ đi của tâm chúng sanh là chấp Ngã, nhơn, chúng sanh, 

thọ giả, danh tƣớng. Hàng Bồ-tát thì đi trên cảnh giới vô tƣớng. 

 

    2. Trí đại: Cảnh đã lớn thì trí phải lớn, cảnh đã vô ngã thì trí phải vô ngã. 

 

    3. Hạnh đại: Trí đã lớn phát ra hạnh cũng phải lớn. Hạnh tự lợi, lợi tha. 

 

    4. Tinh tấn đại: Sự tinh tấn bền vững, kiên cố. Tu một giờ cũng nhƣ tu 

một năm, cũng nhƣ tu ba A-tăng-kỳ không lay chuyển, không thối lui, không 

chán nãn. 

 

    5. Thiện xảo phƣơng tiện đại: Tùy theo căn cơ, trình độ của chúng sanh 

mà làm việc, nói những pháp ích lợi để dẫn dắt họ một cách khéo léo. 

 

    6. Chứng đại: (Cứu cánh đại). Do sự tu hành nhƣ trên mà đƣa đến kết quả 

chứng ngộ căn bản thật trí. 

 

    7. Nghiệp dụng đại: Do chứng đại mà kiến lập Phật sự lớn lao. 

 



    Đức Thế Tôn thuyết đại pháp, đại pháp đó đƣợc ví nhƣ một trận mƣa lớn. 

Trận mƣa lớn đó sẽ làm tƣơi nhuận tâm niệm khô khan của hàng nhị thừa 

mà Đại thừa gọi là "khôi thân diệt trí", nghĩa là họ chỉ tự lợi, tâm từ bi khô 

khan, hạnh lợi tha hạn hẹp, nhƣ một chồi khô, bây giờ mƣa một trận mƣa đại 

pháp làm cho những ý chí khô này tƣơi lên, chí nguyện Đại thừa sống dậy, 

nứt chồi. 

 

    Thổi loa đại pháp tức là gom tất cả chí nguyện về một mục đích duy nhất 

là Phật thừa đạo. Ví nhƣ thổi còi thì mọi ngƣời tập nhóm lại. Và đánh trống 

đại pháp nghĩa là thúc chí nguyện lợi tha, chí nguyện hành Bồ-tát đạo ấy 

xông lên... 

 

    Đoạn trên đây là ngài Văn-thù trả lời theo sự suy tƣ của ngài. Bây giờ 

ngài dẫn chứng.  

 

    Kinh văn: Các thiện nam tử, đối với quá khứ các đức Phật, tôi đã từng 

thấy các điềm lành đó. Sau khi phóng ra hào quang rồi tức thì Phật nói pháp 

lớn, thế cho nên tôi biết rằng đức Phật nay đây hiện phóng hào quang cũng 

lại nhƣ vậy. Phật muốn cho chúng sanh đều đƣợc nghe, đƣợc biết các pháp 

mà tất cả thế gian rất khó tin, cho nên hiện điềm lành này. 

 

    Giải thích: Trong việc hiện điềm lành của đức Phật cũng có ý là khiến cho 

chúng hội phát khởi một lòng tôn trọng cung kính trƣớc khi nghe Phật nói 

pháp. Vì sao? Vì pháp mà Phật sắp nói đó là một pháp khó tin. 

 

    Kinh văn: Này các thiện nam tử, nhƣ quá khứ vô lƣợng vô biên bất khả tƣ 

nghì A-tăng-kỳ kiếp. Lúc bấy giờ, có đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh 

Nhƣ Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế gian 

giải, Vô Thƣợng sĩ, Điều ngự trƣợng phu, Thiên nhân sƣ, Phật, Thế Tôn, 

diễn nói Chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý thâm thúy sâu 

xa, lời nói xảo diệu thuần nhất không tạp xen, đầy đủ tƣớng thanh bạch 

phạm hạnh. 

 

    Giải thích: Đây là đoạn ngài Văn Thù dẫn chứng đức Phật Nhật Nguyệt 

Đăng Minh trong quá khứ vô lƣợng vô biên A-tăng-kỳ kiếp. 

 

    Nên biết, trong kinh Đại thừa, nhãn quan về vũ trụ, không và thời gian là 

xứng tánh mà nói chứ không nói theo tƣớng phân biệt chấp trƣớc của tâm lý 

thông thƣờng, nên nói cái gì cũng là vô lƣợng vô biên. Bởi vì nói từ tâm 



niệm thì thật ra, ngay từ một tâm niệm mà cũng vô thỉ vô chung, ngay từ 

một tâm niệm mà cũng vô lƣợng vô biên... 

 

    Vì sao thành thỉ? Vì sao thành chung? Vì sao thành trƣớc, sau...? Nêu một 

cực vi là một cực vi thì chẳng có cái nào trƣớc cái nào sau. Nhƣng chồng 

thêm trƣớc một cực vi sau một cực vi thì tự nhiên cực vi này nằm giữa. Nhƣ 

vậy, không gian cực vi này nằm giữa này có đúng là giữa hay không? Nếu 

chỉ có một cực vi thì có giữa hay không? Thế nhƣng, vì cái mê chấp của 

chúng sanh theo nghiệp thức mà nói có trƣớc có sau. Nhƣng sự thật của sự 

vật thì không trƣớc không sau... Cho nên trong kinh nói không thỉ, không 

chung, không trung, không biên cũng là để dạy chúng ta xả trừ tâm niệm 

chấp trƣớc nhị biên. 

 

    Mà chính ngay câu Quá khứ vô lƣợng vô biên bất khả tƣ nghì cũng là một 

công án thiền. Nếu ngay câu nói đó ta rời bỏ đƣợc tâm niệm nhị biên phân 

biệt thì cũng chính ngay lúc đó ta ngộ đƣợc thật tánh của vạn pháp không thỉ 

không chung vậy. 

 

    Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh tức là chỉ cái tự giác thanh tịnh tâm 

chiếu sáng khắp tất cả. 

 

    Ánh sáng của thế gian không ngoài ba thứ: Mặt trời, mặt trăng và đèn. 

Ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng và chỗ nào mặt trời, mặt trăng 

không chiếu sáng đƣợc thì có đèn. Ba thứ này là nguồn gốc của ánh sáng, 

ngoài ra không có gì tạo nên cái sáng đƣợc. Để nói rằng đức Phật Nhật 

Nguyệt Đăng Minh là nguồn gốc của áng sáng, mà ánh sáng đây là ánh sáng 

của bản giác thanh tịnh diệu tâm, mà bản giác thanh tịnh diệu tâm này đâu 

có bị không gian, thời gian ràng buộc nên nói vô lƣợng vô biên A-tăng-kỳ 

kiếp. 

 

    Đức Phật Nhật nguệt Đăng Minh có đủ 10 hiệu: 

 

    1. Nhƣ Lai: Tathagata. Theo nhƣ trong kinh Thanh Tịnh tập 4, Trƣờng Bộ 

( Dìgha Nikàya) có đoạn nói về hai chữ Nhƣ Lai nhƣ sau: "...Này Cunda, 

nếu những gì thuộc quá khứ là hƣ vọng, không thật, không có lợi ích, Nhƣ 

Lai không trả lời. Này Cunda nếu những gì thuộc quá khứ là chơn chánh, 

nhƣ thật, không có lợi ích, thì Nhƣ Lai cũng không trà lời. Này Cunda, nếu 

những gì thuộc quá khứ là chơn chánh, nhƣ thật, có lợi ích, Nhƣ Lai biết, trả 

lời câu hỏi ấy một cách vắng tắt. (Pháp vị lai, hiện tại cũng vậy). Nhƣ vậy, 

này Cunda, đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, Nhƣ Lai là vị nói phải 



thời, nói chân chánh, nói nhƣ thật, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng 

luật. Do vậy mới gọi là Nhƣ Lai. Này Cunda, trong thế giới này với chƣ 

Thiên, Ma vƣơng, Phạm thiên... và loài Ngƣời những gì đƣợc thấy, nghe, 

cảm giác, phân biệt đạt đến, tìm cầu, suy đạt với ý, tất cả đều đƣợc Nhƣ Lai 

biết rõ. Do vậy mới gọi là Nhƣ Lai. Này Cunda, trong thời gian giữa đêm 

Nhƣ Lai chứng Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác và đêm Nhƣ Lai nhập 

Vô-dƣ Niết-bàn giới, trong thời gian ấy những gì Nhƣ Lai nói, trong khi 

thuyết giảng, nói chuyện hay trình bày, tất cả là nhƣ vậy không có gì khác. 

Do vậy mới gọi là Nhƣ Lai. 

 

    Trong Tăng Chi tập IIA trang 33 cũng có định nghĩa: 

 

    "Trong toàn thế giới chƣ Thiên... Nhƣ Lai là bậc chiến thắng, không bị ai 

chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy đƣợc gọi là Nhƣ Lai. 

 

    Trí Độ luận tập I trang 51 cũng có định nghĩa: 

 

    "Nhƣ pháp tƣớng (Nhƣ) mà hiểu (Lai): Nhƣ pháp tƣớng (Nhƣ) mà giảng 

thuyết (Lai), nhƣ con đƣờng an ổn của chƣ Phật (Nhƣ) mà đến (Lai) nên gọi 

là Nhƣ Lai. Hay nói gọn, Nhƣ Lai là đến nhƣ vậy, đi nhƣ vậy. (Nhƣ pháp 

tƣớng giải, nhƣ pháp tƣớng thuyết, nhƣ chƣ Phật lai)". 

 

    Thập Trụ Tỳ-bà-sa I nói về Nhƣ Lai nhƣ sau: 

 

    Nhƣ danh thật, Lai danh chú, chí chân thật (Niết-bàn) trung, cố danh Nhƣ 

Lai ("Nhƣ" là "Thật", "Lai" là "Đến". Đến trong nhƣ thật gọi là Nhƣ lai. 

 

    "Nhƣ danh bất hoại tƣớng (chƣ pháp thật tƣớng, (Lai danh trí tuệ, đáo thật 

tƣớng trung thông đạt kỳ nghĩa, danh Nhƣ Lai ("Nhƣ" là "bất hoại tƣớng" 

(chƣ pháp thật tƣớng); "Lai" là "Trí tuệ". Trí tuệ thông suốt thật tƣớng gọi là 

Nhƣ Lai.) 

 

    "Không, vô tƣớng, vô tác, danh Nhƣ; chƣ Phật lai chí tâm giải thoát môn, 

diệc linh chúng sanh đáo thử môn, danh Nhƣ lai". (Không, vô tƣớng, vô tác 

là "Nhƣ", đạt đến trong ba môn giải thoát và cũng khiến cho chúng sanh đạt 

đến ba môn giải thoát ấy gọi là "Nhƣ Lai.") 

 

    "Nhƣ danh Tứ đế, lục độ, dĩ tứ lục pháp lai chú Phật địa, danh Nhƣ Lai 

(Nhƣ là Tứ đế, lục độ, dùng pháp Tứ đế, lục độ để chứng đắc địa vị Phật, gọi 

là Nhƣ Lai). 



 

    Thành Thật Luận nói: 

 

    "Thừa nhƣ thật đạo, lai thành Chánh giác" (Nƣơng vào đạo nhƣ thật 

(Nhƣ) chứng thành bậc Chánh giác (lai). 

 

    Trong luận Chuyển Pháp Luân nói: 

 

    "Niết-bàn danh Nhƣ, Tri giải danh Lai, Chánh giác Niết-bàn, cố danh Nhƣ 

Lai" (Niết-bàn là "Nhƣ", Tri giải là "Lai", Chánh giác Niết-bàn gọi là Nhƣ 

lai. 

 

    Kinh Thắng Man Bảo Khốt nói: 

 

    Thế Nhƣ Khi lai, nhƣ chƣ Phật lai" (Thể theo "Nhƣ" mà đến (lai), giống 

nhƣ chƣ Phật mà đến "Lai"). 

 

    Hành Tôn Ký Thƣợng nói: 

 

    "Thừa nhƣ thật pháp xuất hiện lợi sanh, tức thừa nhƣ nhi lai" (Nƣơng vào 

thật pháp (Nhƣ) thị hiện ra đời thuyết pháp độ sanh (Lai). Tức thừa "Nhƣ" 

mà đến (Lai). 

 

    Câu "Thừa nhƣ thật đạo lai thành Chánh giác" là chỉ cho báo thân Nhƣ 

Lai. 

 

    Câu "Nhƣ pháp tƣớng giải, nhƣ pháp tƣớng thuyết" cũng chỉ cho Báo thân 

Nhƣ Lai. 

 

    Câu "Nhƣ chƣ Phật lai" chỉ cho Hóa thân Nhƣ Lai. 

 

    Trong kinh Kim Cang cũng định nghĩa: 

 

    "Nhƣ Lai giả, thị chƣ pháp nhƣ nghĩa" (Nhƣ lai là cái nghĩa nhƣ thật của 

các pháp). 

 

    Hay câu: "Nhƣ lai giả, vô sở tùng lai diệc vô sở khứ cố danh Nhƣ Lai." 

(Nhƣ Lai là không từ đâu đến cũng không đi đến đâu nên gọi là Nhƣ Lai. 

 



    Hai câu này là Nhƣ Lai pháp thân. Vì vậy nên trong kinh Kim Cang nói 

"Nhƣợc dĩ sắc kiên ngã, dĩ âm thanh cầu ngã..." Đó là Nhƣ Lai pháp thân. 

Bởi Nhƣ Lai pháp thân thì ly tƣớng, Nhƣ Lai không ở nới âm thanh, sắc 

tƣớng mà chúng sanh chấp vào âm thanh, sắc tƣớng để cầu đƣợc Nhƣ lai 

pháp thân thì làm sao thấy đƣợc. Pháp thân là vô tƣớng mà cứ dùng tƣớng để 

cầu tìm Nhƣ Lai nên trong kinh gọi đó là tà đạo. 

 

    2. Ứng cúng: Tức là một trong ba nghĩa của A-la-hán. A-la-hán: Vô sanh, 

phá ác, Ứng cúng. 

 

    3. Chánh biến tri: Còn gọi là Chánh biến giác, Chánh đẳng giác. Chánh 

tức là không tà, biến là cùng khắp. Khi nói đức Phật chánh biến tri là nói 

Ngài có cái biết đúng nhƣ thật và cùng khắp. Biết đúng nhƣ thật nên khác 

ngoại đạo, cùng khắp nên khác Nhị thừa và Bồ-tát. 

 

    4. Minh hạnh túc: Minh là tam minh (Túc mạng, thiên nhãn và lậu tận). 

Hạnh là lục độ vạn hạnh. Đầy đủ cả minh, trí, hạnh gọi là minh hạnh túc. 

 

    5. Thiện thệ: Khéo đi qua. Trong con đƣờng sanh tử khéo ra khỏi, ngay 

trong trần lao mà giải thoát trần lao, ngay trong sanh tử mà thoát khỏi sanh 

tử. Trở vào đƣờng sanh tử hóa độ chúng sanh mà không bị vấp vƣớng, 

không bị trở ngại. 

 

    6. Thế gian giải: Thế gian có hai thứ: Hữu tình thế gian (thuộc chánh báo) 

và Khí thế gian (thuộc y báo). Đức Phật hiểu rõ cả y báo và chánh báo của 

thế gian nên gọi là Thế gian giải. 

 

    7. Vô thƣợng sĩ: Đấng Vô thƣợng không ai bằng. 

 

    8. Điều ngự trƣợng phu: Đấng điều ngự đƣợc chúng sanh mê lầm. 

 

    9. Thiên nhân sƣ: Thầy của trời, ngƣời. 

 

    10. Phật: Đấng giác ngộ. Phật Địa luận nói: "Tự khai giác cũng khai giác 

tất cả chúng sanh về tất cả pháp, tất cả tƣớng nhƣ ngủ mong thức dậy, nhƣ 

hoa sen trở, nên gọi là Phật. Đủ mƣời hiệu nhƣ vậy gọi là Thế Tôn. Thế Tôn 

là danh từ tổng quát, đủ 10 hiệu đó là một bậc tôn quý của cả trời ngƣời, thế, 

xuất thế gian, nên gọi là Thế Tôn. Đây là tán thán Phật đủ 10 hiệu. 

 



    "Đức Phật diễn ra Chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện nghĩa lý 

thâm viễn, lời lẽ nhiệm mầu, thuần nhất vô tạp, đầy đủ phạm hạnh". 

 

    Thế nào gọi là Chánh pháp của Phật? Chánh pháp của Phật đầy đủ 7 tánh 

chất tốt lành sau đây: Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý thâm thúy cao 

xa, ngôn từ khéo léo nhiệm mầu, thuần nhất vô tạp, đầy đủ tƣớng phạm hạnh 

thanh tịnh. 

 

    Sao gọi là Sơ, Trung, Hậu thiện? Đức Phật nói pháp đầu tiên, giữa, sau rốt 

đều thiên, Phật ví dụ giáo pháp của Ngài nhƣ một cục đƣờng, ngoài, trong 

giữ đều ngọt. Pháp Phật đầu tiên thuyết về giới là sơ thiện, bƣớc đầu của 

Chánh pháp; kế đó Ngài nói về Định là trung thiện, trung tâm của Chánh 

pháp, sau nói về Tuệ là hậu thiện, kết quả của Chánh pháp. Hay sơ thiện là 

tin giải, trung thiện là thực hành, hậu thiện là thật chứng. 

 

    Sao gọi là nghĩa lý thâm viễn, ngôn từ tốt đẹp, áo diệu, thuần nhất? Thiên 

kinh vạn quyển đối với kẻ sơ học thì thấy có vẻ mông lung, mâu thuẩn, 

nhƣng nếu nắm đƣợc phần tinh hoa cốt tủy thì lời Phật dạy thần nhất vô tạp, 

sâu kín, siêu lý luận, phải đến để mà thấy, lời lẽ đôn hậu giản dị mà súc tích 

siêu thoát. 

 

    Và đầy đủ tƣớng thanh tịnh phạm hạnh có nghĩa là ai thực hành đƣợc 

pháp hạnh đó thì đều thành tựu đƣợc tƣớng thanh bạch phạm hạnh. Đầy đủ 

bảy tánh cách nhƣ vậy thì gọi là Chánh pháp của Phật. Đây là tán thán 

Chánh pháp có đủ bảy đức. 

 

      

 

    Kinh văn: Đức phật vì hạng cầu Thanh văn, nói Pháp Tứ đế (1), độ thoát 

sanh, lão, bệnh, tử, cứu cánh Niết-bàn. Vì hạng cầu Bích chi Phật, nói pháp 

Mƣời hai nhân duyên (2). Vì hàng Bồ-tát, nói lục Ba-la-mật, khiến chứng 

quả vô thƣợng Bồ-đề thành bậc Nhất thiết chủng trí. 

 

    Lại nữa, có đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, tiếp có đức Phật 

cũng gọi Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhƣ vậy tiếp tục hai vạn đức Phật đồng 

một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại đồng một tánh Phả-la-đọa (lợi căn). 

Di Lặc nên biết, đức Phật đầu, đức Phật sau đồng một danh từ Nhật Nguyệt 

Đăng Minh, 10 hiệu đầy đủ, pháp của Ngài nói sơ, trung, hậu đều thiện. 

 



    Giải thích: A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-Bồ-đề (dịch âm từ chữ Anutara 

samma sambuddhi: Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác). 

 

    Chữ này cũng có ngài dịch âm: Tam-da-tam-bồ hoặc Tam-da-tam Phật. 

 

    Hai vạn đức Phật cũng đồng một tên Nhật Nguyệt Đăng Minh, nhƣ đã 

trình bày, Nhật Nguyệt Đăng Minh để tiêu biểu giác tánh sáng suốt nhƣ ba 

thứ nguồn gốc ánh sáng của thế gian gom lại. Tất cả các đức Phật thành 

Phật, đức Phật nào cũng phải thành tựu đức tánh viên mãn đó hết nên đức 

Phật nào cũng có tên Nhật Nguyệt Đăng Minh. Đây là tên chung nhƣ danh 

tử Phật vậy. 

 

    Thứ nữa, trong kinh Đại Thừa, đức Phật cho thấy rằng thời gian, không 

gian là không thật và phần nhiều kinh Đại thừa dựa vào tƣớng để hội tánh. 

Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ. Nhƣ Ngài Liễu Quán tham vấn với Ngài 

Tử Dung câu: "Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ", tám chín năm mà không 

ngộ. Nhân một hôm đọc Ngữ lục, trong đó có câu "Chỉ vật truyền tâm, nhân 

bất hội xứ", Ngài liền ngộ. 

 

    Vậy, thế nào là chỉ vật truyền tâm? Truyền tâm, tâm vô hình thì lấy gì để 

truyền? Chỉ vật là ngộ tâm chứ không phải ngộ vật, đó là chỗ khó lãnh hội 

đƣợc, mà khi lãnh hội đƣợc tức giác ngộ. Nhƣ có ngƣời đến hỏi ngài Triệu 

Châu: -Phật ở đâu? Ngài nói: -Phật trong chùa. Ngƣời ấy nói: -Trong ấy đều 

là tƣợng bằng đất, bằng gỗ cả mà. Ngài nói: -Chính vậy. Ngƣời ấy hỏi: -Vậy 

thì Phật ở đâu? Ngài nói: -Phật trong chùa." Chỉ vật truyền tâm. 

 

    Cũng chừng ấy, mà với tâm bậc ngộ đạo thì đó là Phật, kẻ chƣa ngộ thì đó 

là tƣợng gỗ. Cũng nhƣ chúng ta lạy Phật, nếu không phải lạy về tánh Phật thì 

chúng ta cũng kẹt mắc về lạy tƣợng đất. Nhƣng chúng ta đâu có lạy tƣợng 

đất mà là lạy tánh giác ngộ của Phật. Đức tánh của Phật đƣợc tiêu biểu trong 

đó. Đó là ý nghĩa câu "Chỉ vật truyền tâm". Sở dĩ hai vạn đức Phật mà có 

cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh là chính do ý nghĩa đó. 

 

      

 

    Kinh văn: Trong hai vạn đức Phật đó, đức Phật rốt cùng hết, khi chƣa xuất 

gia có tám vƣơng tử, ngƣời thứ nhất tên Hữu Ý..., tám vị vƣơng tử này oai 

đức tự tại, đều quản lãnh bốn châu thiên hạ. Khi các vị vƣơng tử nghe vua 

cha xuất gia chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Bồ-đề thì cũng bỏ ngôi vua 



xuất gia theo cha, phát chí Đại thừa, thƣờng tu phạm hạnh, đều làm vị Pháp 

sƣ, từng trồng căn lành nơi hằng ngàn vạn các đức Phật. 

 

    Giải thích: Đây là đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau cùng, đức phật 

này có tám vƣơng tử. Khi tám vƣơng tử nghe vua cha xuất gia chứng đại Bồ-

đề thì cũng bỏ ngôi vua xuất gia tu phạm hạnh, làm Pháp sƣ và đã gieo căn 

lành với ngàn vạn đức phật. 

 

    Tám vƣơng tử này có thể tiêu biểu cho tám thức. Bởi vì chƣa thành Chánh 

giác thƣờng có tám thức hiện hành, tám thức này chủ động đời sống của 

chúng sanh, chúng sanh sống với tám thức chứ chƣa sống với trí giác ngộ. 

Khi chuyển thức thành trí tức vƣơng vị bỏ, và hành động của tám thức 

chuyển đổ hết mà bỏ thức hƣ vọng để thành tựu Đại giác. Khi chuyển tám 

thức thành trí tức là Lúc phát chí Đại thừa tu phạm hạnh, làm Pháp sƣ. Tám 

vị vƣơng tử này là chúng hội của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, đây cũng là 

câu nói tóm tắt để đối chiếu với đức Phật Thích Ca, trƣớc khi thuyết pháp 

đức Phật Thích Ca cũng quy tụ chúng hội... 

 

    Ngài Văn Thù dẫn điều này để chứng tỏ rằng, xƣa kia đức Phật Nhật 

Nguyệt Đăng Minh hiện ra đời, thuyết pháp... cũng có những thụy tƣớng 

giống nhƣ ngày hôm nay. Sau khi hiện những thụy tƣớng đó thì đức Phật 

Nhật Nguyệt Đăng Minh thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vậy thì hôm nay 

đức Phật Thích Ca cũng hiện ra những thụy tƣớng nhƣ vậy, chắc chắn rằng 

đức Phật Thích Ca cũng sẽ thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

 

    Đây là lời dẫn chứng của ngài Văn-thù-sƣ-lợi. Trƣớc khi Ngài đáp theo sự 

suy nghĩ của Ngài. Bây giờ Ngài dẫn chứng thật rằng đức Phật Thích Ca sẽ 

nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa giống nhƣ đức Nhật Nguyệt Đăng Minh trƣớc 

kia vậy. Đó là phần duyên khởi cho kinh Pháp Hoa vậy. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Đại 

thừa tên Vô lƣợng nghĩa là pháp giáo hóa hàng Bồ-tát đƣợc chƣ Phật hộ 

niệm. 

 

    Khi nói kinh đó rồi, liền ở giữa đại chúng, ngồi kiết già nhập định Vô 

lƣợng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Lúc bấy giờ, trời mƣa hoa Mạn-

đà-la (lƣợc)... mà rải trên Phật cùng đại chúng, khắp thế giới Phật dều có sáu 

cách rung động. Lúc bấy giờ ở trong chúng hội hàng Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni 

(lƣợc)..., các đại chúng ấy gặp việc chƣa từng có, hoan hỶ chấp tay nhất tâm 

chiêm ngƣỡng đức Phật. Lúc bấy giờ đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh 



phóng hào quang từ nơi tƣớng lông trắng ở giữa hai chân mày, chiếu về 

phƣơng Đông một vạn tám ngàn Phật độ, đều cùng khắp hết, nhƣ hôm nay 

thấy các Phật độ ấy. 

 

    Giải thích: Nhƣ trƣớc, hào quang của đức Phật Thích Ca phóng ra chiếu 

khắp trong đó thấy cả lục thú chúng sanh, Phật ra đời, thuyết pháp... và Niết-

bàn nhƣ thế nào thì giờ đây, nơi hào quang của đức Phật Nhật Nguyệt Đăng 

Minh phóng ra cũng thấy nhƣ thế. 

 

      

 

    Kinh văn: Di Lặc nên biết, lúc bấy giờ trong hội chúng có hai mƣơi ức 

Bồ-tát muốn nghe pháp, các vị Bồ-tát đó thấy hào quang rực rỡ khắp cõi 

nƣớc Phật chƣa từng có, đều muốn biết hào quang đó vì do nhân duyên gì. 

Lúc bấy giờ có vị Bồ-tát tên Diệu Quang, vị này có tám trăm đệ tử. Khi đó 

đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ Tam-muội vô lƣợng nghĩa mà xuất 

định, nhân vì Diệu Quang Bồ-tát nói kinh Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa 

là pháp giáo hóa Bồ-tát đƣợc chƣ Phật hộ niệm. 

 

    Giải thích: Hội chúng thấy đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh phóng 

quang liền sanh nghi. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau khi xuất định 

liền nói kinh Đại thừa Diệu Pháp Kiên Hoa, hôm nay đức Thích Ca phóng 

hào làm hội chúng sanh nghi, vậy sau khi xuất định chắc Ngài cũng sẽ nói 

kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

      

 

    Kinh văn: Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh đến 60 tiểu kiếp 

mà không rời pháp tòa, lúc bấy giờ chúng hội nghe pháp cũng ngồi một chỗ 

trong 60 tiểu kiếp, thân tâm không lay động, nghe Phật thuyết pháp giống 

nhƣ trong khoảng một bửa ăn. Bấy giờ trong chúng hội không có một ngƣời 

nào, hoặc thân, hoặc tâm sanh ra mỏi mệt, dãi đải. 

 

    Giải thích: Đức Phật nói kinh trong 60 tiểu kiếp mà không rời pháp tòa... 

Đây là thời gian trong các kinh Đại thừa. Thật sự, thời gian không dài không 

ngắn, dài ngắn là tùy theo trình độ, tâm tƣ của chúng sanh. Trong một thời 

nghe pháp, ngƣời nghe với tâm tƣ cầu pháp thì trong hai giờ in tuờng nhƣ độ 

15 phút, ngƣời nghe với tâm tƣ mệt mỏi không ƣa thích thì hai giờ mà tuồng 

nhƣ cả buổi, đó là những tâm tƣ bình thƣờng. Nhƣng, nếu nhƣ có một tâm tƣ 

vƣợt bực hơn nữa thì thời gian cũng khác, huống gì ngồi nghe đức Phật nói 

kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Phật khai thị cho chúng sanh ngộ nhập 



Phật tri kiến. Trong lúc nghe đƣợc lời dạy ấy mà ngộ nhập đƣợc tri kiến Phật 

thì tự nhiên xả hết các kiến chấp sanh diệt, xả hết tƣớng thân tâm, lâu mau, 

trong ngoài... thì lúc ấy là "Thập thế cổ kim thỉ chung bất ly ƣ đƣơng niệm". 

Mƣời đời kim cổ, thỉ chung không rời nơi đƣơng nệm. Sáu mƣời tiểu kiếp 

mà nhƣ trong một bửa ăn là vì vậy. 

   

    Kinh văn: Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh pháp Hoa trong 60 

tiểu kiếp rồi, liền ở giữa chúng Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Ngƣời, 

A-tu-la... mà tuyên nói rằng: "Nhƣ Lai giữa đêm hôm nay sẽ vào Vô dƣ 

Niết-bàn". 

 

    Giải thích: Đoạn kinh này có ý rằng thời đức Phật nói kinh Pháp Hoa là 

thời đức Phật sắp Niết-bàn. Sau khi nói kinh Pháp Hoa, đức Phật sẽ nói kinh 

Niết-bàn nữa, tức là chấm dức cả thời giáo hóa ở Ta-bà, giống nhƣ đức Phật 

Nhật Nguyệt Đăng Minh xƣa kia nói kinh Pháp Hoa trong 60 tiểu kiếp thì 

liền tuyên bố giữa đêm vào Niết-bàn, ngày hôm nay sắp vào Niết-bàn đức 

Phật Thích Ca cũng sẽ nói kinh Pháp Hoa không khác. 

    

    Kinh văn: Lúc bấy giờ có Bồ-tát tên Đức Tạng đƣợc đức Phật Nhật 

Nguyệt Đăng Minh thọ ký và bảo các Tỳ-kheo rằng: Đức Tạng Bồ-tát này 

kế sẽ làm Phật hiệu là Tịnh Thân Đa-đà-a-già-độ A-la-ha Tam-miêu-tam-

phật-đà. 

 

    Giải thích: Đa-đà-a-già-độ dịch âm từ chữ Tatha-gata mà ra. Bởi chữ Nhƣ 

Lai cũng có nghĩa Nhƣ khứ. Nhƣ khứ là theo đạo Nhƣ thật từ sanh tử bƣóc 

tới cảnh giới giác ngộ Niết-bàn nên gọi là khứ. Đúng y nhƣ sự thật, đúng y 

nhƣ thật pháp mà đi tới, theo con đƣờng chân thật mà đi tới, từ chúng sanh 

đi tới quả vị giác ngộ gọi là Nhƣ khứ. Nhƣ Lai là dúng theo con đƣờng nhƣ 

thật, từ địa vị giác ngộ mà trở về cõi ứng thân hóa độ chúng sanh, vì vậy chữ 

này viết là Tathagata, nên phiên âm Đa-đà-a-già-độ. 

 

    Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh xong kiền thọ ký cho Đức 

Tạng rồi giữa đêm vào Niết-bàn. Đoạn này cũng để nói rằng đức Thích Ca 

ngày hôm nay phóng hào quang xong từ trong định xuất ra và sẽ nói kinh 

Pháp Hoa, thọ ký cho hàng đệ tử thành Phật rồi Ngài vào Niết-bàn... Đó là 

những điều sẽ nói trong kinh Pháp Hoa và cũng cho thấy rằng trong hội 

Pháp Hoa đức Phật mới thọ ký cho hàng Thanh Văn La-hán chứng Vô 

thƣợng Bồ-đề. Tất cả các việc thiện của chúng sanh đều đƣa đến Phật quả, 

thay vì nhƣ trong các kinh khác cũng nói tất cả chúng sanh đều thành Phật, 

nhƣng vẫn còn phân biệt nói có 5 chủng tánh là Định tánh Thanh Văn, Định 



tánh Duyên Giác, Định tánh Bồ-tát, Bất định tánh và Vô tánh. Hay nhƣ kinh 

Bát-nhã mà cũng còn phân biệt thiện hữu sở đắc và thiện vô sở đắc... Đến 

Pháp Hoa mới quy về Phật địa. 

 

    Kinh văn: Đức Phật thọ ký xong liền vào Vô dƣ Niết-bàn ngay giữa đêm 

ấy. 

 

    Sau khi đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ-tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

trải tám mƣơi tiểu kiếp, nói pháp cho mọi ngƣời nghe. 

 

    Tám vƣơng tử của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Diệu Quang làm 

thầy, đƣợc Diệu Quang giáo hóa khiến cho vững chắc đối với Vô thƣợng 

Bồ-đề, các vị vƣơng tử ấy trải qua thời gian cúng dƣờng vô lƣợng trăm ngàn 

các đức Phật xong đều thành bậc Chánh giác. Đức Phật sau cùng trong tám 

vƣơng tử đó hiệu là Nhiên Đăng. 

 

    Và trong tám trăm đệ tử của Diệu Quang Bồ-tát có một ngƣời tên là Cầu 

Danh. Ngƣời này tham ƣa danh lợi, tuy có từng đọc tụng các kinh mà không 

thông suốt, thƣờng hay quên sót nên gọi là Cầu Danh. 

 

    Ngƣời này cũng do nhân duyên trồng các căn lành nên đƣợc vô lƣợng 

trăm nghìn đức phật, cúng dƣờng, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. 

 

    Giải thích: Trong tám trăm đệ tử của Diệu Quang có một ngƣời gọi là Cầu 

Danh. Cầu Danh này chỉ cho tiền thân của đức Di Lặc. Vì sao? Vì ngƣời này 

tham trƣớc danh lợi, thƣờng lui tới chỗ quyền quý danh tiếng để dựa theo đó 

mà kiếm danh, tới chỗ có tiền để tỏ ra mình nhà giàu sang..., danh bằng học 

thức, tiền tài... cho nên dù có đọc tụng kinh điển nhƣng không thông lợi, 

quên trƣớc quên sau, cũng nhờ trồng căn lành mà ngƣời này gặp và cung 

kính cúng dƣờng trăm ngàn các đức Phật. 

      

 

    Kinh văn: Di Lặc nên biết, Diệu Quang Bồ-tát lúc bấy giờ đâu phải ai 

khác, chính là thân Ta đây. Cầu Danh Bồ-tát chính là thân ông đó. 

 

    Nay chấp điềm lành của đức Phật Thích Ca cùng với điềm lành xƣa của 

Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh không khác, cho nên Ta suy nghĩ rằng: nay 

đức Nhƣ Lai sẽ nói kinh Đại thừa tên Diệu Pháp liên Hoa là pháp giáo hóa 

hàng Bồ-tát đƣợc chƣ Phật hộ niệm. Lúc bấy giờ ngài Văn-thù-sƣ-lợi ở trong 

chúng muốn lặp lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 



 

    Ta nhớ trong đời quá khứ, vô lƣợng vô số kiếp, có đức Phật Nhân Trung 

Tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đức Thế Tôn diển nói Diệu Pháp, độ vô 

lƣợng chúng sanh và vô số ức Bồ-tát đƣợc khiến và trí tuệ Phật. Khi đức 

Phật chứa xuất gia, có sanh tám vƣơng tử, tám vƣơng tử thấy đại Thánh xuất 

gia cũng theo tu phạm hạnh. 

 

    Lúc bấy giờ Phật nói kinh Đại thừa tên Vôn lƣợng nghĩa rồi ở trong đại 

chúng rộng phân biệt trình bày. Phật nói kinh ấy rồi, liền ở trên pháp tòa, 

kiết-già nhập tam-muội Vô lƣợng nghĩa xứ, trời mƣa hoa Mạn-đà, trống trời 

tự nhiên kêu, hàng trời, rồng, quỶ thần cúng dƣờng bậc Nhân Trung Tôn, tất 

cả các Phật độ, tức thời chấn động mạnh. Phật phóng hào quang giữa hai 

chân mày hiện ra các việc hy hữu, hào quang đó chiếu về phƣơng Đông, một 

vạn tám ngàn cõi Phật, chỉ thị cho thấy rõ tất cả chúng sanh, sanh tử nghiệp 

báo và thấy các cõi của đức Phật dùng bằng trân bảo trang nghiêm, lƣu ly, 

pha lê ấy đều do từ trong hào quang đức Phật chiếu sáng, lại thấy hàng trời, 

ngƣời, long thần... đều cúng dƣờng đức Phật. 

 

    Lại thấy các đức Phật Nhƣ Lai tự nhiên thành Phật đạo, thân sắc nhƣ núi 

vàng, đoan nghiêm rất vi diệu nhƣ tƣợng chơn kim hiện ra giữa bình lƣu ly 

trong sạch. Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng, diễn nói pháp thâm nghĩa, mỗi 

mỗi nơi cõi Phật, hàng Thanh Văn vô số nhân hào quang Phật phóng ra mà 

đều thấy hàng đại chúng kia, hoặc có hàng Tỳ-kheo, ở tại trong núi rừng, 

tinh tấn trì tịnh giơi, giống nhƣ giữ gìn ngọc minh châu. 

 

    Lại thấy hàng Bồ-tát, tu hành hạnh bố thí, nhẫn nhục, số ấy nhiều nhƣ 

hằng sa, đều do hào quang đức Phật ấy chiếu tới. 

 

    Lại thấy có Bồ-tát, thâm nhâp vào thiền định, thân tâm vắng lặng, không 

lay động để cầu Vô thƣợng đạo. Lại thấy hàng Bồ-tát, biết tƣớng tịch tịnh 

của các pháp, mỗi mỗi ở các cõi nƣớc của mình mà thuyết pháp cầu Phật 

đạo. 

 

    Lúc bấy giờ, bốn chúng thấy Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, hiện sức thần 

thông lớn, tâm rất hoan hỶ mỗi mỗi đều tự hỏi nhau, việc ấy do nhân duyên 

gì? Đức Thế Tôn đƣợc hàng nhân thiên kính phụng, vứa ở tam-muội dậy, 

liền tán thán Diệu Quang rằng: Ngƣơi là con mắt của thế gian, là chỗ quy tín 

của tất cả, hay phụng trì Pháp tạng, đúng nhƣ pháp Ta nói, chỉ có ngƣơi hay 

chứng biết. Đức Thế Tôn tán thán, khiến Diệu Quang hoan hỶ rồi tiếp nói 

kinh Pháp Hoa trọn trong 60 tiểu kiếp, không rời khỏi chỗ ngồi, nói pháp 



thƣợng diệu này, Diệu Quang pháp sƣ thảy đều hay thọ trì. Phật nói kinh 

Pháp Hoa khiến chúng đƣợc hoan hỶ rồi, liền ngay ngày hôm đó bố cáo với 

hàng nhân thiên chúng rằng: "Nghĩa thật tƣớng của các pháp đã vì các ngƣời 

nói ra, nửa đêm hôm nay Ta sẽ vào Niết-bàn, các ngƣơi hảy nhất tâm tinh 

tấn nên xa lìa phóng dật, các đức Phật rất khó gặp, ức kiếp thì mới gặp 

đƣợc". Đệ tử của Thế Tôn, nghe Phật vào Niết-bàn, mỗi mỗi ôm lòng bi não, 

đức Phật diệt độ làm sao mau thay! Vị Thánh chúa vua của pháp an ủi vô 

lƣợng chúng rằng: Nếu khi Ta diệt độ, các ngƣơi chớ lo buồn, sợ hãi, có Đức 

Tạng Bồ-tát đối với Vô lƣợng thật tƣớng tâm đã thông đạt, Đức Tạng sẽ làm 

Phật hiệu là Tịnh Thân, sẽ độ vô lƣợng chúng sanh. 

 

    Đức Phật trong đêm đó diệt độ nhƣ củi hết lửa tắt, phân bố Xá-lợi, xây 

dựng vô lƣợng tháp, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni số đông nhƣ hằng sa càng 

thêm tính tấn để cầu Vô thƣợng đạo. 

 

    Giải thích: Xƣa ngài Diệu Quang, tức nay so sánh với Tôn giả Xá-lợi-

phất. Diệu Quang là tiền thân của ngài Văn Thù, bậc đại trí, Xá-lợi-phất 

cũng là bậc trí tuệ đệ nhất. Nên hai ngài rất tƣơng xứng để Phật gọi tên trong 

khi thuyết pháp. 

 

    Đức Phật an ủi chúng, Phật diệt độ không nên lo buồn. sợ hãi vì có Đức 

Tạng Bồ-tát đã chứng nhập đƣợc vô lậu, và sẽ thành Phật, thuyết pháp... 

Điều này cũng có ý nói rằng vô lậu thật tƣớng không bao giờ gián đọan và 

tánh giác ngộ cũng không gián đoạn mà Đức Tạng Bồ-tát đã thành tựu, đã 

chứng ngộ vô lƣợng thật tƣớng ấy, mà đã không gián đọan thì chúng sanh có 

cơ hội để nghe Chánh pháp, để thành tựu đƣợc Bồ-đề. 

 

    Khi đức Phật nói pháp rồi thì giữa đêm Ngài diệt độ nhƣ "tân tận hỏa 

diệt", củi hết lửa tắt là chỉ cho ngủ ấm thân, về hóa thân của Phật. Tân tận 

hỏa diệt, đừng nghĩ rằng hỏa diệt là lửa sẽ mất hẳn, mà là chỉ không có lửa 

hiện tƣợng, lửa cháy nơi củi cho ta thấy đƣợc, diệt là diệt tƣớng lửa chứ tánh 

lửa không bao giờ mất. Cũng nhƣ hóa thân Phật hiện ra ở cõi Ta-bà này, 

dùng thân ngũ ấm mà hiện hành để cho chúng sanh thấy, khi cơ duyên mãn, 

Phật hiện ra tƣớng diệt độ giống nhƣ củi hết lửa tắt. Tƣớng lửa diệt nhƣng 

tánh lửa vẫn còn, Phật diệt độ không phải là mất hẳn, vì pháp thân Phật 

không ở trong vòng sanh diệt của ngũ uẩn vậy. 

 

      

 



    Kinh văn: Pháp sƣ Diệu Quang ấy, phụng trì pháp tạng Phật trong 80 tiểu 

kiếp, rộng nói kinh Pháp Hoa. 

 

    Còn tám vƣơng tử đƣợc Diệu Quang khai hóa, bền vững nơi đạo vô 

thƣợng, cũng thấy đƣợc vô số Phật, cúng dƣờng các đức Phật xong, tùy 

thuận làm đạo lớn, kế tục đƣợc thành Phật, lần lƣợt đƣợc thọ ký. 

 

    Đấng Thiên Trung Thiên rốt sau hiệu là Nhiên Đăng Phật. Đây là đấng 

Đạo sƣ của chƣ tiên, độ thoát vô lƣợng chúng. 

 

    Còn Diệu Quang pháp sƣ lúc bấy giờ có một ngƣời đệ tử tâm thƣờng hay 

giải đải, tham trƣớc các danh lợi, cầu danh lợi không nhàm chán, thƣờng dạo 

qua các nhà quyền quí, bỏ quên sự tụng tập, bị sót sai không thông suốt. Do 

nhân duyên đó nên gọi là Cầu Danh. Nhƣng cũng nhờ tu các thiện nghiệp, 

thấy đƣợc vô số Phật, cúng dƣờng các đức Phật, tùy thuận hành đại đạo, đầy 

đủ sáu Ba-la-mật, nay thấy đức Thích Sƣ tử, sau đó sẽ thành Phật, hiệu là Di 

Lặc, rộng độ các chúng sanh, số nhiều vô lƣợng. Sau khi đức Phật Nhật 

Nguyệt Đăng Minh diệt độ, ngƣời biếng nhác kia chính là ông, còn Diệu 

Quang pháp sƣ kia chính là Văn Thù Ta nay. 

 

    Ta thấy Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, tƣớng tốt của hào quang xƣa giống 

nhƣ nay, do đó biết nay đức Phật Thích Ca muốn nói kinh Pháp Hoa. Tƣớng 

điềm lành nay giống nhƣ tƣớng điềm lành xƣa, đó là phƣơng tiện của chƣ 

Phật. Nay Phật phóng hào quang để hổ trợ phát huy nghĩa thật tƣớng. 

 

    Các ngƣời nay nên biết, chấp tay một lòng đợi, đức Phật Thích Ca sẽ mƣa 

một trận mƣa đại pháp làm sung mãn cho ngƣời cầu đạo. 

 

    Cách ngƣời cầu Tam thừa nếu còn có nghi hối, đức Phật sẽ dứt trừ nghi 

hối, khiến cho không cón sót. 

 

    Giải thích: Phật còn có hiệu là Sƣ Tử. Sƣ Tử là chúa trong loài thú, Phật là 

chúa trong loài chúng sanh nên gọi là Thích Sƣ Tử. 

 

    Ngài Văn Thù trong các kinh khác nói ngài là cổ Phật, thầy của các đức 

Phật, ý rằng ngài Văn Thù tiêu biểu cho căn bản trí, thật trí, mà chƣ Phật đều 

thành tựu căn bản trí, thật trí, nếu không thành tựu căn bản trí, thật trí thì 

không thành Phật đƣợc, cho nên căn bản trí là gốc của chƣ Phật, nên nói Văn 

Thù thầy chƣ Phật là vậy. 

 



     ---o0o--- 

PHÂN TÍCH PHẨM PHƯƠNG TIỆN 

I. BỐ CỤC 

 

    Phật xuất Định liền tán thán hai trí và thật tƣớng các pháp: 

 

    1. Tán thán hai trí và nguyên do thành tựu hai trí của chƣ Phật 10 phƣơng: 

"Nhĩ thời Thế Tôn tùng tam muội an tƣờng nhi khởi... ý thú nan giải." 

 

    2. Đức Thế Tôn tự tán thán hai trí và nguyên do thành tựu hai trí của 

mình: "Xá-lợi-phất, ngộ tùng thành Phật dĩ lai... vị tằng hữu pháp Phật tất 

thành tựu." 

 

    3. Tán thán thật tƣớng các pháp (đối tƣợng của hai trí) "Chỉ Xá-lợi-phất, 

bất tu phục thuyết... nhƣ thị bổn mạt cứu cánh đẳng."(Dĩ thậm thâm cố chỉ) 

 

    Phần kệ: 

 

    1. Lặp lại hai trí vì quá sâu thẳm hàng tam thừa không thể hiểu thấu và 

khuyên nên khởi lòng tin kiên cố đối vối lời Phật dạy: "Nhĩ thời Thế Tôn 

dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn: 

 

    -Thế Hùng bất khả lƣờng... Nhất tâm cộng tự cầu, diệc phục bất năng tri." 

 

    2. Khuyên nên tin Diệu Pháp mà chƣ Phật đồng chứng đồng nói, đó là 

Tam thừa chỉ là quyền khai: "Hựu cáo, Xá-lợi-phất, Vô lậu bất tƣ nghì... dẫn 

chỉ linh đắc xuất. 

 

    Đại chúng nghi, Xá-lợi-phất ba lần thỉnh Phật nói: 

 

    1. Nhân Phật tán thán trí phƣơng tiện rồi bảo nên thôi không nói, khiến tứ 

chúng sanh nghi (đồng chấp sanh nghi) Xá-lợi-phất bèn thƣa hỏi Phật lý do 

đó: 

 

    "Nhĩ thời đại chúng trung hữu chƣ Thanh Văn... thậm thâm vi diệu nan 

giải chi pháp". 

 



    2. Kệ lặp lại lời thỉnh trên: "Nhĩ thời Xá-lợi-phất dục trùng tuyên... Dục 

văn cụ túc đạo". (kệ) 

 

    3. Nhân Xá-lợi-phất thỉnh, lần thứ hai Phật lại bảo nên thôi không nói, vì 

sợ trời, ngƣời nghe kinh nghi: "Nhĩ thời Phật cáo Xá-lợi-phất chỉ chỉ... giai 

đƣơng kinh nghi." 

 

    4. Xá-lợi-phất lần thứ hai nêu lý do là trong chúng nhiều ngƣời có trí tuệ 

sẽ sinh lòng kính tin để cầu Phật nói: "Xá-lợi-phất trùng bạch Phật ngôn: 

Thế Tôn duy nguyện thuyết... Hữu năng kính tín giả" (kệ) 

 

    5. Lần tứ ba Phật lại bảo nên thôi không nói, vì sợ hàng Tỳ-kheo tăng 

thƣợng mạn bị đọa lạc: "Phật phục chỉ Xá-lợi-phất, nhƣợc thuyết thị sự... 

văn tất bất kính tín." 

 

    6. Xá-lợi-phất lần thứ ba lại nêu lên lý do để cầu Phật nói: "Nhĩ thời Xá-

lợi-phất trùng bạch Phật ngôn:... tắc sanh đại hoan hỶ" (kệ) 

 

    Phật hứa nói: 

 

    1. Sau ba lần Xá-lợi-phất thỉnh, Phật hứa nói: "Nhĩ thời Thế Tôn cáo Xá-

lợi-phất, nhữ dĩ ân cần tam thỉnh ... ngô đƣơng vị nhữ phân biệt giải thuyết." 

 

    2. Lúc Phật sắp nói, thì 5,000 ngƣời tăng thƣợng mạn lễ Phật lui ra: 

"Thuyết thử ngữ thời, hội trung... Thế Tôn mặc nhiên nhi bất chế chỉ". 

 

    3. Khi này Thánh chúng đã thuần nhất, Phật sắp nói, Xá-lợi-phất nguyện 

nghe: "Nhĩ thời Phật cáo Xá-lợi-phất, ngã kim ƣ thử chúng... nguyện nhạo 

dục văn". 

     

    Phật chính thức nói: 

 

    1. Vì đƣơng cơ Phật chính thức phân biệt giải nói Diệu Pháp và khuyên 

phát tâm tin chắc: "Phật cáo Xá-lợi-phất, nhƣ thị Diệu Pháp,... ngôn bất hƣ 

vọng". 

 

    2. Chính thức chỉ thật ngay nơi quyền, bởi chƣ Phật chỉ vì đại sự duy nhất 

là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến nên chỉ dạy pháp nhất thừa, 

chứ không có hai, ba thừa: "Xá-lợi-phất, chƣ Phật tùy nghi thuyết pháp, ... 

thập phƣơng chƣ Phật pháp diệc nhƣ thị". 



 

    3. Dẫn cách thuyết pháp và bản hoài của Phật ba đời để thấy cách thuyết 

pháp và bản hoài của đức Thích Tôn hôm nay đồng nhau: "Xá-lợi-phất, quá 

khứ chƣ Phật,... nhất Phật thừa phân biệt thuyết tam." 

 

    4. Chê quở hàng nhị thừa để khuyên nên tin chắc nhất thừa: "Xá-lợi-phất, 

nhựợc ngã đệ tử... Vô hữu dƣ thừa, duy nhất Phật thừa. 

 

    Kệ có 12 đoạn: 

 

    1. Việc 5,000 thối tịch và chúng thuần nhất: "Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hữu 

hoài tăng thƣợng mạn... duy hữu chƣ trinh thật". 

 

    2. Nói chính vì thật mà khai quyền: "Xá-lợi-phất thiện thính... dĩ cố thuyết 

thị kinh". 

 

    3. Nay vì đại căn nói Đại thừa hiển thật: "Hữu Phật tử tâm tịnh... giai 

thành Phật vô nghi". 

 

    4. Kết thúc việc hiển nhất thừa là thật: "Thập phƣơng Phật độ trung... 

Thuyết Phật trí tuệ cố". 

 

    5. Chƣ Phật ra đời cốt chỉ nói nhất thừa: "Chƣ Phật xuất ƣ thế... giai linh 

nhập Phật đạo". 

 

    6. Nhƣng Phật ra đời gặp ngũ trƣợc ác nên phải khai quyền để hiển thật: 

"Nhƣợc ngã ngộ chúng sanh, tận giáo dĩ Phật đạo... chƣ Phật ngữ vô dị, duy 

nhất vô nhị thừa". 

 

    7. Chƣ Phật quá khứ đạo đồng, ngoài khai chánh phƣơng tiện còn khai dị 

phƣơng tiện để hiển nhất thừa: "Quá khứ vô số kiếp vô lƣợng diệt độ Phật... 

nhƣợc hữu văn pháp giả giai dĩ thành Phật đạo". 

 

    8. Chƣ Phật vị lai đồng khai quyền hiển thật: "Vị lai chƣ Thế Tôn, kỳ số 

vô hữu lƣợng... Đạo sƣ phƣơng tiện thuyết". 

 

    9. Chƣ Phật hiện tại đạo đồng khai quyền hiển thật: "Thiên nhơn sở cúng 

dƣờng... tuỳ ứng phƣơng tiện thuyết". 

 



    10. Đức Thích Ca đạo đồng khai quyền hiển thật: "Ngã kim diệc nhƣ thị, 

an ổn chúng sanh cố... ngã kim diệc nhƣ thị, thuyết vô phân biệt pháp". 

 

    11. Cực lạc tán thán nhất thừa khó gặp để củng cố lòng tin của hàng nhị 

thừa: "Chƣ Phật hƣng xuất thế vô Thanh Văn đệ tử". 

 

    12. Phú chúc bảo hộ Diệu pháp nhất thừa, nên cẩn thận giảng cho đúng 

cơ: "Nhữ đẳng Xá-lợi-phất, Thanh Văn cập Bồ-tát... tự tri đƣơng tác Phật". 

 

---o0o---  

II. GIẢI THÍCH 

 

    Chữ phƣơng tiện có hai nghĩa: Nghĩa hẹp và nghĩa rộng. 

 

    a) Về nghĩa hẹp: Phƣơng là phƣơng pháp; tiện là thuận tiện, thích đáng. 

Phƣơng pháp thuận tiện thích đáng để dẫn đến một mục đích, một ý muốn 

gọi đó là phƣơng tiện. 

 

    b) Về nghĩa rộng: Trong kinh điển tả về cảnh giới giác ngộ của đức Phật 

thậm thâm vi diệu, duy chứng tự tri- chỉ có chứng mới biết đƣợc - Ngoài ra 

tất cả những cách thức trình bày thuyết giảng, dùng đến ngôn ngữ, sắc 

tƣớng... thậm chí cả đến sự ra đời của Phật cũng đều là phƣơng tiện. Hay nói 

rộng hơn tất cả việc làm của Phật từ khi giáng sanh tại vƣờn Lâm-tỳ-ni... 

cũng là phƣơng tiện. Đức Phật ra đời, một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống 

đất và nói: "Thiên thƣợng thiên hạ duy Ngã độc tôn" hình tƣớng đó, lời dạy 

đó cũng là phƣơng tiện. Nếu ngay lời nói đó chúng sanh ngộ đƣợc thâm ý 

Phật muốn nói, tức nhiên có thể ngay đó là một bài pháp mà Phật đã dạy quá 

đầy đủ. Nhƣng, căn cơ chúng sanh không phải chỉ dùng chừng ấy đã ngộ 

đƣợc mà cần phải dẫn dụ thêm. Cho nên đức Phật mới trải qua những giai 

đoạn tu hành, thành đạo, thuyết pháp... và tùy căn cơ chúng sanh mà Phật 

thuyết có ba thừa... Tất cả những thứ đó đều là phƣơng tiện. Và nếu khi nào 

chúng sanh chƣa hiểu hết mục đích của Phật, cảnh giới giác ngộ mà đức 

Phật muốn trao cho, chỉ dạy cho, thì tất cả những pháp môn mà Phật chỉ dạy 

đó đều là những pháp môn phƣơng tiện. Trong kinh có hai câu để chứng 

minh lời dạy của Phật là phƣơng tiện: 

 

    1. "Nhất thiết Tu-đa-la nhƣ tiêu nguyệt chỉ": Tất cả kinh giáo Ta dạy nhƣ 

ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay là phƣơng tiện, mặt trăng là chân lý, là thật 

tƣớng mà Phật đã chứng ngộ (kinh Viên Giác, Lăng Nghiêm). 



 

    2. "Ngã sở thuyết pháp nhƣ phiệt dụ giả, pháp thƣợng ƣng xả hà huống 

phi pháp": Pháp Ta nói nhƣ chiếc bè qua sông, Pháp còn phải bỏ huống chi 

là phi pháp (kinh Kim Cang). 

 

    Đó cũng để nói lên rằng giáo pháp Phật cũng chỉ là phƣơng tiện. Ví dụ 

này trong Nikàya có ý rằng đức Phật dạy giáo pháp cốt để tu hành, đạt đến 

chỗ giải thoát giác ngộ giống nhƣ chiếc bè đƣa qua sông, ngƣời có chiếc bè 

mà đem cất đi không dùng để qua sông, nhƣ vậy ngƣời đó là ngƣời ngu si 

không biết cách dùng bè. Thứ đến, khi qua sông rồi nghĩ rằng chiếc bè này, 

giúp ta qua sông vậy ta hãy mang nó theo, ngƣời ấy cũng là ngƣời ngu si 

không biết dùng bè. Kinh Kim Cang nói nghĩa sau vì kinh Kim Cang cốt phá 

tƣớng. Nikàya nhấn mạnh nghĩa trƣớc vì nhằm vào sự thực hành. Với hai ví 

dụ đó nên chúng ta biết rằng tất cả lời Phật dạy và việc làm của Phật trong 

khoảng trời gian trƣớc Pháp Hoa đều là phƣơng tiện để đƣa chúng sanh đạt 

tới cảnh giới giác ngộ mà Phật đã thành tựu. 

 

    Nhƣng đức Phật đã khéo dùng phƣơng tiện nhƣ vậy mà có chúng sanh 

thành tựu đƣợc, có chúng sanh không thành tựu đƣợc, phải chờ đến hội Pháp 

Hoa, một lần cuối cùng Phật khai thị mới giác ngộ. Cho nên trong hội Pháp 

Hoa, trƣớc khi chúng sanh đƣợc chánh thức giác ngộ, đƣợc thọ ký, thì Phật 

đã thuyết pháp, phóng hào quang, hiện các thụy tƣớng..., tất cả các việc mà 

trong phẩm Tựa đã trình bày cũng là phƣơng tiện. Nếu trong việc phóng hào 

quang của Phật, mà chúng sanh ngộ đƣợc, chắc Phật khỏi phải nói thêm 

phẩm Phƣơng Tiện. Nhƣng không ngộ đƣợc, Phật phải phƣơng tiện dùng 

ngôn thuyết để giảng nói đạo lý, cảnh giới mà chúng sanh cần chứng ngộ. 

Trong đạo đức kinh có nói: "Đạo khả đạo phi thƣờng đạo". Đạo mà nói ra 

đƣợc, đạo đó không phải là đạo đích thực nữa. Đây nghĩa cũng vậy. Cho nên 

tất cả ngôn thuyết của Phật đều là phƣơng tiện, gọi là đạo nhƣng là đạo 

phƣơng tiện chứ không phải là đạo đích thực. Phƣơng tiện là vậy, mà chánh 

trong phẩm Phƣơng Tiện này là phẩm đức Phật dùng ngôn ngữ để nói thẳng 

điều Ngài muốn nói, nhƣng trƣớc kia chƣa nói. Nên phẩm này gọi là phẩm 

Phƣơng Tiện. Trong đó Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: "Ta dùng vô số 

Phƣơng tiện, chƣ Phật 10 phƣơng dùng vô số phƣơng tiện để khai đạo chúng 

sanh." 

 

    Phẩm này rất dài , hơn cả 28 phẩm trong kinh Pháp Hoa, lý nghĩa trùng 

điệp, thâm sâu, nên phân khoa đại cƣơng nhƣ phẩm Phƣơng Tiện để cho dễ 

hiểu. 

 



---o0o--- 

III. KINH VĂN 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ đức Thế Tôn từ chánh định ung dung mà xuất, bảo 

Xá-lợi-phất rằng: "Trí tuệ của chƣ Phật thậm thâm vô lƣợng, trí tuệ môn đó 

rất khó hiểu, khó vào, tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật không thể biết 

đƣợc. Vì sao? Bởi vì các đức Phật từng thân cận trăm ngàn vạn ức vô số các 

đức Phật khác và đã tận hành vô lƣợng đạo pháp của các đức Phật, dũng 

mãnh tinh tấn, danh xƣng cùng khắp, thành tựu đƣợc pháp thậm thâm vị 

tằng hữu và tùy nghi nói pháp ý thú khó hiểu". 

 

    Giải thích: Đoạn này tán thán hai trí và nguyên nhân thành tựu hai trí của 

chƣ Phật. Sở dĩ đức Phật Thích Ca tán thán trí tuệ của chƣ Phật để đối chiếu 

lại trí tuệ của mình mà Ngài từng dùng trí tuệ đó thuyết pháp độ sanh. Hai trí 

tuệ đó là Thật trí và Quyền trí. Trí tuệ thậm thâm vô lƣợng, đó là chỉ về thật 

trí. Trí tuệ môn khó hiểu, khó vào đó là chỉ Quyền trí. 

 

    Thật trí là trí chứng đƣợc thật tƣớng, chứng chơn nhƣ. Đó là trí tự nội 

chứng của Phật, nên trí này cũng gọi là căn bản trí. 

 

    Quyền trí hay phƣơng tiện trí là trí đức Phật dùng để thuyết pháp, giáo 

hóa độ sanh, trí đó cũng rất khó hiểu khó vào. 

 

    Thật trí thậm thâm vô lƣợng. Thậm thâm là rất sâu, không thể dùng tâm 

phân biệt mà dò biết đƣợc. Vô lƣợng là rất rộng, không làm sao biết đƣợc 

ngằn mé. 

 

    Đối với hàng Thanh Văn nhị thừa và ngoại đạo chúng sanh không thể 

hiểu, không thể vào, không đo lƣờng đƣợc nên gọi là trí tuệ thậm thâm vô 

lƣợng. Nhƣng đó là trí tuệ tự nội chứng. Còn phƣơng tiện trí, trí tuệ dùng để 

thuyết pháp, giáo hóa, tùy theo căn cơ chúng sanh nữa. Trí tuệ ấy cũng 

không phải tầm thƣờng nên trong kinh nói khó biết, khó vào. 

 

    Ví nhƣ một vị lƣơng y biết đƣợc bệnh lý, biết rõ dƣợc tánh, phƣơng thang 

đó là thật trí. Biết rõ nhƣng đứng trƣớc một bệnh nhân, vị lƣơng y ấy phải 

biết hạ phƣơng thang nhƣ thế nào...? Nếu không có quyền trí, không có trí 

ứng cơ thì chắc chắn không làm sao bốc thuốc trị bệnh đƣợc. Hoặc có thể hạ 

phƣơng thang bốc thuốc trị bệnh nhƣng mà không trúng bệnh, không lành 

bệnh thì cũng không thể gọi là ứng cơ đƣợc. 



 

    Quyền trí rất khó đƣợc nhƣ vậy, cho nên có vị Tổ đã nói: 

 

    "Nhiên quân giảng đắc thiên kinh luận 

 

    Nhất cú lâm cơ hạ khẩu nan". 

 

    Hai câu trên ý là: Tha hồ ông có giảng nói đƣợc ngàn kinh luận, nhƣng 

khi lâm cơ một câu mở miệng nói đƣợc chẳng phải dễ. 

 

    Điều này chắc ai cũng đã có lần gặp phải. Có những việc đến với mình mà 

không biết phải mở miệng nhƣ thế nào cho đƣợc lợi ích, cho đúng, mặc dù 

ngày thƣờng thì thao thao bất tuyệt. Cũng lắm khi đặt bút viết một câu văn 

mà cả giờ vẫn chƣa đặt bút đƣợc, hay có ngƣời văn chƣơng lỗi lạc nhƣng 

nhờ viết dùm cho một cái đơn đi kiện thì chẳng biết viết làm sao! Nhƣ vậy là 

có thật trí mà không có quyền trí. Thật trí là trí biết nguyên lý sự vật, quyền 

trí là trí biết phƣơng tiện trình bày tùy cơ vào tƣớng sai biệt của sự vật để 

ứng đối, ứng dụng. 

 

    Hai trí đó đức Phật đã thành tựu viên mãn, cho nên suốt 45 năm giáo hóa, 

đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Ngài thuyết pháp. Trí tuệ môn 

đó hàng nhị thừa, Bồ-tát không thể thấu đƣợc nên nói nan giải, nan nhập. 

Chữ Môn: Môn là cửa, môn để chỉ cho quyền trí. Nhờ giáo pháp Phật nói ra 

làm cửa ngỏ để chúng sanh đi vào cảnh giới thật trí chứng ngộ của Phật nên 

gọi là trí tuệ môn. 

 

    Hai câu đó là tán thán hai trí của Phật. Nói rộng ra, sở dĩ nó thậm thâm là 

bởi lẽ trí đó gồm đủ những tánh cách sau đây: 

 

    1. Thể tánh của trí tuệ: Là chân nhƣ thật tƣớng, mà đã là chân nhƣ thật 

tƣớng thì ly ngôn tƣớng. 

 

    2. Nghĩa tƣớng của trí tuệ: Tức căn bản trí và hậu đắc trí, toàn là những trí 

tuệ vô lậu. Sau khi chứng nhập đƣợc lý Duyên khởi, nhân quả, tánh tƣớng 

của sự vật, thành tựu viên mãn đƣợc. 

 

    3. Trợ bạn của trí tuệ: Là lục độ vạn hạnh. Không có lục độ vạn hạnh thì 

không thành tựu trí tuệ đƣợc. 

 



    4. Nhân của trí tuệ: Là giải và hành hay nói cách khác là phải trải qua 

Văn, Tƣ, Tu, có đƣợc nhƣ vậy trí tuệ mới thâm sâu. 

 

    5. Cảnh giới của trí tuệ: Cảnh giới đó hoặc không, hoặc hữu, hoặc hữu vi, 

hoặc vô vi, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu và tất cả pháp là cảnh giới của trí tuệ. 

 

    Trí tuệ gồm đủ năm nghĩa rộng nhƣ vậy cho nên trí tuệ đó gọi là trí tuệ 

thậm thâm. Thậm thâm cũng có 5 nghĩa: 

 

    a) Tự thể thậm thâm: Tự thể ly ngôn tuyệt tƣớng là thậm thâm. 

 

    b) Nghĩa tƣớng thậm thâm: Bởi vì đó là căn bản trí và hậu đắc trí. 

 

    c) Nội chứng thậm thâm: Trí tuệ đó là cái nội chứng của Phật. 

 

    d) Y chỉ thậm thâm: Trí tuệ đó y chỉ nơi pháp giới, pháp tánh. 

 

    e) Vô thƣợng thậm thâm: Vô thƣợng có hai nghĩa: 

 

    - Phật vô thƣợng: Siêu xuất tam giới. 

 

    - Pháp vô thƣợng: Tƣớng tịch diệt. 

 

    Thật tƣớng tất cả pháp đều bất khả thị, không thể chỉ bày từng cái, dù nói 

gì thì tƣớng vạn pháp vẫn nhƣ thị, nó không biến đổi theo lời nói, gọi là 

tƣớng tịch diệt. (Thị pháp bất khả thị ngôn từ tƣớng tịch diệt). 

 

    Trí đó đến địa vị Phật quả, vô đẳng đẳng chánh giác mới thành tựu đƣợc, 

nên gọi vô thƣợng thậm thâm. 

 

    Đó là tán thán hai trí thậm thâm, mà nguyên do thành tựu hai trí đó là nhờ 

Phật đã từng thân cận vô lƣợng vô số ngàn vạn ức đức Phật và tận hành vô 

lƣợng pháp môn của Phật pháp một cách dũng mãnh tinh tấn mà danh xƣng 

đã lan khắp, thành tựu đƣợc pháp vị tằng hữu và tùy nghi thuyết pháp, ý thú 

nan tín nan giải. Đó là nguyên do thành tựu hai trí trên. Điều này ý nói rằng 

muốn thành tựu đƣợc hai trí không phải trong khoảnh khắc chỉ dụng công 

đơn sơ mà có thể thành đƣợc, mà phải thân cận vô số các đức Phật, thực 

hành vô lƣợng đạo pháp của các đức Phật một cách tinh tấn dũng mãnh. Nói 

rộng ra, có bốn nguyên tắc cho ngƣời học đạo: 

 



    1. Thân cận thiện hữu: Trong kinh nói thân cận chƣ Phật, đức Phật cũng là 

bậc Đại thiện hữu và còn những bậc thiện hữu khác nữa. Ngƣời học đạo 

bƣớc đầu tiên là phải thân cận thiện hữu để học hỏi Chánh pháp. 

 

    2. Thính văn Chánh pháp: Nghe lời dạy vẽ Chánh pháp của thiện hữu. 

 

    3. Nhƣ lý tác ý: Tác ý đồng nghĩa với tƣ duy, tƣ duy đúng nhƣ lý, hợp nhƣ 

lý. Tƣ duy xong phải thực hành, đó là pháp tùy pháp hành. 

 

    4. Pháp tùy pháp hành: Thật hành pháp và tùy pháp. Pháp tức là pháp môn 

ta đƣơng thực hành. Tùy pháp là pháp hỗ trợ cho pháp môn ta đƣơng thực 

hành đó. Ví dụ đối với lục độ Ba-la-mật, ta tu về hạnh trì giới Ba-la-mật, thì 

trì giới Ba-la-mật là pháp mà năm hạnh kia (bố thí, tinh tấn...) là tùy 

pháp...Nói rộng ra là tất cả những pháp môn hỗ trợ cho pháp môn chính mà 

ta đang tu đó gọi là tùy pháp. 

 

    Bốn điều trên đây là đầu mối để thành tựu trí tuệ, cũng là cửa ngõ để đi 

vào đạo quả giải thoát. Bốn điều này là bốn điều chủ yếu. Không những kinh 

văn Đại thừa mà cả kinh văn Nguyên thủy cũng thƣờng nói đến. Đức Phật 

thành tựu đƣợc hai trí cũng nhờ bốn điều này, tức nhờ vào thân cận các đức 

Phật, nghe giáo pháp, tƣ duy và tận hành đạo pháp của các đức Phật một 

cánh tinh tấn, dõng mãnh. Nhờ tinh tấn nhƣ vậy, nên đức Phật thành tựu 

đƣợc pháp vị tằng hữu, tức nhiên thành tựu thật trí, trí tuệ thậm thâm và 

quyền trí là trí tuệ tùy nghi nói pháp cho chúng sanh, ý thú khó hiểu, lời gần 

ý xa. 

 

    Một hôm đức Phật đi ngang qua rừng Simsapa, Ngài cầm một nắm lá 

trong tay rồi hỏi các Tỳ-kheo rằng: Lá Simsapa trong tay Ta nhiều hay là 

giữa rừng nhiều? Các tỳ-kheo thƣa rằng: Lá trong tay Ngài ít, còn là giữa 

rừng nhiều, không tính đếm đƣợc. Đức Phật dạy rằng: Pháp mà Ta chứng 

ngộ nhiều nhƣ lá giữa rừng, còn điều mà Ta đem ra dạy cho các đệ tử nhƣ lá 

trong tay. 

 

    Qua câu chuyện trên để biết rằng trí tuệ thật chứng của Phật thậm thâm vô 

lƣợng, còn những pháp đem ra để giáo hóa thì ít. Thứ nữa, đó là phƣơng tiện 

thì khi nào cũng là phƣơng tiện, mà phƣơng tiện thì không bao giờ nói hết 

đƣợc thật tƣớng, không bao giớ nói thẳng đến đƣợc. Nó chẳng qua chỉ là 

một cánh thức để diễn đạt thật tƣớng chứ nó không thể nói đúng thật tƣớng. 

 



    Ngoại đạo cho rằng ngôn ngữ có thể chứng đắc thật tƣớng, có thể nói 

đƣợc tự tƣớng của vạn vật cho nên kinh Vệ-đà họ cho là Thánh ngôn, mỗi 

chữ là mỗi sự thật. Trong kinh đức Phật dạy, ngôn ngữ chỉ là phƣơng tiện 

chỉ sự thật chứ ngôn ngữ không phải là sự thật. Nếu ngôn ngữ là sự thật thì 

khi nói lửa chắc là bị cháy miệng, nhƣng nói lửa vẫn không bị cháy miệng, 

nhƣ vậy, ngôn ngữ không phải là sự thật, nó chỉ là phƣơng tiện, mà đã là 

phƣơng tiện thì nói mấy cũng không hết, cũng không đến đƣợc thật tƣớng, 

nên trong kinh nói rằng: "Chƣ Phật trí tuệ thậm thâm vô lƣợng nan giải nan 

nhập". 

 

    Trí tuệ thậm thâm khó hiểu, khó vào nhƣ vậy mà đức Phật đã thành tựu 

đƣợc là bởi Phật đã trãi qua bao nhiêu công phu trong số kiếp. Phật nói điều 

này cũng vì để đối phó, để dắt dẫn hàng nhị thừa và cũng chính nói cho họ 

biết rằng trí tuệ Phật là nhƣ vậy và muốn thành tựu đƣợc là phải trãi qua 

nhiều công phu trong vô lƣợng kiếp, tận hành đạo pháp của vô lƣợng các 

đức Phật. Và, đây cũng là một cách cốt phá tâm tăng thƣợng mạn của nhị 

thừa mà ở một đoạn kinh sau sẽ thấy rõ hơn. 

 

    Kinh văn: Này Xá-lợi-phất, Ta từ khi thành Phật đến nay đã từng dùng 

các thứ nhân duyên các thứ thí dụ, rộng diễn ngôn giáo, và vô số phƣơng 

tiện dẫn đạo chúng sanh khiến xa lìa các chấp trƣớc. Sở dĩ làm vậy vì 

phƣơng tiện tri kiến Ba-la-mật Nhƣ Lai đều đã đầy đủ. Này Xá-lợi-phất, tri 

kiến Nhƣ Lai rộng lớn sâu xa, vô lƣợng, vô ngại lực, vô sở úy, thiền định, 

giải thoát, tam-muội, sâu vào không có ngằn mé, thành tựu tất cả những 

pháp chƣa từng có. Này Xá-lợi-phất, Nhƣ Lai hay phân biệt, khéo nói các 

pháp, ngôn từ mềm dịu, vui đẹp lòng chúng. Này Xá-lợi-phất, lấy cốt yếu 

mà nói, vô lƣợng vô biên pháp vị tằng hữu, Phật đều thành tựu. 

 

    Thôi Xá-lợi-phất, không nên nói nữa, vì sao? Vì Phật đã thành tựu đƣợc 

pháp khó hiểu hy hữu đệ nhất, chỉ có Phật cùng với Phật mới rõ thấu cùng 

tột tƣớng chân thật của các pháp, đó là: Nhƣ thị tƣớng, nhƣ thị tánh, nhƣ thị 

thể, nhƣ thị lực, nhƣ thị tác, nhƣ thị nhân, nhƣ thị duyên, nhƣ thị quả, nhƣ thị 

báo, nhƣ thị bổn mạt cứu cánh đẳng. 

 

    Giải thích: Các thứ nhân duyên là sao? Đức Phật nói những pháp môn tùy 

theo căn cơ của chúng sanh, căn cơ đó có bản nhân nhƣ vậy và cần nhờ 

duyên của giáo pháp Phật nhƣ vậy sẽ đƣợc giác ngộ giải thoát. 

 

    Nhƣ đối với chúng sanh có căn cơ của hàng nhơn thiên tức "Nhơn", Phật 

dạy về pháp ngũ giới, thập thiện, các thiền định để làm duyên cho họ đƣợc 



an lạc. Hoặc có chúng sanh có căn cơ Thanh Văn (Nhân Thanh Văn) Phật 

nói pháp Tứ đế làm duyên để họ phát triển trí tuệ vô lậu giải thoát, hoặc 

chúng sanh có căn cơ Duyên Giác, Phật nói pháp Thập nhị nhân duyên, có 

căn cơ Bồ-tát, Phật nói lục độ, vạn hạnh, Tứ vô lƣợng tâm, Tam tam-muội..., 

không bỏ sót một căn cơ nào. Gọi đó là các thứ nhân duyên. 

 

    Một Tỳ-kheo ở xứ Bạt Ký đến bạch Phật: "Con phải tu tập tới 250 học 

pháp và cứ mỗi nữa tháng tụng đọc một lần, con không thể nào theo nổi". 

Phật hỏi: "Ông có thể chỉ tu học ba học pháp là Giới học, Định học, Huệ học 

không? Tỳ-kheo kia đáp, Bạch Thế Tôn, dạ đƣợc. Vậy là ông chỉ tuân thủ ba 

học pháp ấy cho đến khi chứng quả... 

 

    Hoặc cũng có nghĩa chỉ về nhân duyên của mỗi ngƣời khi xuất gia học 

đạo... Mỗi ngƣời đến với đạo đều có "Nhân" "Duyên" khác nhau. Bản nhơn 

nơi tự tâm và gặp duyên nhƣ thế nào để đi vào đạo đó là nhân duyên. Ví dụ 

nhƣ trƣờng hợp theo Phật xuất gia của ngài Tôn-đà-la Nan-đà chẳng hạn, 

Phật dựa vào duyên để hƣớng dẫn ông, gọi đó là nhơn duyên. 

 

    Nếu có những căn cơ cần phải nói thí dụ mới hiểu đƣợc thì Phật dùng thí 

dụ (các thứ thí dụ). Nhƣ trong kinh Pháp Hoa Phật dùng thí dụ: Nhà lửa, 

cùng tử, hóa thành..., hoặc nhƣ nói, kinh Phật nhƣ chiếc bè qua sông, nhƣ 

ngón tay chỉ mặt trăng... hoặc nhƣ muốn chỉ rõ tánh chất của ngũ uẩn là 

không thật thì Phật dạy sắc nhƣ bọt nƣớc (sắc nhƣ tụ mạc). Thọ nhƣ bong 

bóng nƣớc (thọ nhƣ thủy thƣợng bào), Tƣởng nhƣ sóng nắng (tƣởng nhƣ 

dƣơng thời diệm), các hành vi nhƣ cây chuối (chƣ hành nhƣ ba tiêu), thức 

ấm ví nhƣ trò huyễn (chƣ thức pháp nhƣ huyễn)... 

 

    Đức Phật dùng các nhân duyên, các thí dụ với vô số phƣơng tiện dẫn đạo 

chúng sanh xa lìa cấu uế. Nên biết rằng, mỗi chúng sanh đều có mỗi chấp 

trƣớc, chấp trƣớc về thân tâm, chấp trƣớc về cảnh giới, chấp trƣớc về sự 

nghiệp, chấp trƣớc về tri kiến... mang thân tâm gì thì chấp trƣớc theo thân 

tâm ấy. Ở cảnh giới nào thì chấp theo cảnh giới ấy, chúng sanh dục giới chấp 

trƣớc dục giới... thậm chí chúng sanh ở địa ngục cũng có sự chấp trƣớc ở địa 

ngục, chấp trƣớc về căn thân, về khí giới... Cho nên, tuy những điều rất nhỏ 

nhƣng khi chấp trƣớc thành thói quen rồi, thì muốn quên ngay cũng không 

đƣợc. Nhƣ tiền thân đức Thích Tôn, có một kiếp làm ngƣời trồng cải, sau bỏ 

nghề đi tu, nhƣng cứ mỗi khi thiền quán, thân tâm vừa an tịnh thì lại thấy cái 

cuốc và hạt cải hiện ra, bao nhiêu phen mà tâm không định đƣợc. Ngài phải 

trở về nhà lấy cây cuốc và nắm hạt cải đi ra bờ sông, đứng nhắm mắt tay 

cầm cuốc và hạt cải tung vãi cho bay mất đi, sau đó mới yên tịnh tu hành 



đƣợc. Để cứu chúng sanh ra khỏi mọi ràng buộc của chấp trƣớc đó, nên đức 

Phật dùng các thứ nhân duyên, các thứ thí dụ để đƣa họ ra khỏi vậy. 

 

    Sở dĩ đức Phật dùng đƣợc vô số các nhân duyên, thí dụ để dẫn dắt chúng 

sanh là nhờ Phật thành tựu đƣợc tri kiến Ba-la-mật. Tri kiến Ba-la-mật là gì? 

Đó là tri kiến Nhƣ Lai rộng lớn sâu xa, rốt ráo, về bốn Vô lƣợng, bốn Vô 

ngại, Thập lực, bốn vô sở úy, tứ Thiền, Bát định, bát Giải thoát và Tam tam-

muội. Đó là những pháp môn, những tri kiến mà đức Phật đã thành tựu. 

Những pháp môn này chính là những pháp tu quán. Chữ "Vô lƣợng" trong 

kinh tức chỉ cho Tứ vô lƣợng tâm: Từ, Bi, HỶ, Xả. Chúng sanh vô lƣợng, 

Phật phát tâm từ bi hỶ xả cũng vô lƣợng, thƣơng xót..., cùng khắp không 

chừa một ranh giới nào, nên gọi là vô lƣợng. Bốn Vô ngại tức là bốn Vô 

ngại giải hay bốn Vô ngại biện. Thập lực, "Lực" có nghĩa là trí, tức chỉ cho 

trí của Phật. Trí của Phật kiên cố, vững chắc không bị lay chuyển, không bị 

phá hoại nên gọi là lực. Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi tức là đại dũng, đại trí 

và đại từ bi, tức Bi-Trí-Dũng. Thập lực gồm có: 

 

    1. Tri xứ phi xứ trí lực: Xứ, có nghĩa là đạo lý. Phật có trí lực biết nhƣ thật 

nhân duyên quả báo nhƣ thế là đúng đạo lý hay không đúng đạo lý. Biết rõ 

sự kiện có xảy ra là có xảy ra, sự kiện không xảy ra là không xảy ra. Ví nhƣ 

biết A-la-hán là không còn tái sanh luân hồi là không tái sanh luân hồi. 

Phàm phu còn tái sanh luân hồi là có tái sanh luân hồi. 

 

    2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực: Có trí lực biết nhƣ thật nghiệp báo ba đời 

của chúng sanh. 

 

    3. Tri chƣ thiền giải thoát tam-muội trí lực: Có trí lực biết nhƣ Thật các 

thiền định, Bát giải thoát, Tam tam-muội. 

 

    4. Tri chƣ căn thƣợng hạ trí lực: Có trí lực biết nhƣ thật các căn tánh cao 

thấp của chúng sanh. 

 

    5. Trí chủng chủng dục lực: Có trí lực biết nhƣ thật tất cả mọi chí hƣớng, 

ham muốn của chúng sanh. 

 

    6. Tri chủng chủng giới trí lực: Đối với các cảnh giới của chúng sanh ở 

thế gian không đồng nhau, nhƣng Phật có trí lực đều biết rõ nhƣ thật cùng 

khắp. 

 



    7. Tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực: Có trí lực biết nhƣ thật rằng nếu thật 

hành 5 giới, tu điều thiện (đạo) thì đạt đến (chí) nhơn thiên (xứ). Thật hành 

Bát chánh đạo, vô lậu (đạo) thì đƣa đến (chí) Niết-bàn giải thoát (xứ). 

 

    8. Tri biên nhãn vô ngại trí lực: Có trí lực thiên nhãn thấy nhƣ thật sự sanh 

tử, nghiệp duyên của chúng sanh mà không bị chƣớng ngại. 

 

    9. Tri túc mạng vô lậu trí lực: Có trí lực biết nhƣ thật các đời trƣớc của 

mình và chúng sanh. 

 

    10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực: Có trí lực biết nhƣ thật đối với tất cả 

vọng tƣởng, tập khí, lậu hoặc đã hoàn toàn đoạn trừ không sanh trở lại. 

 

---o0o--- 

 

T   V        

 

    1.Nhất thiết trí vô sở úy: Đức Nhƣ Lai ở giữa đại chúng tuyên bố rằng: 

"Ta là bậc nhất thiết trí, không còn e sợ ai có thể chỉ trích một cách đúng 

pháp rằng: Nhƣ Lai không phải bậc nhất thiết trí". 

 

    2. Lậu tận vô sở úy: Đức Nhƣ lai ở giữa đại chúng tuyên bố rằng: "Ta đã 

đoạn tận tất cả phiền não lậu hoặc, không còn e sợ ai có thể chỉ trích một 

cách đúng pháp rằng: Nhƣ Lai chƣa đoạn hết các lậu hoặc". 

 

    3. Thuyết chƣớng đạo vô sở úy: Đức Nhƣ Lai ở giữa đại chúng nói các 

dục phiền não là pháp chƣớng đạo, không còn e sợ ai có thể chỉ trích một 

cách đúng pháp rằng: "Các dục phiền não là pháp không chƣớng đạo mà 

Nhƣ Lai lại nói chƣớng đạo" 

 

    4. Thuyết tận khổ đạo vô sở úy: Đức Nhƣ Lai ở giữa đại chúng nói về 

giới, định, tuệ là con đƣờng diệt khổ, không còn e sợ ai có thể chỉ trích một 

cách đúng pháp rằng: "Giới, Định, Tuệ không phải là đạo giải thoát mà Nhƣ 

Lai nói là đạo giải thoát." 

 

    Chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Nhƣ Lai tự nhận cho mình địa vị 

Ngƣu vƣơng, rống tiếng rống con sƣ tử ở giữa đại chúng. 

 

---o0o--- 

 



BÁT GIẢI THOÁT HA  BÁT BỘI XẢ 

 

    1. Nội hữu sắc quán ngoại sắc giải thoát: Đối với nội thân còn có sắc 

tƣởng của nhiều tham ái, muốn dứt trừ tham ái đó không thể tự quán bất tịnh 

tự thân mà phải nhờ quán bất tịnh nơi thân ngƣời khác mà đƣợc giải thoát 

tham ái nơi tự thân mình. 

 

    2. Nội vô sắc tƣởng quán ngoại sắc giải thoát: Đối với tự thân ngũ uẩn 

không còn tham ái chấp trƣớc, nhƣng để cho tâm giải thoát tham ái đó đƣợc 

kiên cố và giải thoát tâm tham ái đối với thân ngƣời khác, nên cần phải tiếp 

tục quán bất tịnh nơi thân ngƣời khác, nơi xác chết..., nhờ đó mà tâm giải 

thoát tham ái đƣợc bền vững. 

 

    3. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trí: Qua giai đoạn thứ ba này tâm 

tham ái về sắc thân đã dứt trừ, đến đây không còn phải quán bất tịnh nữa, 

nhƣng lại quán tịnh sắc để luyện tập tâm, dù thấy tịnh sắc, tâm vẫn giải thoát 

không khởi tham ái. 

 

    4. Không vô biên xứ giải thoát. 

 

    5. Thức vô hữu xứ giải thoát. 

 

    6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 

 

    7. Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ giải thoát. 

 

    8. Diệt Thọ Tƣởng Định Thân tác Chứng Cụ túc trú: Đây là Định cao nhất 

trong chín định thứ đệ. Nhập vào định này thì hành giả dứt cả thân hành (hơi 

thở ra vô không còn) dứt cả ngũ hành (không còn tầm và tứ) và bỏ luôn tâm 

hành (tức dứt trừ tâm sở thọ và tƣởng). 

 

    Đức Phật nhờ tu Tứ vô lƣợng tâm, Tứ vô ngại biện..., thành tựu đầy đủ tri 

kiến phƣơng tiện Ba-la-mật, cho nên, đức Phật mới thành tựu quyền trí, tùy 

căn cơ chúng sanh rộng diễn nói pháp, dẫn dắt cho ra khỏi mọi chấp trƣớc. 

 

    Đây là đức Phật Thích ca tự tán thán trí tuệ của mình. Trí tuệ đó thậm 

thâm vi tế, càng đi sâu vào càng không biết ngằn mé chỗ nào. 

 

    Đức Phật thành tựu đƣợc pháp vị tằng hữu, vị tằng hữu tức nói về thật trí. 

 



    Đoạn kinh: "Nhƣ Lai dùng các thứ phân biệt, khéo nói các pháp, ngôn từ 

nhu nhuyển, làm vui đẹp lòng chúng", là tán thán quyền trí. Quyền trí tức trí 

thuyết pháp độ sanh, dùng ngôn từ nhu nhuyến, làm đẹp lòng chúng sanh để 

dẫn dắt họ. 

 

    Trong lúc Phật đang tán thán thì nửa chừng thì Ngài bỗng nói: "Thôi, Xá-

lợi-phất, không nên nói nữa". Vì sao? Vì pháp đệ nhất nan giải Phật thành 

tựu đó chỉ có Phật với Phật mới cùng tận đƣợc thật tƣớng các pháp. 

 

    Mở đầu phẩm Phƣơng tiện, có ba lần Phật bảo với Tôn giả Xá-lợi-phất 

"Thôi" (Chỉ), đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất Ngài bảo "thôi" không nói. 

"Thôi" này có ý nghĩa rằng, thật tƣớng các pháp là thậm thâm, quyền trí và 

thật trí của Phật là thậm thâm. Sự thậm thâm đó chỉ có trí tự giác, tự ngộ 

thân chứng chứ không thể dùng ngôn ngữ để trình bày, để nói ra đƣợc cho 

nên Phật nói "thôi". 

 

    "Thôi" cũng có ý bảo rằng những lời Ngài sắp nói ra đây cần phải ly ngôn 

tự chứng chứ không thể cứ vin theo những câu những lời của Phật mà có thể 

chứng ngộ đƣợc. "Thôi" vì giáo nghĩa, vì thật tƣớng thậm thâm, trí tuệ thậm 

thâm cho nên Phật nói ngang đó rồi ngài bảo "thôi". Vì sao? Vì điều đó chỉ 

có Phật với Phật mới cứu cánh chứng ngộ đƣợc thật tƣớng các pháp, chƣa 

phải Phật, càng nói ra, chúng sanh càng chấp trƣớc theo ngôn từ y văn giải 

nghĩa..., thì không làm sao giải thoát đƣợc. 

 

    Các pháp thật tƣớng. Thế nào là các pháp thật tƣớng? Đó là nhƣ thị tƣớng, 

nhƣ thị tánh, nhƣ thị thể, nhƣ thị lực, nhƣ thị tác, nhƣ thị nhơn, nhƣ thị 

duyên, nhƣ thị quả, nhƣ thị báo, nhƣ thị bản mạt cứu cánh đẳng. Pháp thật 

tƣớng là pháp ly ngôn, ly tứ cú tuyệt bách phi, nhƣng mà thật tƣớng ly tứ cú 

tuyệt bách phi cũng không phải ngoài hiện tƣợng các pháp này mà có. Cho 

nên có thể bằng vào hiện tƣợng và dùng ngôn ngữ để diễn đạt thật tƣớng đó 

qua các nghĩa tƣớng của nó, mà chỉ ngay trong các pháp hiện trƣớc mắt 

(hiện tƣớng) để chỉ thật tƣớng. Tất cả mỗi pháp tự nơi nó đều có 10: Tƣớng 

nhƣ vậy, tánh nhƣ vậy... 

 

    Tƣớng: Là hình dáng hiện ra bên ngoài, thấy, sờ mó đƣợc, nó hiển hiện. 

Pháp gì cũng có tƣớng nhƣ vậy. 

 

    Tánh: Pháp nào tự nó cũng có thật tánh bên trong không biến chuyển, 

không thấy đƣợc. 

 



    Thể: Tánh và tƣớng hợp nhất thành ra cá thể. 

 

    Lực: Tánh, tƣớng, thể thành ra một pháp, thì pháp đó có năng lực. 

 

    Tác: Có năng lực thì có sự tạo tác, tác dụng. 

 

    Nhơn: Chính pháp đó có thể làm nhơn cho cái khác. 

 

    Duyên: Có thể làm duyên cho cái khác. 

 

    Quả: Tự nhơn duyên của mình và cái khác mà thành ra quả. Nhơn đƣa đến 

quả. 

 

    Báo: Sự thù đáp lại nhơn và duyên trƣớc đó. 

 

    Bản mạt: là chỉ từ nhƣ thị tƣớng đến nhƣ thị báo cứu cánh đẳng... Từ 

tƣớng đến báo, từ bản đến mạt, đều rốt ráo bình đẳng nhƣ nhau, bình đẳng 

trên thật tƣớng, nên gọi "Cứu cánh đẳng". 

 

    Đi sâu vào trong 10 nhƣ thị, thì có hai nhƣ thị là quả và báo cần phải rõ 

thêm. 

 

    Sao có "quả"mà lại có "báo"? Thƣờng hay nói quả báo, nhƣ vậy là gồm cả 

hai chứ không phải một. Vừa đẳng lƣu vừa dị thục. Tất cả pháp, pháp nào từ 

nhơn đến quả cũng có hai khía cạnh, một khía cạnh đẳng lƣu, một khía cạnh 

dị thục. Nhƣng hai khía cạnh này không phân ly (bất phân ly). 

 

    Đẳng lƣu nhân quả: Từ nhân đến quả, quả lƣu xuất một cách bình đẳng 

với nhân. Quả với nhân cùng một tánh, cùng một loại: Nhƣ nhân xoài quả 

xoài, nhân mít quả mít, nhân lành quả lành, nhân dữ quả dữ. 

 

    Dị thục nhân quả: Từ nhân đến quả có sự biến đổi, quả khác với nhân, quả 

và nhân không cùng một loại, không cùng một tánh, nhƣ nhân hạt mít thành 

cây mít, nhân lành hoặc dữ mà thành quả Vô ký. Ví dụ: Hạt mít trồng lên 

cây mít, ở đây ta thấy có hai khía cạnh. 

 

    1. Mít trồng lên mít, trƣớc sau nhân quả vẫn là mít, chứ không phải xoài 

ổi... Đó là đẳng lƣu nhân quả. 

 



    2. Hạt mít trồng lên cây mít, thì cây mít không giống hạt mít, cây là cây 

mà mít là mít, mặc dù cây từ mít mà mọc lên. Đó là dị thục nhân quả. 

 

    Hoặc ví dụ, đất sét nắn thành bình đất, thì đất là đất, mà bình đất cũng là 

đất, chứ không là bình đồng, đó là đẳng lƣu nhân quả. Nhƣng bình đất không 

phải là đất, bình đất dùng đựng, có thể vỡ, đất không vậy. Nhƣ vậy bình đất 

(quả) khác với đất (nhân), đó gọi là dị thục nhân quả. 

 

    Hai loại nhân quả ở loài hữu tình thì: 

 

    Nhân thiện thành quả thiện, nhân ác thành quả ác, gọi là đẳng lƣu nhân 

quả. 

 

    Nhân thiện ác thành quả vô ký gọi là dị thục nhân quả. 

 

    Vì sao nhân quả lại mâu thuẫn nhau nhƣ vậy? 

 

    Nên biết dị thục nhân quả này không phải tách riêng đẳng lƣu nhân quả 

mà có cái thể riêng, nhƣng mà nó có tánh cách riêng. Nhƣ nghĩ lành, nói 

lành, làm lành (thiện nghiệp nhân) cái nhân thiện đó luôn luôn tạo ra kết quả 

nghĩ lành, nói lành, làm lành (thiện nghiệp quả), đó là nhân quả đẳng lƣu. 

Vậy càng làm thiện chừng nào thì thiện tâm càng lớn, càng vững chắc. Đó là 

nhân thiện, quả thiện thuộc đẳng lƣu nhân quả. Nghĩ ác, nói ác, làm ác cũng 

vậy. 

 

    Nhƣng nhân thiện, nhân ác đồng thời lại đƣa đến kết quả thọ báo thân cõi 

trời, cõi ngƣời, địa ngục, thọ quả báo khổ, vui... thì chính tự thân khổ vui 

hay thọ báo thân loài trời, loài ngƣời lại không có tánh lành hay tánh dữ mà 

là vô ký. 

 

    Báo thân ngƣời, báo thân trời... hay thọ khổ, thọ vui tự nó là vô ký, chứ 

không thể bảo thân ngƣời thân trời là thiện hay ác, thọ khổ là ác, thọ vui là 

thiện, mặc dù thân ngƣời, thân trời, khổ vui cũng từ nghiệp nhân thiện ác 

đƣa đến. Cho nên thọ khổ, thọ vui thuộc dị thục quả. Trong khi thọ khổ mà 

ác tâm nghiệp của ngày trƣớc vẫn còn lƣu tục, ác tâm ác nghiệp đó tạo thành 

ác tâm ác nghiệp ngày hôm nay, ác vẫn là ác (đẳng lƣu). Thiện tâm thiện 

nghiệp (nhân) của ngày trƣớc đƣa đến thiện tâm thiện nghiệp (quả) ngày 

hôm nay. Thiện vẫn là thiện (đẳng lƣu). Nhƣng thiện và ác phối hợp lại, 

hoặc là thiện nhiều ác ít hoặc ác nhiều thiện ít mà thành ra quả báo thân cõi 

trời, cõi ngƣời... hay hình thành ra báo thân con ngƣời thọ khổ hay thọ lạc, 



thì báo thân thọ khổ, thọ lạc đó không phải là thiện, không phải là ác, khổ 

không phải là thiện, không phải là ác; lạc không phải là thiện, không phải là 

ác. Thiện ra thiện, ác ra ác là đẳng lƣu quả. Còn khổ và vui, làm lành đƣợc 

vui, làm ác bị khổ, khổ vui đó chính tự bản thân nó là vô ký. Mặc dù, cái 

khổ, cái vui đó chính từ ác nghiệp, thiện nghiệp gây ra, cũng nhƣ đất nắn 

thành bình, mà bình không giống đất, nên gọi là dị thục, nghĩa là biến đổi 

đƣa đến thành thục, quả không cùng một loại với nhân. 

 

    Đẳng lƣu là sao? Trồng giống xoài, giống xoài đó từ đầu nó diễn tiến lên, 

tiền niệm hậu niệm tƣơng sanh, trƣớc xoài giữa cũng xoài và sau cũng xoài. 

Nhƣ vậy gọi là đẳng lƣu. 

 

    Dị thục là sao? Cây xoài, từ cái hột, rồi lên cây, sanh ra trái, nhƣ vậy nó 

vẫn là xoài, nhƣng phải trải qua bao nhiêu giai đoạn khác nhau, cây xoài 

không giống xoài, nhƣ bình không giống đất, nhƣ vậy gọi là dị thục, mà dị 

thục này thuộc về vô ký... 

 

    Trong kinh dùng chữ quả và báo có khác nhau ở chỗ đó. Quả chỉ đẳng 

lƣu, báo chỉ dị thục. Không phải hai nơi, hai thể mà chính từ một cái mà có 

hai khía cạnh khác nhau. Có những con ngƣời trong khi thọ vui, họ sung 

sƣớng lắm (dị thục), nhƣng chƣa chắc họ thiện (đẳng lƣu). Sự sung sƣớng đó 

là kết quả thiện nghiệp ngày trƣớc, cái sƣớng đó, cái lạc báo đó thuộc về vô 

ký. Nhƣng mà giờ đây, chính trong họ đang mang nghiệp ác từ trƣớc lƣu lại, 

đó là đẳng lƣu, nghiệp đó thiện tánh, ác tánh, không gọi vô ký. Thành ra, 

trong khi đẳng lƣu thì vẫn là ác mà họ thọ sƣớng, cái sƣớng đó dị thục vô ký. 

 

    Tóm lại: Thiện tánh sanh thiện tánh là đẳng lƣu. Thiện tánh cộng thiện 

nghiệp thành thiện báo, dị thục. 

 

    Về thập nhƣ thị, ngài Thiên Thai còn diễn giải thành ra "nhất tâm tam 

quán" và "nhất niệm tam thiên" nhƣ sau: 

 

    Tam quán là Giả quán, Không quán và Trung đạo quán. Sở dĩ có Tam 

quán là bởi vì chính từ mỗi pháp, pháp nào cũng có ba sự thật hay chân lý ba 

mặt gọi là "đế". Đế là sự thật, là chân lý. Ba sự thật đó là: 

 

    1. Giả đế: Giả tức nhiên nó là vô thƣờng, là do hòa hợp mà thành, nó 

không thật. Mỗi pháp đều do nhân duyên kết hợp, vô thƣờng biến đổi, gọi là 

giả. Giả đó cũng là một sự thật không chối cãi nên gọi là "đế". 

 



    2. Không đế: Bản tánh mọi vật vốn là giả, không thật, mà không thật nên 

không có tự tánh độc lập ngoài các duyên nên gọi nó là không, không đó 

cũng là một sự thật không chối cãi đƣợc nên gọi là Không đế. 

 

    3. Trung đạo đế: Giả, Không không phải nằm tách riêng biệt ngoài Giả có 

Không, ngoài Không có Giả mà chính Giả là Không, Không là Giả. Đó cũng 

là một sự thật nên gọi Trung đạo đế. 

 

    Chúng ta không nhìn thấy đƣợc Trung đạo là vì chúng ta chỉ nhìn có một 

khía cạnh, hoặc khi thì nói không, khi thì nói có, chứ không thấy đƣợc có 

trong không, không trong có. 

 

    Vậy thì, mỗi pháp tự nó có ba tánh cách thật: Giả cũng thật, Không cũng 

thật, Trung đạo cũng thật. Với ba sự thật đó làm sao nhận biết đƣợc. Nếu 

đem tâm thông thƣờng không thể thấy đƣợc nên phải quán, và khi quán về 

mặt Giả thì gọi là Giả quán, quán về mặt Không thì gọi là Không quán, quán 

về mặt Trung đạo thì gọi là Trung đạo quán, mà ba quán đó cũng từ ở một 

tâm này mà thành tựu đƣợc chứ không phải ngoài tâm mà có. Trong một tâm 

mà quán đƣợc viên mãn ba thứ nên gọi là nhất tâm tam quán. Với "thập nhƣ" 

này ngài Thiên Thai lại biến chuyển ra ba cách đọc mà thành ra ba quán: 

 

    Khi đọc: Nhƣ thị tƣớng, Nhƣ thị tánh... (Tƣớng là nhƣ vậy,...) Đó là Giả 

quán. Đó là lối chỉ ngay hiện tƣợng mà nói, hiện tƣợng giả tƣớng là nhƣ vậy, 

tánh là nhƣ vậy... Tức là theo sự giả của sự vật mà chỉ bày ra, nhìn về mặt 

hiện tƣợng gọi là Giả quán. 

 

    Khi đọc: Tƣớng thị nhƣ, Tánh thị nhƣ,... đó là Không quán hay Chơn 

quán. vì dù là tƣớng, là Tánh..., nhƣng tƣớng vẫn nằm nơi Nhƣ, tƣớng không 

ly Nhƣ, tƣớng không nằm ngoài thật tƣớng, ngoài nhƣ nhƣ, ngoài chân nhƣ, 

tánh vẫn là Nhƣ, tƣớng vẫn là Nhƣ. 

 

    Khi đọc: Tƣớng nhƣ thị, Tánh nhƣ thị... Tƣớng nhƣ vậy, nhƣ vậy là nhƣ 

vậy, Nhƣ thị là pháp nhĩ nhƣ thị, nó là nó, nó là nhƣ thế, nhƣ thế là nhƣ thế, 

đó là Trung đạo quán. Không thiên Hữu, không thiên Vô, không thiên Giả, 

không thiên Không gọi là Nhƣ thị. 

 

    Tóm lại, thập nhƣ thị này, mỗi thứ đều có ba cách nhìn, cách đọc thành ba 

sự thật. Ba cách nhìn, cách đọc đó thành ba cách quán mà ba quán vốn từ 

nhất tâm nên gọi là "Nhất tâm tam quán", đó là lý chỉ yếu của Tông Thiên 

Thai. 



 

    "Nhất niệm tam thiên". Một niệm ba ngàn là thế nào? Ba ngàn đây không 

phải là ba ngàn theo ý niệm thời gian. Ba ngàn đây là: Hữu tình (chúng 

sanh) thế gian thì có chia ra 10 bậc, gồm Tứ Thánh và Lục phàm. Tứ thánh: 

Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, và Phật. Lục phàm: Địa ngục, ngạ quỶ, súc 

sanh, thiên, nhơn, a-tu-la. 

 

    Mƣời cấp bậc của loài hữu tình nhƣ vậy gọi là thập pháp giới hay thập 

giới. Nhƣng nói thập pháp giới nhƣ vậy là phân biệt đại thể chứ mỗi giới 

nhƣ vậy cũng mang đủ tánh cách của chín giới kia. Nói địa ngục không chỉ 

hẳn địa ngục mà trong ấy có cả Phật, Bồ-tát... ngạ quỶ, súc sanh nữa. Vậy 

thì mỗi giới có đủ tánh cách của chín giới kia, nên 10*10 là 100 giới, mà 

mỗi giới, giới nào cũng đủ 10 nhƣ thị (100 * 10 = 1.000) tức là bách giới 

thiên nhƣ. 1000 nhƣ, nhân với ba loại thế gian là: Hữu tình thế gian, ngũ ấm 

thế gian, khí thế gian, thành ba ngàn nhƣ. Nhƣng ba ngàn nhƣ này không 

ngoài một niệm của chúng sanh, không ngoài một niệm có ba ngàn, thành 

thử, chính ba ngàn là một niệm, một niệm là ba ngàn. Tức là tánh cách từ 

nơi bản tánh một niệm mà đủ ba ngàn. 

 

    Cho nên, ngài Thiên Thai có dùng thuyết "Tánh Khởi". Tánh khởi là từ 

nơi bản tánh một niệm mà có đủ ba ngàn, rồi nó gặp duyên nhƣ thế nào nó 

khởi lên nhƣ thế ấy. Gặp duyên địa ngục khởi lên địa ngục, gặp duyên thiên 

nhơn khởi lên thiên nhơn... 

 

    Nhất niệm tam thiên này có thể nói theo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm là: 

"Vô biên sát hải tự tha bất cách ƣ mao đoan". 

 

    Tóm lại, thập nhƣ thị trong kinh Pháp Hoa là điều chủ yếu để nói về thật 

tƣớng các pháp nên ngài Thiên Thai đã dùng thập nhƣ đó mà diễn ra bằng ba 

cách quán và thành tam thiên. Đó là hai lý chỉ yếu của Tông Thiên Thai vậy. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà nói kệ 

rằng: 

 

    Đấng Thế Hùng bất khả lƣờng, hàng chƣ thiên và thế nhơn, tất cả loài 

chúng sanh, không ai biết Phật đƣợc. Phật đủ 10 lực, bốn Vô sở úy, tám giải 

thoát, các tam muội và các pháp khác của Phật, không thể nào trắc lƣờng hết 

đƣợc. 

 



    Giải thích: Đây là bài tụng tán thán Phật và pháp. Bốn câu đầu tán thán 

Phật là Đấng giác ngộ đƣợc thật tƣớng sâu xa, là Đấng có đầy đủ công đức 

chúng sanh không thể nào thấu hiểu hết đƣợc. Bốn câu sau là tán thán pháp, 

tức tán thán những điều đức Phật chứng ngộ đƣợc nhƣ mƣời lực, bốn Vô sở 

úy..., những pháp này chúng sanh cũng không thể nào trắc lƣờng đƣợc. 

 

      

 

    Kinh văn: Vốn từ vô số các đức Phật, thật hành đầy đủ các đạo, pháp thậm 

thâm vi diệu khó thấy khó hiểu. Trải vô lƣợng ức kiếp, tu các đạo hạnh ấy 

xong, ở nơi đạo tràng chứng thành quả giác, Ta đã đều biết hết. Nhƣ vậy, đại 

quả báo và các nghĩa tánh tƣớng chỉ có Ta cùng mƣời phƣơng chƣ Phật mới 

có thể biết việc đó, pháp ấy không thể chỉ bày, tƣớng ngôn ngữ vắng bặt, các 

loài chúng sanh khác, không làm sao hiểu đƣợc, trừ chúng Bồ-tát bằng sức 

tin kiên cố (mới tín giải mà thôi). 

 

    Giải thích: Đoạn kinh này cũng là tiếp lời tán thán trên. 

 

    Trên là tán thán Phật và pháp của Phật chứng ngộ.Tại sao đức Phật lại 

chứng ngộ đƣợc các pháp đó? Bởi vì nhƣ trên đã nói, không phải một hai 

ngày mà phải rất nhiều công phu tu tập trãi qua vô số kiếp, gặp vô số các 

đức Phật, thực hành đầy đủ đạo hạnh, cho nên đức Thích Tôn mới chứng 

đƣợc những pháp đó. Những pháp Phật chứng ngộ đƣợc rất là thậm thâm vi 

diệu. Mà pháp đó là gì? Tức chỉ cho thật trí và quyền trí, hay nói rộng ra là 

10 trí lực, bốn điều không sợ, tám món giải thoát,... Do đó Ngài đã chứng 

thành quả vị Bồ-đề nơi đạo tràng, và điều đó Ngài đã biết rõ. Chỉ có đức 

Thích Tôn cũng nhƣ 10 phƣơng chƣ Phật khắp cùng biết rõ đại quả báo và 

các tánh tƣớng của các pháp. "Quả báo tánh tƣớng" ở đây là nói tóm gọn"10 

nhƣ" ở trƣớc. Tánh tƣớng là đứng về nhơn, quả báo là đứng về quả báo. Cho 

nên bốn tƣớng này tóm thâu cả 10 nhƣ thị. Chỉ có đức Phật và 10 phƣơng 

các đức Phật mới biết rõ pháp đó, mà pháp đó là pháp dứt bặt các tƣớng 

ngôn từ, không thể dùng ngôn từ để chỉ thị ra đƣợc, bởi vì pháp ấy cần tri 

chứng, thì phải dùng bằng trí chứng. Ngôn từ chỉ có thể là phƣơng tiện chỉ 

dẫn, ngôn từ không thể nói đích thật pháp mà Phật chứng ngộ. Cho nên đối 

với pháp đó tƣớng ngôn từ vắng bặt, các loài chúng sanh không thể hiểu 

đƣợc. 

 

    Nhƣng chúng sanh không hiểu đƣợc thì làm sao ngộ đƣợc trí chứng của 

Phật, học theo trí của Phật, để đạt đến trí của Phật đƣợc, duy chỉ các hàng 

Bồ-tát bằng sức tin kiên cố mà hiểu đƣợc, hiểu bằng tín giải chứ chƣa hiểu 



bằng chứng giải. Nghĩa là dựa theo lời Phật dạy rồi phát lòng tin vững mạnh 

nơi lời đức Phật mà hiểu. 

 

    Đối với các vị Bồ-tát trƣớc khi kiến đạo, thì đầy đủ bốn chứng tịnh hay 

bốn bất hoại tín là tin Phật tin Pháp, tin Tăng, tin Giới. Bốn thứ này ngƣời 

học đạo phải tin vững chắc không lay chuyển, không thay đổi. Khi ngƣời 

học đạo có đủ bốn đức tin nhƣ thế thì ngƣời đó đã gần tới địa vị kiến đạo. 

Chẳng những hàng Bồ-tát nhƣ vậy, mà những ngƣời học đạo cũng đều phải 

nhƣ vậy. Cho nên đức Phật nhắc nhở đến đức tin kiên cố để tín giải Phật 

pháp. Nếu không thì luôn luôn chỉ đứng ngoài cửa chứ không làm sao vào 

nhà Phật pháp đƣợc. 

 

    Kinh văn: Các đệ tử Phật, từng cúng dƣờng các đức Phật, tất cả lậu đã tận, 

ở vào thân tối hậu, những ngƣời nhƣ thế sức họ không kham hiểu nổi. 

 

    Giải thích: Nghĩa là trừ hàng Bồ-tát dùng sức tin kiên cố nói trên, bậc A-

la-hán ở Thanh văn thừa, những vị này đã từng tu tập, từng cúng dƣờng, 

từng đoạn hết lậu hoặc. -Nên nhớ lậu hoặc ở đây chƣa phải là đoạn vô minh 

mà là đoạn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, đó là ba thứ lậu trong tam giới 

chứ chƣa phải đoạn vô minh lậu ngoài tam giới. -Khi đoạn hết lậu này rồi thì 

chứng A-la-hán, là thân cuối cùng, thân này không còn tái sanh trong tam 

giới nữa. Cho nên một vị A-la-hán thành tựu là một vị luôn luôn có đầy đủ 

bốn nghĩa: Thử sanh dĩ tận (Do đoạn Khổ đế, chấm dứt sanh tử), phạm hạnh 

dĩ lập (Do thành tựu Đạo đế, đủa các phạm hạnh), sở tác dĩ biện (Do chứng 

Diệt đế, việc cần làm đã làm xong), bất thọ hậu hữu (Do chứng Tập đế, 

không còn trở lại trong sanh tử). Đầy đủ bốn nghĩa đó gọi là A-la-hán. Bất 

thọ hậu hữu là ở thân cƣối cùng. Trong vòng luân hồi sanh tử của chúng 

sanh trãi qua vô lƣợng vô số thân khi loài này, khi loài khác, không biết 

ngang đến mức nào mới gọi là thân cuối cùng? -Đến quả vị A-la-hán là thân 

cuối cùng không còn tái sanh nữa. Những bậc A-la-hán nhƣ thế cũng không 

thể hiểu đƣợc pháp Phật chứng ngộ. 

 

    Kinh văn: Giả sử, đầy cả thế gian gồm có những ngƣời nhƣ Xá-lợi-phất, 

suy nghĩ cùng tột, chung nhau lại so lƣờng cũng không thể so lƣờng biết 

đƣợc trí của Phật. 

 

    Giải thích: Các vị A-la-hán không biết đã đành, những vị trí tuệ nhƣ Tôn 

giả Xá-lợi-phất, đầy cả thế gian chung nhau lại để suy lƣờng pháp của Phật 

chứng ngộ cũng không thể đƣợc. 

 



    Kinh văn: Giả sử, đầy cả 10 phƣơng đều nhƣ Xá-lợi-phất và các hàng đệ 

tử khác cũng đầy cả 10 phƣơng cõi nƣớc, cùng tột tƣ lƣờng, chung nhau trắc 

lƣờng, thì cũng không thể biết đƣợc trí chứng ngộ của Phật. 

 

    Đến hàng Bích Chi Phật lợi trí, ở thân vô lậu tối hậu và cũng đầy cả 10 

phƣơng giới, số những vị đó nhiều nhƣ rừng tre, chung nhau lại đồng nhất 

tâm, trãi qua ức vô lƣợng kiếp, muốn suy nghĩ thật trí của Phật cũng chẳng 

làm sao biết đƣợc phần ít. 

 

    Dù đến hàng tân phát ý Bồ-tát, từng cúng dƣờng vô số Phật liễu đạt đƣợc 

các nghĩa thú, lại khéo thuyết pháp. những vị đó nhiều nhƣ lúa, mè, tre, lau 

đầy khắp cả 10 phƣơng cõi, nhất tâm dùng diệu trí ở trong hằng sa kiếp đều 

cùng nhau tƣ lƣờng cũng không biết đƣợc trí của Phật. 

 

    Cho đến hàng Bất thối Bồ-tát, số đó nhƣ hằng sa, nhất tâm cùng nhau tƣ 

cầu cũng không thể biết đƣợc trí của Phật. 

 

    Giải thích: Tóm lại, trí Phật, thật tƣớng Phật chứng ngộ, chỉ trừ hàng Bồ-

tát, bằng sức tin kiên cố mới tín giải đƣợc một phần, ngoài ra, hàng tân phát 

ý Bồ-tát (Bồ-tát còn ở địa vị trƣớc thập tín), bất thối Bồ-tát (Bồ-tát đã lên 

trên thập địa), A-la-hán, Bích Chi Phật và những vị có đại trí tuệ nhƣ Xá-lợi-

phất đầy khắp cả thế gian chung nhau lại để tu lƣờng cũng không ai biết 

đƣợc trí của Phật và cũng không ai biết đƣợc thật tƣớng Phật chứng ngộ. 

 

    Trí của Phật sâu xa nhƣ vậy, lý của Phật sau xa nhƣ vậy, điều đó để nói 

lên rằng cái sâu xa của Phật không thể biết đƣợc. Vì sao nhƣ vậy? Bởi vì lý 

này, trí này là cần thật chứng chứ không thể tƣ lƣờng phân biệt. Nếu đem tƣ 

lƣờng phân biệt thì dù có phân biệt đến vô số kiếp, đem bao nhiêu tâm tƣ 

lanh lợi khôn ngoan để phân biệt cũng không phân biệt đƣợc. 

 

    Dựa vào ý này để hiểu thì giáo pháp của Phật đối với chúng ta cũng vậy, 

điều này luôn luôn đƣợc đức Phật nhắc nhở. Nếu ai nghĩ rằng đem tâm tƣ 

phân biệt để hiểu lời Phật dạy thì lời ấy sẽ trở thành một môn triết lý, nó 

không là một chân lý cứu cánh, chân lý giác ngộ của Phật nữa. Cho nên 

trong kinh thƣờng nhắc nhở chúng ta là cần phải chứng ngộ. Và cũng nhƣ 

đoạn trƣớc, đức Phật trong khi Ngài đang nói nửa chừng Ngài bảo "Thôi" 

không nên nói nữa. "Thôi" đó có ý nhắc nhở chúng ta là cần phải ly ngôn tự 

chứng chứ không phải cứ nói mãi trên ngôn từ mà hiểu đƣợc, cũng không 

thể bằng vào ngôn từ mà ngộ đƣợc. 

 



    Kinh văn: Lại này Xá-lợi-phất, pháp thậm thâm vi diệu vô lậu bất tƣ nghì 

Ta nay đã đầy đủ, chỉ có ta biết tƣớng ấy và mƣời phƣơng chƣ Phật biết 

tƣớng ấy. Xá-lợi-phất nên biết, lời các đức Phật nói không đổi khác, hãy 

sanh đức tin to lớn đối với pháp của đức Phật nói. Pháp Thế Tôn lâu về sau 

cần phải nói chân thật. 

 

    Phật bảo chúng Thanh Văn và những ngƣời cầu Duyên Giác thừa, Ta 

khiến cho thoát khỏi sự trói buộc của các khổ, mau chứng đƣợc Niết-bàn, Ta 

dùng sức phƣơng tiện để khai thị giáo nghĩa tam thừa, dắt dẫn khiến chúng 

sanh ra khỏi các nơi chấp trƣớc. 

 

    Giải thích: Đoạn kinh này ý rằng, trong khi chứng ngộ cần phải đem lòng 

tin mới chứng giải đƣợc. 

 

    Có ngƣời nghĩ rằng, đạo Phật là đạo chú trọng về trí chứ không chú trọng 

về đức tin, còn các đạo khác thì chủ trƣơng về đức tin chứ không chủ trƣơng 

về trí. Nhƣng nên hiểu rằng trong Phật giáo không phải không có đức tin, 

nhƣng đức tin đó luôn luôn dựa theo giải (sự hiểu biết) tức trí tín, chứ không 

phải hoàn toàn trí mà không có tín. Nói có đức tin nghĩa là đối với những 

pháp chƣa có thể nhất thời liễu ngộ, chứng ngộ rõ ràng đƣợc thì chỉ bằng 

vào lòng tin, mà khi đã hiểu rõ pháp đó rồi thì gọi là ngộ chứ không phải tín 

nữa. Ví dụ, nhƣ tôi nói các vị hãy tin tôi, các vị vào đây tôi sẽ cho một vật 

rất quý, mà vật quý đó các vị chƣa thấy. Nhƣ vậy, vật tôi sẽ cho đó các vị 

chƣa biết (giải). Nhƣng các vị tin tôi, bằng vào bao nhiêu lần nói khác, tôi 

nói đúng thật, không hƣ dối. Hôm nay, tôi bảo các vị vào đây để các vị vật 

quý đó, các vị tin theo tôi nên vào. Đó gọi là tín giải. Nếu các vị không tin, 

đòi phải cho thấy rồi mới chịu vào, nhƣng mà vật đó vốn dĩ nằm bên trong 

chứ không thể đem ra ngoài cho các vị thấy đƣợc, nếu nhƣ các vị không chịu 

tin lời tôi, cứ ở bên ngoài thì luôn luôn các vị không làm sao thấy vật quý đó 

đƣợc. Có tin lời tôi đi vào thì mới thấy, đó gọi là tín giải, có tín giải mới đi 

đến chỗ chứng giải, chứng ngộ. 

 

    Qua câu chuyện bà Kisagotami sau đây để hiểu thêm: Bà Kisagotami sanh 

đƣợc một đứa con duy nhất, trong khi sống bên nhà chồng, bà không đƣợc 

thƣơng yêu, nhờ khi sanh đức con mà bà đƣợc thƣơng yêu đôi chút, cho nên, 

đứa con đó đối với bà là một vật quý báu, một nguồn an ủi, bao nhiêu hy 

vọng, bao nhiêu hạnh phúc của mình đều đặt nơi đứa con. Nhƣng không 

may con bà chết. Bà sầu khổ cùng tột, không chịu đem xác con đi chôn. Bà 

ôm xác con đi cùng khắp để tìm thầy cứu sống. Có ngƣời hiểu đƣợc hoàn 

cảnh nên chỉ bà đến đức Phật cầu cứu. Bà ôm con tìm Phật, đức Phật dạy bà 



hày đi xin một ít hạt cải nơi nhà nào xƣa nay không có ngƣời chết đem về, 

Ngài sẽ cứu cho. Bà tin theo lời Phật dạy, đi gõ cửa từng nhà xin hạt cải, ai 

cũng sẵn lòng cho, nhƣng khi hỏi nhà này xƣa nay có ai chết không thì họ 

đều ngạc nhiên và trả lời rằng hoặc cha chết, mẹ chết... Cứ dần dần từ nhà 

này đến nhà kia đều trả lời giống nhau, làm tâm bà bừng tỉnh, hiểu rõ luật vô 

thƣờng có sanh là có chết. Bà lặng lẽ đem xác con đi chôn rồi trở về bạch 

Phật rằng: -Bạch đức Thế Tôn, việc Ngài dạy con đi xin hạt cải con đã làm 

xong, xin đức Thế Tôn chứng cho. 

 

    Qua câu nói của bà Kisagotami, chứng tỏ một ngƣời từ lòng tin mà đi đến 

chỗ chứng ngộ. Nếu nhƣ không tin lời Phật dạy thì chắc bà nói "nếu Phật có 

cứu thì đƣa cho chớ con có biết đâu mà xin", mà nếu không tin lời Phật thì 

bà ấy không bao giờ tự mình giác ngộ đích thật đƣợc điều Phật chỉ cho: 

Cuộc đời là vô thƣờng có sanh tức có chết. Thứ nữa, qua câu chuyện cho 

thấy rằng giáo pháp Phật, tin rồi là phải thực hành, không thể ngồi đó chờ 

Phật mang sự hiểu biết, sự sáng suốt tới cho mình đƣợc. Nếu nhƣ bà 

Kisagotami bảo, Phật có cứu thì Ngài hãy xin thuốc về cho, còn bà cứ ngồi 

đó chờ thì chắc chắn bài học giác ngộ của bà không bao giờ thành tựu đƣợc. 

Nếu bà cứ ngồi đó và Phật giải thích thì bà cũng chỉ hiểu sự vô thƣờng một 

cách lờ mờ không xác thực, không thấm thía bằng chính bà học bài học đó 

từ miệng mọi ngƣời, từ sự kiện thực xảy ra. Thành ra, từ chỗ tín đi tới chỗ 

giải, chỗ ngộ, hai thứ đó phải song hành, Phật giáo không gọi bằng tín vì đó 

luôn luôn đi với trí, nếu tín mà không có trí thì thành mê tín, tín đó không đi 

đến chỗ xác thực. Nhƣng phải có tín và tín đó phải đi đôi với trí. Trong kinh 

văn Phật bảo: "Tin lời Ta nói không khác". Chữ "không khác" có hai nghĩa: 

Một là đức Thích Tôn nói, lời Ngài đã nói hôm trƣớc và nói hôm nay là nhƣ 

vậy, tuy trên phƣơng diện ngôn từ có khác, nhƣng trên phƣơng diện ý thức 

không khác, "vô dị". Thứ nữa, ý rằng 10 phƣơng chƣ Phật đồng chứng nhƣ 

nhau, đồng có trí tuệ nhƣ nhau, thì cũng đồng nói pháp nhƣ nhau, "Phật ngữ 

vô dị". 

 

    Nhƣng vì sao Phật cứ nhắc đi nhắc lại là cần phải tin lời Phật nói không 

khác? -Bởi vì đức Phật sẽ nói một pháp mà đối với hàng nhị thừa sẽ kinh 

ngạc, khó tin, cho nên Phật phải nhiều lần nhắc đi nhắc lại "Pháp Thế Tôn 

lâu về sau cần phải nói chân thật". Sao gọi là lâu về sau? -Nghĩa là sau bao 

nhiêu năm thuyết giáo đến những năm cuối cùng Ngài mới nói pháp chân 

thật mà chính Ngài muốn nói từ lâu, cho nên gọi là lâu về sau. 

 

    Đoạn kinh "Những hàng Thanh Văn và những ngƣời cầu Duyên Giác 

thừa... dẫn dắt chúng sanh ra khỏi mọi chấp trƣớc", xứ xứ trƣớc tức đắm 



trƣớc mọi nơi. Chúng sanh ở dâu thì đắm trƣớc nơi đó, đắm trƣớc về thân, 

tâm, cảnh giới, về tập quán, về nghiệp lực của mình. Nếu nhƣ đức Phật 

không dùng sức phƣơng tiện nói tam thừa để dẫn dắt thì không làm sao đƣa 

chúng sanh ra khỏi (xứ xứ trƣớc). 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ, trong đại chúng, có các hàng Thanh Văn lậu tận 

A-la-hán nhƣ A-nhã Kiều-trần-nhƣ... một ngàn hai trăm ngƣời và các vị phát 

tâm cầu Thanh Văn, cầu Bích Chi Phật, các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Ƣu-bà-

tắc, Ƣu-bà-di, mỗi mỗi đều nghĩ rằng: Nay đây, vì cớ gì đức Thế Tôn ân cần 

tán thán pháp phƣơng tiện mà nói rằng: "Pháp của Phật chứng ngộ thậm 

thâm khó hiểu, có nói dạy gì ý thú khó biết, tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi 

Phật không thể biết kịp?" Phật nói nghĩa Nhất giải thoát thì chúng tôi đây 

cũng đã đƣợc pháp đó, đạt đến Niết-bàn rồi, mà nay không biết nghĩa thú về 

đâu. 

 

    Giải thích: Đây là đoạn đại chúng nghi mà Tôn giả Xá-lợi-phất là tiêu 

biểu. Nên nhớ ở phẩm Tựa, Phật chỉ hiện thần thông, phóng quang, nhập 

định, đại chúng thấy các điềm lạ mà sanh nghi. Nghi Phật hiện các thụy 

tƣớng đó để làm gì? Phẩm Tựa Phật chỉ "mật khai tam hiển nhất", nghĩa là 

Phật ngấm ngầm khai tam thừa để hiển Nhất thừa nên đại chúng chƣa có 

sanh nghi nhƣ ở phẩm Phƣơng Tiện. Qua phẩm Phƣơng Tiện mới "hiển khai 

tam hiển nhất", nghĩa là, Phật nói trắng ra việc khai Tam thừa hiển nhất thừa 

nhƣ: "Ta dùng sức phƣơng tiện để khai thị giáo nghĩa Tam thừa", "Pháp của 

Ta lâu về sau cần phải nói chân thật". Khi Phật nói rõ đến lý chân thật, đó là 

hiển, vì "hiển khai Tam hiển Nhất" cho nên các vị A-la-hán và đại chúng 

mới sanh lòng nghi. Không biết vì sao trƣớc Phật tán thán cả hai trí (Thật trí 

và Quyền trí) mà đến đây Phật chỉ tán thán Quyền trí. 

 

    Thứ nữa, pháp của Phật chứng ngộ đƣợc Ngài diễn bày ngôn thuyết,mà 

ngôn thuyết đó cũng khó hiểu, khó biết, lời gần ý xa. Trong chúng tự thấy 

mình là Thanh Văn, là Bích Chi Phật mà không biết đƣợc. Phật nói Nhất giải 

thoát, nghĩa Nhất giải thoát là thế nào? Phật đã từng nói ai tu theo pháp Tứ 

đế,Thập nhị nhân duyên sẽ đƣợc giải thoát, Hữu dƣ, Vô dƣ Niết-bàn đồng y 

nhƣ nhau, pháp đó gọi là Nhất giải thoát, thì chính pháp đó nay đây chúng ta 

dã dƣợc rồi, bây giờ, Phật lại nói đó chỉ là pháp phƣơng tiện để đƣa về pháp 

chân thật. Không biết cái nghĩa đó rồi sẽ đi về đâu, cho nên, trong chúng 

sanh lòng nghi. Nghi đây là vì do Phật nói rõ ý "khai tam hiển nhất" vậy. 

 

    Tóm lại, ý thú Phật nói ra khiến hàng đệ tử khó biết mà sanh nghi có ba lý 

do: 



 

    - Trƣớc Phật tán thán cả hai trí, nay tại sao Phật lại chỉ tán thán có Quyền 

trí thôi, đó là điêù khó hiểu thứ nhất. 

 

    - Tại sao trƣớc đức Phật không nói Tam thƣà là phƣơng tiện mà bây giờ 

Ngài lại nói Tam thừa là phƣơng tiện, ý đó cũng khó hiểu. 

 

    - Còn chân thật nào nữa mà Phật nói "lâu về sau sẽ nói ý chân thật, thế thì 

từ trƣớc tới nay Phật chƣa nói lý chân thật sao? Và những giáo lý Phật nói 

đều không chân thật sao? Đó là những điều hàng đệ tử không hiểu cho nên 

sanh lòng nghi. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất biết tâm của tứ chúng nghi 

hoặc, và tự mình cũng chƣa rõ nên mới bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn, 

vì nhân duyên gì Ngài lại ân cần tán thán đệ nhất phƣơng tiện của Phật là 

pháp thậm thâm vi diệu nan giải. Thật, con từ xƣa đến nay chƣa từng nghe 

Phật nói nhƣ vậy. Nay đây, cả bốn chúng đều có chỗ nghi, trông mong đức 

Thế Tôn, hãy phô diển việc này. Đức Thế Tôn vì cớ gì lại ân cần tán thán 

pháp thậm thâm vi diệu khó hiểu? 

 

    Giải thích: Thậm thâm vi diệu khó hiểu tức là nói về Quyền trí hay 

Phƣơng tiện trí. Vì Phật nói rõ nhƣ vậy nên chúng sanh nghi. Trƣớc là nói ba 

việc chúng không hiểu, giờ nói về việc nghi của chúng có ba: 

 

    Nghi giáo: Trƣớc kia Phật nói Tam thừa, tu theo thừa nào thì chứng quả 

thừa đó, Phật không nói Đại thừa. Tiểu thừa hay pháp này cao, pháp kia thấp 

gì hết, cũng không nói pháp này thật, pháp kia quyền. Thế mà ngày hôm nay 

Phật nói Tam thừa là: phƣơng tiện, Nhất thừa mới là chân thật. Vậy thì lời 

dạy trƣớc kia đúng hay lời dạy hôm nay đúng? Và biết đâu ngày mai Ngài sẽ 

nói Nhất thừa là phƣơng tiện còn có pháp khác mới là chân thật? 

 

    Nghi nhơn: Nghi chính đức Phật, một vị nói trƣớc sau bất nhất nhƣ vậy có 

phải Phật hay không, hay là ma? 

 

    Nghi mình: Trƣớc kia nghĩ rằng, mình đã chứng quả A-la-hán. Nhƣ Tôn 

giả Xá-lợi-phất đã từng đƣợc Phật ngợi khen là bậc trí tuệ đệ nhất, thế mà 

giờ đây đối với lời Phật dạy không hiểu gì hết nên nghi mình có phải là trí 

chƣa, mình có thật chứng La-hán không? Và tại sao Ngài lại ân cần tán thán 

đệ nhất phƣơng tiện của chƣ Phật? 

 



    Chữ "đệ nhất phƣơng tiện" có hai nghĩa: 

 

    - Diệu dụng phƣơng tiện thuyết pháp này chỉ có đức Phật mới đủ sức 

dụng để thuyết pháp cho chúng sanh. 

 

    - Phật phƣơng tiện nói Tam thừa để đƣa đến nhất thừa, nhƣ vậy, Tam thừa 

là phƣơng tiện của nhất thừa. 

 

      

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất muốn lặp lại nghĩa này mà 

nói bài kệ rằng: 

 

    Đấng Huệ nhất đại Thánh Tôn, lâu xa mới nói pháp, tự nói rằng mình 

đƣợc thập lực nhƣ vậy, Tứ vô sở úy, Thiền định tam-muội, giải thoát nhƣ 

vậy là những pháp bất tƣ nghì. Pháp đã chứng đƣợc nơi đạo tràng không ai 

phát ra lời hỏi đƣợc, ý của Ta (Phật) cũng khó trắc lƣờng, không ai hỏi đƣợc. 

Không hỏi mà tự nói, xƣng tán đạo tu hành, là trí tuệ rất vi diệu của chƣ Phật 

chứng đắc. Các vị lậu tận A-la-hán, những ngƣời cầu Niết-bàn, nay đều bị 

rơi vào trong lƣới nghi. Cớ gì Phật nói nhƣ thế? Những ngƣời cầu Duyên 

giác, hay hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các trời, rồng, quỉ thần và Càn-thác-

bà... nhìn nhau lòng do dự nghi nan, chiêm ngƣỡng đấng Lƣỡng túc tôn, 

muốn biết việc đó là thế nào? Mong đức Thế Tôn nói cho. 

 

    Đối với chúng Thanh Văn, Phật nói con (Xá-lợi-phất) là đệ nhất. Thế mà 

con nay, đối với trí tuệ của mình, nghi hoặc không sao rõ đƣợc. Đó là pháp 

cứu cánh hay là đạo tu hành. 

 

    Hàng Phật tử từ miệng Phật sanh ra, chấp tay chiêm ngƣỡng chờ mong 

Ngài buông lời vi diệu, đã đúng thời nên vì nói nhƣ thật. 

 

    Các hàng trời, rồng, quỉ thần số nhƣ hằng sa. Các vị Bồ-tát cầu Phật quả, 

số lớn cũng có tám vạn và Chuyển luân Thánh vƣơng từ muôn ức cõi nƣớc, 

đều đến đây chấp tay cung kính muốn nghe Ngài nói Đạo chân thật đầy đủ. 

 

    Giải thích: Huệ nhật đại Thánh Tôn là chỉ cho đức Phật, đấng đại Thánh 

tôn có trí tuệ nhƣ mặt trời. Dùng chữ Huệ nhật có ý rằng trí tuệ nhƣ mặt trời 

ấy phá đƣợc vô minh, giờ đây trí tuệ này hiển nhất chân lý nên gọi là Huệ 

nhật. 

 



    Đoạn này ý nói rằng Tôn giả Xá-lợi-phất nghĩ trí tuệ của mình thƣờng 

đƣợc Phật tán thán là đệ nhất, nhƣng kỳ thật chƣa nhất gì hết. Bởi vì không 

hiểu đƣợc lời Phật dạy hôm nay là pháp cứu cánh hay là đạo tu hạnh? 

 

    "Cứu cánh pháp" tức chỉ cho Niết-bàn hay Diệt đế; "Sở hành đạo" tức chỉ 

Đạo đế. 

 

    "Phật tử"; từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp Phật đƣợc hóa sanh gọi là Phật 

tử. Nhờ nghe lời Phật dạy, từ kim khẩu Phật mà phát tâm tu hành trở thành 

đứa con tinh thần của Phật nên gọi là Phật tử. 

 

    Đoạn kinh trên là lời của Tôn giả Xá-lợi-phất ân cần cầu xin Phật thuyết 

pháp, cầu xin Phật giải nghi cho mình và đại chúng. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ, Phật bảo Xá-lợi-phất, thôi thôi không nên nói nữa. 

Nếu nói việc này thì tất cả thế gian, trời, ngƣời đều kinh hãi nghi ngờ. 

 

    Xá-lợi-phất lại bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, trông mong nói cho! 

Trông mong nói cho! Bởi vì sao? Bởi vì nơi hội này vô số trăm ngàn vạn ức 

A-tăng-kỳ chúng sanh, là những ngƣời từng thấy các đức Phật, các căn lanh 

lợi, trí tuệ minh liễu, nghe lời Phật nói tức sẽ kính tin. 

 

    Lúc bấy giờ, Xá-lợi-phất muốn lập lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: 

 

    Đấng Pháp vƣơng vô thƣợng, trông mong Ngài nói, chớ có lo nghĩ, vô 

lƣợng chúng hội này, có ngƣời nghe đƣợc liền sanh tâm kính tin. 

 

    Phật lại bảo, thôi Xá-lợi-phất. Nếu nói việc này tất cả thế gian, trời, ngƣời, 

A-tu-la đều sẽ kinh hãi nghi ngờ, hàng tăng thƣợng mạn Tỳ-kheo sẽ rơi vào 

hầm lớn. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà nói bài kệ 

rằng: 

 

    "Thôi thôi không nên nói, pháp Ta rất nhiệm mầu, khó nghĩ, các hàng 

tăng thƣợng mạn nghe chắc không kính tin. 

 

    Lúc bấy giờ, Xá-lợi-phất lại bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, trông 

mong nói cho, trông mong nói cho! Nay ở trong chúng hội này, những hàng 

so sánh nhƣ chúng con có tới trăm ngàn vạn ức, đời đời đã từng theo Phật 

chịu sự giáo hóa, những ngƣời kính tín, trƣờng dạ an ổn đƣợc nhiều lợi ích. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất muốn lập lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: 



 

    Đấng vô thƣợng lƣỡng túc tôn, trông mong nói pháp đệ nhất, con là 

trƣởng tử của Phật, mong dủ lòng từ phân biệt nói cho. Hội này vô lƣợng 

chúng, hay kính tin pháp đó. Phật đã từng đời đời giáo hóa chúng hội nhƣ 

vậy. Những ngƣời đó đều nhất tâm chắp tay, mong nghe và lãnh thọ lời Phật 

dạy. Chúng tôi một ngàn hai trăm và các ngƣời cầu Phật quả trông mong 

Ngài vì chúng này mà dủ lòng từ phân biệt nói cho. Những ngƣời nhƣ vậy 

nghe pháp này thì sanh tâm đại hoan hỶ. 

 

    Giải thích: Trong phần đầu của phẩm Phƣơng Tiện, Phật có ba lần bảo 

"thôi" và ba lần Tôn giả Xá-lợi-phất thỉnh Phật nói pháp. 

 

    Lần đầu tiên, Phật đang tán thán thật trí và quyền trí nửa chừng Ngài bảo 

"thôi". Thôi lần đầu tiên có ý rằng pháp Phật chứng ngộ thâm diệu cao quá 

nói ra không đƣợc, không thể dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả phân biệt mà 

hiểu đƣợc, cần phải thân chứng, ly ngôn tự chứng, cho nên Phật bảo thôi. 

Nhƣng sau lần Phật bảo thôi đó, giờ đây, Phật lại bảo "Ta đã dùng sức 

phƣơng tiện mà nói tam thừa". Phật gợi lên sự nghi ngờ rất lớn cho Xá-lợi-

phất và đại chúng, cho nên, Tôn giả Xá-lợi-phất lại ân cần thỉnh Phật nói 

pháp. Thế là một lần Phật bảo "thôi" và một lần Xá-lợi-phất cầu Phật nói 

pháp. Khi Xá-lợi-phất cầu thỉnh Phật nói pháp, đức Phật lại bảo "thôi", 

"thôi" không nên nói, nếu nói việc này thì tất cả thế gian trời ngƣời kinh 

nghi. Đây là lần "thôi" thứ hai, lần này không phải vì pháp sâu xa mà bảo 

"thôi", nhƣng vì căn cơ của hàng trời ngƣời thấp kém, sợ nghe pháp này sẽ 

sanh lòng kinh ngạc nghi nan cho nên Phật bảo "thôi". Phật bảo "thôi", Xá-

lợi-phất lại một lần cầu thỉnh Phật nói pháp, ngài nêu lý do rằng những 

ngƣời trong hội chúng đều là những ngƣời đã từng thấy Phật, có căn tánh 

lanh lợi, có trí tuệ, có thể nghe đƣợc và có thể kính tin lời Phật dạy. Khi Tôn 

giả Xá-lợi-phất cầu thỉnh Phật nói pháp lần thứ hai này thì Phật lại bảo "thôi, 

Xá-lợi-phất, nếu nói việc này, tất cả thế gian, Trời, Ngƣời, A-tu-la đều sẽ 

kinh nghi, hàng tăng thƣợng mạn Tỳ-kheo sẽ rơi vào hầm lớn". Đây là lần 

thứ ba Phật bảo "thôi". Lần này là vì không những hàng nhơn thiên kinh 

nghi, không kính tin mà chính ngay hàng A-la-hán cũng kinh nghi không 

kính tin nổi, hàng Tỳ-kheo tăng thƣợng mạn sẽ khinh chê phỉ báng, do đó, bị 

đọa địa ngục cho nên Phật bảo "thôi" không nói. 

 

    Đức Phật đã ba lần bảo "thôi" không chịu nói, nhƣng Tôn giả Xá-lợi-phất 

lại lần thứ ba nữa nêu lý do rằng những ngƣời trong chúng hội này chẳng 

những nghe đƣợc lời Phật nói sanh lòng kính tin, mà cũng chính nhờ nghe 

lời Phật mà họ có đƣợc nhiều sự lợi ích an ổn, để thỉnh Phật nói cho. 



 

    Đó là nguyên nhân của ba lần Phật bảo "thôi" không nói và ba lần Phật 

lẫn Xá-lợi-phất cầu Phật nói. Và ba lần "thôi" ấy còn có ý rằng pháp Phật 

thậm thâm, Phật muốn chúng hội tập trung tƣ tƣởng, chú ý vào và tập trung 

lòng mong cầu ham muốn nghe pháp. Cũng để chứng tỏ rằng pháp tâm viễn 

này không thể nói phi thời mà phải nói đúng lúc, đúng thời. Thứ nữa là cũng 

để chờ những ngƣời trong hội không đủ sức nghe, những kẻ tăng thƣợng 

mạn đều lui ra. Bởi vì không nghe đƣợc mà ngồi đó thì sanh lòng phỉ báng 

sẽ bị đọa lạc, cho nên ba lần nói "thôi" đó cũng là một cách chờ cho hội 

chúng thuần nhất rồi sẽ nói. 

 

    Vì sao hàng A-la-hán mà còn kinh nghi? Vì bởi xƣa nay nghĩ rằng mình là 

A-la-hán đã chứng Niết-bàn rồi, giờ đây Phật lại bảo đó mới là phƣơng tiện, 

thì ra trƣớc đây mình chƣa chứng Niết-bàn gì hết! Đó là vì thấy mình có sự 

tổn hại nên kinh nghi. Một điểm nữa là trƣớc đây Phật nói pháp tam thừa, tu 

hành có giới hạn, bây giờ Phật lại nói về Bồ-tát hạnh, thôi thì mênh mông vô 

cùng. Lục độ vạn hạnh, hạnh nào cũng là Bồ-tát hạnh, hạnh nào cũng là 

hạnh độ sanh, không biết hạnh nào mà lƣờng. Mà những hạnh ấy không phải 

tu một hai ngày hay một vài năm mà là vô lƣợng kiếp, thời gian lâu xa làm 

sao ai theo nổi? Trƣớc Phật dạy tu theo Thanh Văn thừa, chứng Sơ quả Dự 

lƣu thì chỉ pcòn bảy lần sanh lại Dục giới, đến Nhất lai chỉ còn một lần sanh 

lại Dục giới rồi chứng A-la-hán. Bất lai là không còn sanh Dục giới nữa mà 

ở trên Tứ Thiền, Ngũ tịnh cƣ thiên chứng A-la-hán thì không còn sanh tam 

giới nữa, phá sạch phiền não, thoát ly sanh tử, có giới hạn rõ ràng, còn Bồ-

tát thì mênh mông trãi ba A-tăng-kỳ kiếp..., nên sanh kinh nghi. Đó là đa sự 

kinh nghi. 

 

    Hàng phàm phu mang ngã chấp nặng nề, tội chƣớng sâu dày, nghe Phật 

nói sanh ra phiền não điên đảo, gọi là điên đảo kinh nghi. 

 

    Hàng trí tuệ nhƣ Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Phật nói pháp mà không hiểu, 

sanh lòng ân hận, thà trƣớc kia mình đừng nghe đừng tu để đợi đến ngày 

hôm nay nghe rồi tu luôn khỏi hoài công vô ích, gọi là hối kinh nghi. 

 

    Khi nghe Phật nói thì sanh nghi ngờ, không biết Ngài nói nhƣ thế là thật 

hay là có sự luống dối, vì khi Phật nói thế này, lúc Ngài nói thế kia, đó là 

cuống kinh nghi. 

 

    Tóm lại, đây là đoạn mở đầu cho phần "Khai tam hiển nhất" ở sau. Sau ba 

lần cầu thỉnh, bấy giờ, Phật hứa nói. 



 

    Kinh văn: Lúc bầy giờ đức Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất rằng: "Ông đã ân cần 

ba phen thƣa thỉnh há không nói đƣợc sao! Ông hãy nghe cho kỸ, khéo suy 

nghĩ và nhớ mãi, Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. 

 

    Giải thích: Đức Phật hứa nói, nhƣng khi nào Phật sắp nói pháp đều bảo 

"đế thính, thiện tƣ, niệm chi". Nhiều kinh đều có lời nhắc nhở này, trong lời 

nhắc nhở ấy có ý là khi nghe giáo pháp Phật là phải dùng Văn huệ. Tƣ huệ 

và Tu huệ chớ không phải nghe suông mà có thể hiểu đƣợc. 

 

    "Đế thính" thuộc về Văn huệ. Nghe một cách kỸ lƣỡng, rõ ràng, ƣa thích, 

có trí tuệ hiểu đƣợc trong khi nghe, đó là Văn huệ. 

 

    "Thiện tƣ" thuộc về Tƣ huệ. Nghe rồi phải suy nghĩ chín chắn. 

 

    "Niệm chi" thuộc về Tu huệ. Suy nghĩ rồi phải ghi nhớ mãi và phải thực 

hành, trì niệm. 

 

    Kinh văn: Khi Phật nói lời đó thì trong hội chúng có các Tỳ-kheo, Tỳ-

kheo-ni, Ƣu-bà-tắc, Ƣu-bà-di năm ngàn ngƣời cả thảy, từ chỗ ngồi đứng dậy 

đảnh lễ chân Phật mà lui ra. Vì cớ sao? -Vì hạng này tội căn thâm trọng và 

tánh tăng thƣợng mạn, chƣa đƣợc cho là đƣợc, chƣa chứng cho đã chứng, có 

sự tội lỗi nhƣ thế nên họ không ở lại. Đức Thế Tôn im lặng không ngăn 

chận. 

 

    Bấy giờ, Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất, nay đây trong chúng hội này của 

Ta không còn cành lá nữa mà thuần là hạt chắc thôi. Xá-lợi-phất, những kẻ 

tăng thƣợng mạn nhƣ vậy lui đi cũng tốt, ông nay hãy khéo nghe, Ta sẽ vì 

ông mà nói. 

 

    Xá-lợi-phất bạch Phật rằng, thƣa vâng, kính bạch Thế Tôn, con nguyện 

muốn nghe. 

 

    Giải thích: Khi Phật hứa nói thì trong hội chúng có năm ngàn ngƣời gồm 

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ƣu-bà-tắc, Ƣu-bà-di đứng dậy lễ Phật lui ra. 

 

    Trƣớc khi Phật chƣa nói thì họ còn ngồi, đến khi Phật hứa nói thì họ lui 

ra. Vì sao? 

 

    Vì: 



 

    1. Tội căn thâm trọng, bởi những ngƣời này còn nặng về các phiền não 

chƣớng, báo chƣớng, nghiệp chƣớng nên không mong nghe pháp cao xa. 

 

    2. Vì tâm tăng thƣợng mạn nên không muốn nghe. Thế nào là tăng thƣợng 

mạn? -Chƣa đƣợc nói là đƣợc, chƣa chứng nói đã chứng hay mới đƣợc một 

chút ít mà cho là đủ rồi (đắc thiểu vi túc) nên không cần thêm nữa. Tăng 

thƣợng mạn là một trong bảy món mạn. Bảy món mạn đó là: 

 

    - Mạn: Ỷ mình hơn ngƣời rồi nói mình hơn ngƣời, mình bằng ngƣời rồi 

nói mình bằng ngƣời. "Tôi hơn anh chứ, tôi bằng anh chứ!" Chính từ câu nói 

đó đã chứa "Mạn" trong ấy. Họ thua mình thật và mình hơn họ thật, nhƣng 

hơn thua đó tự nhiên không nói không nghĩ đến thì thôi, nhƣng khi nói ra 

hoặc đem lòng so sánh phân biệt tranh đua thì gọi là "Mạn". 

 

    - Quá mạn: Mình thua ngƣời mà cho mình bằng ngƣời, mình bằng ngƣời 

mà cho mình hơn ngƣời, lúc nào cũng đƣa mình làm hơn ngƣời một bậc. 

 

    - Mạn quá mạn: Hạng này quá hơn nữa, thua ngƣời mà nói mình hơn, tự 

nâng mình lên hơn ngƣời đến hai bậc, nên gọi mạn quá mạn. 

 

    -Tăng thƣợng mạn: "Đắc thiểu vi túc" mới đƣợc một ít cho là đủ, mới tu 

sơ sơ, mới học một vài kinh cho là vừa rồi tu chi nhiều, học vậy là đủ rồi, 

hoặc chƣa chứng Thánh quả mà cho là đã chứng. Ngƣời đã sa vào tăng 

thƣợng mạn là không tự biết đƣợc, vì tập quán lâu ngày che lấp tâm trí, khi 

nào cũng tự thấy mình hơn cả. 

 

    -Tà mạn: Các hàng ngoại đạo chấp những đạo lý sai quấy rồi tự phụ 

những ý kiến lý lẽ ấy, cho rằng hơn cả. Hoặc chấp tà nhơn, tà quả rồi tự thị 

nơi tà nhơn tà quả đó. 

 

    -Ti liệt mạn: Thua ngƣời đến một trăm phần mà nói thua ít ít thôi. Cũng 

chịu thua, nhƣng thua chút chút, hoặc thủ phận mình thua, nhƣng không chịu 

phục ngƣời hơn. 

 

    -Ngã mạn: Tự chấp lấy ngã và ngã sở của mình, khi chấp trƣớc nhƣ thế thì 

bao giờ cũng thấy cái ngã của mình quí hơn cái ngã của ngƣời khác. Nói ra 

hay mặc nhiên trong tâm tƣ vẫn thấy bản ngã của mình hơn bản ngã của 

ngƣời khác. Dù có tàn tật, nghèo khó đi nữa cũng vẫn thấy bản ngã của mình 



quí hơn. Ngã mạn này là căn bản của chúng sanh. Các "mạn" kia, hoặc có 

cái này, hoặc có cái kia, nhƣng ngã mạn thì ai cũng có. 

 

    Biết rõ tánh chất của bảy thứ mạn để chúng ta nghiệm lại tâm lý của mình 

và mọi ngƣời, tâm trạng ấy mỗi lúc thuộc về loại mạn nào để cách trừ diệt. 

 

    Khi năm ngàn ngƣời tăng thƣợng mạn bỏ đi ra, đức Phật nói: "Hàng tăng 

thƣợng mạn nhƣ vậy lui ra cũng tốt". Phật nói lui đi cũng tốt, in tuồng nhƣ 

Phật chẳng từ bi gì hết. Những đệ tử theo Phật nghe pháp xƣa nay, giờ đây, 

họ bỏ ra đi mà Phật cũng không hề ngăn, cũng không khuyên, có những 

ngƣời ở đâu đâu mà Phật còn tìm đến để độ, còn những ngƣời ngồi trƣớc 

mặt mà Ngài lại không độ, để họ đi ra lại nói: "Đi vậy cũng tốt". Nói có vẽ 

phũ phàng hất hủi! 

 

    Không, vì đức Phật biết rằng nếu những ngƣời tăng thƣợng mạn còn ngồi 

lại họ sẽ làm mất hạt giống Phật, bởi ngồi nghe mà sanh tâm phỉ báng, mất 

lòng tin sẽ bị đọa lạc, thà để họ lui ra còn hơn. Thứ nữa, nghe với tâm không 

mong mỏi lại phỉ báng thì sẽ phiền cho những ngƣời chung quanh, gây cái 

xấu cho ngƣời chung quanh, ngƣời chung quanh không đƣợc nghe một cách 

thuần nhất chân thành, nên Phật bảo lui đi cũng tốt là vậy. 

    

    Kinh văn: Phật bảo Xá-lợi-phất, diệu pháp nhƣ vậy, các đức Phật Nhƣ Lai 

đúng thời mới nói, nhƣ hoa Ƣu-đàm-bát đúng thời mới hiện một lần. Xá-lợi-

phất: các ông hãy tin điều Nhƣ Lai nói là không luống dối. 

 

    Giải thích: "Thời nãi thuyết chi" -đúng thời mới nói -diệu pháp của Phật 

nói ra phải hợp thời, không phải lúc nào cũng nói đƣợc, ví nhƣ hoa Ƣu-đàm 

đúng thời mới nở. 

 

    Đoạn kinh trên đây là đức Phật tán thán diệu pháp. 

 

    Từ đây đến cuối phẩm thƣờng bao gồm sáu ý này trong các đoạn văn: 

 

    1. Tán thán pháp. 

 

    2. Đức Phật thƣờng nhắc đi nhắc lại là lời Phật không hƣ vọng. 

 

    3. Đức Phật phƣơng tiện mở tam thừa. 

 

    4. Phật chỉ thị đạo lý nhất thừa chân thật. 



 

    5. Vì gặp đời ngũ trƣợc nên Phật phải phƣơng tiện khai tam thừa. 

 

    6. Phật phân biệt hạng ngƣời đủ sức tin Phật Pháp và hạng không tin Phật 

Pháp để khuyến khích ngƣời có đủ sức tin cố gắng tin giáo pháp Phật. 

 

    Kinh văn: Xá-lợi-phất, các đức Phật tùy nghi thuyết pháp, ý thú khó hiểu. 

Vì cớ sao? Vì Ta dùng vô số phƣơng tiện, các thứ nhơn duyên và thí dụ, 

ngôn từ diễn nói các pháp. Pháp ấy không thể đem tâm tƣ lƣờng phân biệt 

mà hiểu đƣợc. Chỉ có các đức Phật mới hiểu đƣợc mà thôi. 

 

    Giải thích: Đây cũng là lời tán thán Pháp và đồng thời khai phƣơng tiện. 

Tức là, đức Phật dùng vô số phƣơng tiện cách thức để nói pháp ra cho mọi 

ngƣời đều hiểu đƣợc. 

 

    Kinh văn: Sở dĩ làm sao? Các đức Phật Thế Tôn chỉ do nhân duyên của sự 

trọng đại duy nhất cho nên xuất hiện ra đời. Này Xá-lợi-phất, thế nào gọi là 

các đức Phật Thế Tôn chỉ do nhân duyên của sự trọng đại duy nhất cho nên 

xuất hiện ra đời? Các đức Phật Thế Tôn vì muốn khiến chúng sanh mở trí 

kiến Phật, khiến đƣợc thanh tịnh, cho nên xuất hiện ở đời; muốn chỉ thị cho 

chúng sanh tri kiến Phật, cho nên xuất hiện ở đời; muốn khiến chúng sanh 

ngộ đƣợc tri kiến Phật, cho nên xuất hiện ở đời; muốn khiến chúng sanh 

chứng nhập tri kiến đạo của Phật, cho nên xuất hiện ở đời. 

 

    Xá-lợi-phất, ấy là chƣ Phật vì nhân duyên của sự trọng đại duy nhất cho 

nên xuất hiện ở đời. 

 

    Giải thích: Đoạn này là một đoạn chủ yếu trong kinh Pháp Hoa. Trƣớc 

Phật tán thán hai trí của Phật, kế tiếp tán thán thật tƣớng Phật chứng ngộ. 

Đến đoạn này, Phật "tán thán chủ đích Phật ra đời" Nói chủ đích Phật ra đời 

tức là nói đến bản hoài đức Phật ra đời cốt để làm gì? Đức Phật có trí tuệ sâu 

xa, chứng ngộ đƣợc pháp thậm thâm vi diệu, bây giờ Phật xuất hiện ở đời để 

làm gì? 

 

    Chủ đích đức Phật xuất hiện ra đời là "Vị nhất đại sự nhân duyên". Nhất 

đại sự tức chỉ tri kiến Phật. Vì bởi chỉ có tri kiến Phật mới là đại sự duy nhất 

mà cũng chính vì nhân duyên đó Phật ra đời. Nhân duyên duy nhất đó là 

Khai, Thị, Ngộ, Nhập cho chúng sanh Phật tri kiến. 

 



    Chữ "Khai thị ngộ nhập" có tầng bậc: Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến (hay 

phá vọng, hiển chơn, trí giải, hạnh chứng). 

 

    Phật tri kiến: Tri tức trí tri, kiến tức nhãn kiến. Phật có tứ và ngũ nhãn. Tri 

kiến là bao gồm cả Tứ trí và ngũ nhãn. Tri kiến là bao gồm cả Tứ trí và ngũ 

nhãn của Phật. Chữ "tri" cũng chỉ cho căn bản trí, căn bản trí là trí chứng 

nhập thật tánh các pháp. Chữ "kiến" chỉ cho hậu đắc trí tức là trí sai biệt, vận 

dụng để thuyết pháp độ sanh. 

 

    Tri kiến Phật nói bằng cách khác tức là Phật tánh. Nhƣ đã biết, tất cả 

chúng sanh đều có Phật tánh, tức có nghĩa là, tất cả chúng sanh đều có trí 

kiến Phật. Tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật nhƣng vì còn bị phiền não 

chƣớng, sở tri chƣớng che lấp cho nên tri kiến Phật nơi chúng sanh chƣa 

hiển lộ ra đƣợc nên không dùng chữ tri kiến Phật nơi chúng sanh. Nhƣ vậy, 

tri kiến Phật giữa Phật và chúng sanh đồng thể, bình đẳng nhƣ nhau nhƣng 

vì bị vô minh che lấp, bây giờ Phật cần khai thị cho chúng sanh ngộ nhập 

đƣợc tri kiến Phật ấy. 

 

    Nói cho dễ hiểu là chúng ta có nhận đƣợc Phật tính hay tri kiến Phật 

không, nếu nhƣ Phật không khai thị cho chúng ta thấy. Cho nên, bao nhiêu 

lời Phật dạy, Phật nói: "Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh". Đó là Khai. 

Nhƣng Phật nói mà chúng ta chƣa thấy Phật tánh của mình ra sao, cho nên 

Phật chỉ rõ cho thấy Phật tánh, đó là Thị. Có chỉ rõ mới ngộ đƣợc, đó là 

Ngộ: Nhờ ngộ mới tu chứng, đó là Nhập. Bốn tầng lớp tầng lớp Khai, Thị, 

Ngộ, Nhập này có thể dựa vào kinh Lăng Nghiêm để phân biệt giảng giải 

nhƣ sau: 

 

    Trong kinh Lăng Nghiêm không dùng hai chữ tri kiến Phật, Phật tánh, mà 

gọi là Nhƣ Lai tạng tâm, thanh tịnh diệu tâm, thƣờng trú chơn tâm. Trong 

kinh có đoạn:"Nhất thiết chúng sanh tùng vô thủy lai, giai do bất tri thƣờng 

trú chơn tâm, tánh tịnh minh thể, nhận chƣ vọng tƣởng, thử tƣởng bất chơn, 

cố hữu lƣu chuyển." (Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, đều vì không 

nhận biết đƣợc thƣờng trú chơn tâm, tánh của nó là thanh tịnh, là thể sáng 

suốt, lại cứ nhận lầm các vọng tƣởng cho là mình, mà những vọng tƣởng thì 

không chơn thật, cho nên phải luân hồi sanh tử). Kinh Lăng Nghiêm không 

nói Phật tri kiến nhƣng thƣờng trú chơn tâm là Phật tri kiến. Cũng nhƣ chỗ 

khác gọi Phật tánh cũng chính là Phật tri kiến của kinh Pháp Hoa vậy. 

 

    Trong kinh Lăng Nghiêm Phật Khai, Thị, Ngộ, Nhập nhƣ thế nào? 

 



    Mở đầu kinh Lăng Nghiêm, đức Phật hỏi Tôn giả A-nan rằng, Ông vì thấy 

gì, muốn gì ở trong giáo pháp Ta mà đi tu? 

 

    A-nan thƣa rằng, con vì thấy thân đủ ba mƣơi hai tƣớng tốt của Nhƣ Lai, 

con biết thân đó không phải do ái dục sanh mà là do vô lƣợng công đức 

sanh, cho nên con sanh lòng mong muốn mà đi tu. 

 

    Ở đây, câu hỏi của Phật là câu hỏi gây sự để A-nan nói ra rồi Ngài nắm 

lấy đó mà giải bày. 

 

    Phật gạn hỏi, Ông lấy cái gì ƣa muốn và lấy cái gì trông thấy? 

 

    Tôn giả A-nan thƣa rằng, con lấy con mắt trông thấy và lấy cái tâm ƣa 

muốn. Đức Phật liền hỏi, tâm Ông ở đâu? 

 

    Thƣờng tình, ta nghĩ tâm ở trong thân, chớ có ai để ý tâm ở chỗ nào, 

chẳng ai hỏi câu hỏi đó làm gì, nhƣng đức Phật lại hỏi, Tôn giả A-nan đã cứ 

theo thƣờng tình mà trả lời. 

 

    Tôn giả A-nan nói: Tâm ở trong thân, bị Phật bác; tâm ở ngoài thân, Phật 

cũng bác. Ngoài thân bị bác thì Ngài nói tâm núp sau mắt; tâm ở chặng giữa; 

hễ khi căn trần lợp lại thì có tâm sanh ra...; Phật cũng đều bác hết. Bảy lần 

Tôn giả A-nan chỉ chỗ tâm ở đều bị Phật bác. Chính lúc Phật bác đó là 

"khai". Phật khai các mê lầm của Tôn giả A-nan, từ trƣớc đến nay chấp lầm 

cái tâm tƣ lƣờng phân biệt phan duyên hằng ngày chạy theo ngã tƣớng, nhân 

tƣớng, chúng sanh tƣớng, thọ giả tƣớng của chúng sanh làm tâm. Chấp 

những cái đó làm tâm thì chẳng khác nào chấp thằng giặc làm con. Không 

biết nó là giặc là một tầng sai lầm, không biết con để nhận giặc làm con là 

hai tầng sai lầm, mà khi nhận giặc làm con thì dù gặp đứa con thật cũng 

không nhận nó là con nữa. Nếu nhƣ đức Phật không khai, không chỉ cho biết 

đó là vọng tƣởng, vọng tâm, đó chẳng phải là chơn tâm thì Tôn giả A-nan sẽ 

nhận lấy vọng tƣởng làm tâm mà không bao giờ nhận ra chơn tâm thƣờng 

trú hay Phật tri kiến. Cho nên, trong kinh Lăng nghiêm, đoạn bảy chỗ hỏi 

tâm có thể tƣơng đƣơng với kinh Pháp Hoa là khai Phật tri kiến. 

 

    Hằng ngày, chúng ta nói, làm việc, suy nghĩ... trong đó, chúng ta đem tâm 

gì để biết, tâm gì để hiểu, tâm gì để suy tƣ, tâm gì để nói, tâm gì để đọc kinh, 

cúng Phật, lạy Phật... Chơn tâm hay vọng tâm? Phật tri kiến hay phiền não? 

Nếu Phật không khai thì luôn luôn ta cho đó là tâm ta, ta nhận nhƣ vậy là 

tâm ta nói, tâm ta tu... Và sẽ nhận cái đó là tâm chơn thật của ta. Nếu không 



nhờ Phật chỉ cho, trong đó chơn vọng lẫn lộn, không làm sao phân ra đƣợc, 

cho nên bảy chỗ hỏi tâm trong kinh Lăng Nghiêm chính là đoạn Phật "Khai" 

Phật tri kiến. Phật khai cho để biết rằng cái gì là phiền não, cái gì là sở tri 

chƣớng mà loại nó ra, cũng nhƣ loại ra tất cả cát, đá, sỏi, sạn để chỉ còn lại 

viên ngọc. 

 

    Nhƣng, khai nhƣ vậy mà chúng sanh đã thấy Phật tri kiến chƣa? Chƣa. 

Chẳng qua không còn nhận lầm vọng tƣởng là chơn tâm, không còn nhận 

lầm phiền não làm Phật tri kiến mà thôi, phải qua tầng thứ hai là "thị", chỉ 

cho thấy Phật tri kiến. Nhƣng Phật tri kiến thậm thâm vi diệu thì làm sao 

bằng ngôn từ có thể chỉ bày cho thấy đƣợc? Chỉ có thể phƣơng tiện chỉ bày 

qua những cái hiện hành của nó trên kiến văn giác tri của chúng ta hằng 

ngày mà thôi, còn bề sâu thực thể, thực tánh của Phật tri kiến chỉ có chứng 

ngộ mới biết rõ đƣợc. 

 

    Trong kinh Lăng Nghiêm, sau bảy chỗ hỏi tâm, đức Phật 10 phen chỉ bày 

tánh thấy, đức Phật hỏi A-nan rằng, khi mở mắt gọi là thấy, vậy khi nhắm 

mắt có thấy không? A-nan thƣa không thấy. Theo nhƣ thông thƣờng, ngƣời 

đời nói nhắm mắt thì không thấy. Đức Phật hỏi, vậy thì khi nhắm mắt có 

thấy tối không? A-nan nói, thấy có tối. Đức Phật nói, nếu không thấy thì làm 

sao thấy tối. Nhƣ vậy, mở mắt thấy sáng gọi là thấy, nhắm mắt thấy tối cũng 

gọi là thấy, sáng tối khác nhau, chứ tánh thấy không khác. Nhƣ vậy, cái thấy 

vẫn dựa nơi căn mà phát hiện, nhƣng cái thấy không bị căn chi phối, cái thấy 

không phải là căn. 

 

    Tiếp tới, Phật bảo La-hầu-la đánh chuông, khi có tiếng chuông Phật hỏi 

A-nan có nghe không? A-nan thƣa có nghe, khi chuông dứt, Phật hỏi A-nan 

có nghe không? A-nan thƣa không nghe. Đức Phật bảo La-hầu-la đánh 

chuông lại rồi hỏi A-nan có nghe không? A-nan thƣa có nghe. Khi tiếng 

chuông dứt Phật lại hỏi A-nan có nghe không? A-nan thƣa không nghe. 

 

    Đức Phật bảo A-nan, có tiếng chuông nói là có nghe, không tiếng chuông 

gọi là không nghe. Vậy có nghe đƣợc cái không tiếng chuông không? A-nan 

thƣa, có. Đức Phật bảo, này A-nan, nhƣ vậy ông đã lầm lấy cảnh làm tâm, 

lấy vật làm mình. Có tiếng chuông gọi là có nghe, không tiếng chuông gọi là 

không nghe, đó là lầm lấy vật làm mình, chớ có tiếng chuông hay không 

tiếng chuông, đó là của tiếng chuông, thuộc tiền trần cảnh vật, còn cái nghe 

luôn luôn đều có. Khi có tiếng chuông thì nghe tiếng chuông, khi không có 

tiếng chuông thì nghe không tiếng chuông, dầu tiếng chuông có hay không 

vần nghe, cái nghe đó thƣờng trú đâu có bị tiếng chuông có hay không làm 



thay đổi. Cái nghe đó vẫn là cái nghe. Nhƣ thế, bên trong đối với căn, tánh 

nghe, tánh thấy dựa vào căn mà phát hiện nhƣng không bị lệ thuộc vào căn, 

bên ngoài tánh nghe, tánh thấy dựa vào trần mà phát hiện nhƣng không bị lệ 

thuộc vào trần. 

 

    Tóm lại, kiến tánh đó lại là siêu thế. Vì lẽ tại thế mà siêu thế, cho nên, 

chúng sanh rất khó nhận mà Phật phải chỉ thị cho. Khi Phật chỉ cho nhƣ vậy 

rồi thì ngay chúng ta cũng nhận biết đƣợc, thấy đƣợc mình có tánh thấy, tánh 

nghe rất thƣờng. Nhắm mắt, mở mắt, có tiếng, không tiếng cũng thấy cũng 

nghe, không bị lệ thuộc vào trần vào cảnh, mặc dù nó không ly trần, ly cảnh, 

ly căn nhƣng nó siêu việt lên trần lên cảnh lên căn. Nhờ có Phật chỉ thị nhƣ 

vậy ta mới thấy đƣợc, đó là "thị" Phật tri kiến. 

 

    Nói một cách thông thƣờng, lòng tham lam không phải là Phật tri kiến, ích 

kỶ không phải là Phật tri kiến. Vậy thì bố thí, hỶ xả là Phật tri kiến. Bởi vì 

tánh vô tham, vô sân, vô si trong luận gọi là tam thiện căn, ba gốc lành, tức 

là mọi điều lành đều từ đó mà ra, mà nó đã là gốc lành thì nó tức là Phật tri 

kiến, chứ nhƣ phiền não vọng tâm làm sao là căn bản của sự lành. Cho nên 

vô tham, vô sân, vô si là Phật tri kiến. Hiểu sai lệch thật tƣớng vạn pháp, 

chấp vô nhơn vô quả, tà nhơn tà quả đó là tri kiến chúng sanh. Ngƣợc lại, 

hiểu đúng thật tánh vạn pháp là vô thƣờng, vô ngã, đó là tri kiến Phật. 

 

    Hiểu thật tƣớng vạn pháp theo vọng tƣớng phân biệt thị hiện, có, không, 

thƣờng, đoạn là tri kiến chúng sanh. Ngƣợc lại, ngộ đƣợc thật tánh vạn pháp 

nhất nhƣ bình đẳng, đó là tri kiến Phật. Vậy thì, muốn biết hằng ngày mình 

có Phật tri kiến không? Nhận đƣợc Phật tri kiến không? Chúng ta có thể 

bằng vào tầng lớp đó mà biết đƣợc. Đây là đứng trên phƣơng diện tam tánh 

(thiện, ác, vô ký) và tri kiến hằng ngày để phân biệt. Ác tánh là chúng sanh, 

không phải Phật tri kiến, vậy thiện tánh là Phật tri kiến, mà thiện bao gồm cả 

vô tham, vô sân, vô si, bố thí..., mặc dù thiện có phân ra hữu lậu thiện, vô 

lậu thiện nhƣng đều là thiện, mà đều là thiện thì đó chính là diệu dụng của 

Phật tri kiến, vả lại, tà tri, vọng kiến không phải Phật tri kiến, thì chánh tri, 

chánh kiến chính là Phật tri kiến, sự phát hiện của Phật tri kiến, chúng ta có 

thể hiểu qua tác dụng nhƣ thế, chúng ta không thể hiểu Phật tri kiến trên bản 

thể, vì bản thể Phật tri kiến là ly ngôn tự chứng. Tất cả vạn pháp chỉ thấy 

đƣợc "dụng", "tƣớng", chứ không thể thấy đƣợc "thể", huống chi là Phật tri 

kiến. Đó là "thị" Phật chi kiến. Đức Phật đã chỉ thị cho nhƣ vậy, về phần 

chúng sanh là phải "ngộ" Phật tri kiến. Ngộ là nhận biết, ngộ là giải ngộ, 

chứng ngộ. Nhƣng chúng sanh nghe Phật chỉ thị cho nhƣ vậy là chúng sanh 

đã giải ngộ chứ chƣa chứng ngộ. Nghĩa là ngộ đó bằng tâm tƣ phân biệt biện 



giải mà ngộ đƣợc. Nhờ giải ngộ đó rồi tu, nhờ tu mà nhập đƣợc Phật chi 

kiến, đạt đƣợc vô phân biệt trí thật chứng mà ngộ. 

 

    Đến giai đoạn trực chứng là ngộ, Ngộ đó nhƣ các Thiền sƣ, trực hạ thừa 

đƣơng. Ngộ đó không bằng biện giải, không bằng vào suy tƣ phân biệt. Một 

thiền sinh đến hỏi đạo, vị Thiền sƣ trả lời một câu vô nghĩa, ngay nơi đó mà 

trực nhận thừa đƣơng gọi là ngộ. Nếu lúc đó Thiền sinh dùng tâm tƣ phân 

biệt để lý giải thì sai và không ngộ đƣợc. Trƣờng hợp này rất khó và hiếm, 

chúng ta chỉ giải ngộ đƣợc mà thôi. Sau khi nghe đức Phật dạy rồi phân biệt 

so sánh, hiểu rằng mình có Phật tri kiến, khác với phiền não nhiễm ô..., 

nhƣng cũng chính nhờ biết, hiểu nhƣ vậy, đó cũng là một bƣớc đề đƣa tới 

chứng ngộ và ngộ nhập. Giai đọan thứ tƣ là "nhập" Phật tri kiến, tức chứng 

nhập vào tri kiến Phật, thực dụng đƣợc Phật tri kiến đó gọi là chứng nhập. 

Cho nên đức Phật nhập tri kiến Phật rồi thì tự phát ra cái khả năng, cái diệu 

dụng tùy cơ thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. 

 

    Đối chiếu ngộ Phật tri kiến ngang giai đoạn sơ địa kiến đạo, từ kiến đạo 

trở lên dùng ngộ đó mà tu (dĩ ngộ vi tu), tự ngộ mà tu (tự ngộ vi tu). Tu là tu 

theo chỗ ngộ chứ không tu theo chỗ giải, đó gọi là nhập. 

 

    Trong kinh Niết-bàn có ví dụ một ngƣời đàn bà nghèo có châu báu trong 

nhà nhƣng không biết, để chôn vùi dƣới bao nhiêu đất cát bụi dơ. Vì không 

biết mình có châu báu, cho nên sống một đời cực khổ thiếu thốn. Một hôm, 

có ngƣời bạn lành tới, thấy biết có châu báu nên vạch tất cả đất cát bụi dơ đó 

lên để châu báu hiện ra. Đó là khai cho bà ta thấy châu báu, nhƣng bà thấy 

thì thấy mà vẫn không hiểu đƣợc sự quý giá nhƣ thế nào, nhƣ trong kinh 

Lăng Nghiêm nói: "Khẩu năng thuyết dƣợc, chơn dƣợc hiện tiền bất năng 

phân biệt". Miệng thì nói vị thuốc này vị thuốc nọ nhƣng khi để các vị thuốc 

trƣớc mắt thì không phân biệt đƣợc. Ngƣời đàn bà nghe nói vàng bạc châu 

báu, vàng bạc để trƣớc mắt mà không biết. Cho nên phải "thị", chỉ bày cho 

biết giá trị của châu báu nhƣ thế nào... Có chỉ cho biết rồi mới ngộ. Khi ngộ 

rồi mới biết giá trị châu báu, mới quý trọng giữ gìn, tìm cách sử dụng nó. 

Cũng nhƣ chúng sanh không biết Phật tri kiến của mình nên cứ bỏ lăn lóc 

trong phiền não nhiễm ô, trong sanh tử mà không biết đến. Khi biết rồi mới 

giữ gìn và sử dụng, gọi là nhập. Hiểu đƣợc tánh cách của châu báu là ngộ, sử 

dụng đƣợc châu báu là nhập. Nghĩa khai, thị, ngộ, nhập là vậy. 

 

    Trong kinh Lăng Nghiêm còn hai đoạn ngộ và nhập, tức là sau khi Tôn 

giả A-nan đƣợc Phật khai thị (thất xứ trƣng tâm, thập phƣơng hiển kiến) cho 

Ngài thấy rồi, Tôn giả A-nan liền thƣa: "Mong Phật Nhƣ Lai, vi diệu khai 



thị, liễu nhiên tụ tri, hoạch bổn diệu tâm, thƣờng trú bất diệt". Nhờ đức Nhƣ 

Lai khai thị một cách vi diệu, cho nên con rõ biết đƣợc cái diệu tâm bổn lai 

thƣờng trú bất diệt. Khi Tôn giả A-nan ngộ đƣợc bồn diệu tâm đó rồi, Tôn 

giả đứng trên cái bản diệu tâm đó phát lời thệ nguyện tán thán Tam Bảo và 

độ sanh: "Diệu Trạm tổng trì bất động tôn..." đó tức là ngộ. 

 

    "Nhập" tức nhƣ trong Lăng Nghiêm, về phần hai mƣơi lăm vị Thánh tu 

chứng viên thông. Có Ngài từ nhãn căn mà ngộ nhập lý viên thông, có ngài 

từ nhĩ căn, tỶ căn, sắc trần, thanh trần,... mà ngộ nhập lý viên thông. Gồm 

tất cả hai mƣơi lăm vị, mỗi vị từ mỗi pháp môn mà chứng nhập lý viên 

thông. Lý viên thông tức Phật tri kiến, Phật tánh vậy. Bởi Phật tri kiến là cái 

lý chung nhất cùng dung thông hết tất cả cho nên gọi là viên thông. Có ngài 

từ nhĩ căn, có ngài từ nhãn căn..., quán nhãn căn, quán nhĩ căn. Bởi vì trong 

mỗi pháp, trên tƣớng dụng có sai khác nhƣng trên thật tánh thì nhất thiết 

pháp bình đẳng, mà đã là bình đẳng thì thực tánh của một vi trần cũng nhƣ 

thực tánh của một núi tu di. Tùy theo căn cơ, có ngƣời quán núi tu di ngộ 

đƣợc thật tánh của vạn pháp, có ngƣời quán một vi trần mà ngộ đƣợc thật 

tánh của vi trần để ngộ nhập thực tánh của vạn pháp. Trên phƣơng tiện, pháp 

môn, dụng công tu tập có khác, nhƣng chỗ chứng ngộ thì y nhƣ nhau. 

 

    Kinh văn: Phật bảo Xá-lợi-phất, các đức Phật Nhƣ Lai chỉ giáo hóa hàng 

Bồ-tát. Phàm có làm gì đều thƣờng vì một việc là chỉ khai thị chúng sanh 

ngộ nhập tri kiến Phật. 

 

    Xá-lợi-phất, Nhƣ Lai chỉ đem nhất Phật thừa mà nói pháp cho chúng sanh, 

chứ không có thừa nào khác hoặc hai, hoặc ba. Xá-lợi-phất, tất cả pháp của 

mƣời phƣơng chƣ Phật cũng đều nhƣ vậy. 

 

    Giải thích: Trƣớc đức Thích Ca nói về Ngài, đoạn này cũng nói thêm rằng 

không phải một mình Ta nói nhƣ vậy mà mƣời phƣơng các đức Phật cũng 

nói nhƣ vậy. Lời này vừa để làm chứng lời mình (đức Thích Tôn) nói là 

đúng, vừa để tỏ lời mình nói cũng là quyền trí nhƣ các đức Phật mƣời 

phƣơng mà cũng vừa để tăng thêm lòng tin của đại chúng đối với lời nói của 

Ngài nữa. 

 

    Kinh văn: Xá-Lợi-Phất, các đức Phật quá khứ dùng vô lƣợng vô số 

phƣơng tiện, các thứ nhân duyên, thí dụ ngôn từ, vì chúng sanh diễn nói các 

pháp, pháp đó đều là nhất Phật thừa. Các chúng sanh theo các đức Phật nghe 

pháp rốt ráo đều đƣợc nhất thiết chủng trí. 

 



    Giải thích: Nhất thiết trí là Phật trí. Trí biết đƣợc tất cả vạn pháp và sự sai 

biệt của vạn pháp nên gọi nhất thiết trí hay nhất thiết chủng trí. 

 

    Kinh văn: Xá-lợi-phất, các đức Phật vị lai sẽ xuất hiện ở đời cũng dùng vô 

số phƣơng tiện, các thứ nhơn duyên, thí dụ ngôn từ vì chúng sanh diễn nói 

các pháp, pháp ấy đều là nhất Phật thừa. Các chúng sanh theo Phật nghe 

pháp, rốt ráo đều đƣợc chứng nhất thiết chủng trí. 

 

    Xá-lợi-phất, các đức Phật hiện tại trong vô lƣợng trăm ngàn vạn ức Phật 

độ ở 10 phƣơng, đem lại nhiều lợi ích an lạc cho chúng sanh. Các đức Phật 

ấy cũng dùng vô lƣợng vô số các thứ nhân duyên, thí dụ ngôn từ vì chúng 

sanh diễn nói các pháp, pháp ấy cũng đều là nhất Phật thừa. Và các chúng 

sanh ấy theo Phật nghe pháp, rốt ráo đều chứng đƣợc nhất thiết chủng trí. 

 

    Này Xá-lợi-phất, các đức Phật chỉ giáo hóa hàng Bồ-tát, muốn đem tri 

kiến Phật chỉ thị cho chúng sanh, muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ 

ngộ, muốn khiến chúng sanh nhập vào tri kiến Phật. 

 

    Này Xá-lợi-phất, Ta nay cũng nhƣ vậy. Ta biết các chúng sanh có các thứ 

dục lạc khác nhau, thâm tâm đắm trƣớc khác nhau, tùy theo bản tánh của họ, 

Ta dùng các thứ nhân duyên, thí dụ ngôn từ và sức phƣơng tiện để vì họ nói 

pháp. 

 

    Xá-lợi-phất, nhƣ thế, đều vì muốn khiến cho tất cả đƣợc nhất Phật thừa, 

nhất thiết trí mà thôi. 

 

    Này Xá-lợi-phất, trong 10 phƣơng thế giới còn không có hai thừa huống 

chi có ba. 

 

    Giải thích: Đoạn kinh này dẫn ba đời các đức Phật, quá khứ, vị lai, hiện 

tại để minh chứng rằng, chính ngày hôm nay đức Thích Tôn nói pháp cũng 

giống nhƣ ba đời các đức Phật nói pháp không khác, chỉ vì duy nhất đại sự 

là "khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến" mà thôi. 

 

    Kinh văn: Xá-lợi-phất, lúc các đức Phật ra đời nhằm vào thời ngũ trƣợc ác 

thế, gọi là kiếp trƣợc, phiền não trƣợc, chúng sanh trƣợc, kiến trƣợc, mạng 

trƣợc. 

 



    Nhƣ vậy, Xá-lợi-phất, trong thời kiếp trƣợc rối loạn, chúng sanh cấu 

trọng, xan tham tật đố, thành tựu các bất thiện căn, cho nên các đức Phật 

dùng sức phƣơng tiện từ Nhất Phật thừa phân biệt nói thành ba. 

 

    Giải thích: Nhƣ đã biết, trí tuệ của Phật là đồng nhất, thật tƣớng chƣ Phật 

chứng ngộ là đồng nhất, bản hoài chƣ Phật ra đời độ sanh cũng đồng nhất, 

chỉ vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức có nghĩa là đức Phật 

chỉ nói về Nhất thừa pháp mà thôi. Bởi Phật tri kiến đó là thể của Nhất thừa 

pháp, thật tƣớng, thật trí, quyền trí cũng là thể của Nhất thừa pháp. Nếu ly ba 

thứ đó ra thì Nhất thừa pháp không thể có. Bởi nhất thừa pháp thuộc về giáo, 

còn trí tuệ, thật tƣớng và Phật tri kiến thuộc về lý, thuộc về cảnh, thuộc về 

chơn nhƣ, mà nhất thừa giáo là giáo từ lý đƣợc thành lập, có lý nhƣ vậy rồi 

thuyết lý đó ra thành giáo, gọi là Nhất thừa giáo. Một bên thuộc về sở 

thuyên, một bên thuộc về năng thuyên, dù rằng sở thuyên, năng thuyên cũng 

đều đồng là nhất thừa hết. 

 

    Thế tại sao đức Phật lại không nói Nhất thừa giáo cho chúng sanh nghe 

ngay từ đầu và suốt cả thời thuyết giáo của Ngài mà Ngài lại phải nói Tam 

thừa làm gì? 

 

    Bởi vì, đức Phật ra đời gặp thời ngũ trƣợc ác thế, cho nên tùy theo cơ 

duyên từ Nhất thừa pháp phƣơng tiện nói ra Tam thừa để dắt dẫn chúng 

sanh, rồi từ đó đƣa về nhất thừa. Nếu không phƣơng tiện nói Tam thừa thì 

không thể đƣa về Nhất thừa đƣợc. 

 

    Chỗ chứng ngộ của đức Phật có thể ví dụ một cách thông thƣờng nhƣ sau: 

Một học sinh học biết bài toán cộng 2 + 2 = 4, khi biết đƣợc nhƣ vậy tức là 

học sinh ấy đã chứng đƣợc chân lý 2 + 2 = 4. Nhƣng chứng đƣợc chân lý ấy 

là phải trải qua một thời gian chớ không phải một hai ngày mà biết đƣợc 2 + 

2 = 4. Nhƣng, khi biết đƣợc rõ rồi thì đó là một sự thật, đối với học sinh đó 

rất dễ dàng. Cái đó có thể gọi là thật trí. Nhƣng khi đem chân lý thật chứng 2 

+ 2 = 4 ấy dạy lại cho em bé ba tuổi thì phải nói cách nào cho em hiểu ? Tức 

phải trãi qua một thời gian và dùng nhiều cách thức, hoặc phải tốn nhiều kẹo 

bánh dỗ dành, ví dụ ta đi từ 1 + 1 = 2 và vế hai cũng đi từ 1 + 1 = 2. Tức 1 

kẹo + 1 kẹo + 1 kẹo + 1 kẹo + 4 kẹo. Rồi tiến lên 2 kẹo (vế 1) + 2 kẹo (vế 2) 

= 4 kẹo vậy. Nghĩa là phải đi từ dễ đến khó mới dạy cho em biết đƣợc 2 + 2 

= 4. 

 

    Cứ vào việc thông thƣờng này để hiểu sự chứng ngộ thật tƣớng các pháp 

của Phật, Ngài muốn đem chỗ chứng ngộ ấy nói cho chúng sanh nghe, 



nhƣng vì căn cơ chúng sanh chƣa nhận thức đƣợc lý Nhất thừa nên đức Phật 

từ bản hoài ra đời để nói Nhất thừa giáo, Ngài lại phải phƣơng tiện nói ra 

Tam thừa giáo. 

 

    Đời ngũ trƣợc ác thế là thế nào ? Trƣợc là khổ thống, tạp nhiễm xấu xa, 

độc ác. Chúng sanh bị mắc vào năm thứ này cho nên gọi là ngũ trƣợc. Trong 

năm trƣợc thì phiền não trƣợc và kiến trƣợc làm tự thể cho các trƣợc khác. 

 

    Phiền não trƣợc: Chỉ cho ngũ độn sử. Tất cả phiền não của chúng sanh 

không ngoài 10 thứ là ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Ngũ độn sử là: tham, sân, si, 

mạn, nghi. Năm thứ này đần độn không thể dùng lý, dùng sự hiểu biết để dứt 

trừ đƣợc mà cần phải thực hành kiên cố mới dứt trừ đƣợc nên gọi là độn sử. 

Hay nói cách khác là tu sở đoạn hoặc, là những lậu hoặc không thể hiểu lý 

suông mà cần phải tu, phải thực hành mới đoạn trừ đƣợc. 

 

    Kiến trƣợc: Chỉ cho ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử là: Thân kiến, biên kiến, tà 

kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến tức là chấp sắc thân tứ đại, ngũ uẩn 

này là thật ngã, không biết rằng sắc thân tứ đại là do hòa hợp hƣ giả, không 

có cá thể riêng biệt tồn tại ngoài các duyên. Do chấp thân kiến nên sanh ra 

biên kiến. Biên kiến là chấp rằng thân tứ đại này, ngã này tồn tại mãi, con 

ngƣời chết rồi vẫn là con ngƣời, linh hồn không bao giờ thay đổi, đó thuộc 

về thƣờng kiến. Ngƣợc lại hoặc cho rằng con ngƣời sống mấy mƣơi năm đến 

khi nhắm mắt tắt thở là hết, đó thuộc về đoạn kiến. Không hiểu rằng, chấp 

lệch về thƣờng kiến, hay về đoạn kiến cũng đều không đúng với tánh cách 

của sự vật, cũng không đúng với tánh cách của con ngƣời, nên gọi đó là biên 

kiến. Do biên kiến sanh ra tà kiến. Tà kiến là hoặc chấp đoạn, chấp thƣờng, 

hoặc chấp hữu, chấp vô. Nói rộng ra là chấp tất cả các pháp và vũ trụ theo 

một tánh cách thiên lệch, gọi là tà kiến. Khi chấp tà kiến nhƣ vậy rồi cứ giữ 

chặt kiến chấp ấy và cho là độc tôn, là đúng thật, là chân lý tuyệt diệu mà 

không chịu thay đổi, gọi là kiến thủ kiến. Từ những tà kiến, kiến thủ kiến mà 

có những hành động, phƣơng pháp tu hành không phải nhân đƣa đến giải 

thoát mà cho đó là nhân đƣa đến đạo giải thoát, nhƣ nhịn ăn hay các lối khổ 

hạnh của ngoại đạo ở Ấn Độ. Gọi đó là giới cấm thủ, tức là giữ chặt những 

điều răn cấm hay những pháp môn tu sai lệch không đƣa đến đạo giải thoát 

chân thật. 

 

    Năm thứ này gọi là lợi sử hay kiến hoặc. Lợi là mảnh lợi, không có căn 

bản sâu xa chắc chắn, chẳng qua là vì tà sƣ ác hữu, vì suy tƣ sai lệch mà có 

ra. Đến khi thấy đƣợc lý Tứ đế của Phật thì năm kiến chấp này tiêu trừ. Năm 

thứ kiến này đứng trên quả vị thì lên đến kiến đạo Tu-đà-hoàn là đoạn trừ. 



Do đó cũng có tên là kiến sử đoạn hoặc, tức hoặc lậu, kiến đƣợc đế lý chân 

thật là đoạn trừ. Đây không cần dụng công tu hành mà chỉ cần có sự thấy 

biết đứng đắn, tin tƣởng chính đáng là đoạn trừ năm hoặc này, nên gọi là 

kiến hoặc. 

 

    Tóm lại, đứng về mặt nhận thức (kiến) sai lệch thì nó trở thành kiến trƣợc, 

mà đứng về mặt tình cảm nhiễm ô, phiền não thì gọi là phiền não trƣợc. 

 

    Hai thứ trƣợc này là nguồn gốc, là căn bản, là nguyên nhân chính vì hai 

thứ đó kết hợp lại, chúng sanh dựa vào đó tạo nghiệp thọ sanh, làm thân 

chúng sanh lăn lộn trong luân hồi sanh tử. 

 

    Chúng sanh có hai nghĩa: Kết hợp chúng duyên mà thành và chúng đa 

sanh tử, chịu nhiều sự sanh tử luân hồi nên gọi là chúng sanh. Khi chấm dứt 

sanh tử luân hồi, phá bỏ các duyên thì không gọi là chúng sanh nữa. 

 

    Chúng sanh trƣợc: Do từ phiền não trƣợc và kiến trƣợc mà ra, cho nên 

phiền não trƣợc, kiến trƣợc là gốc, là nhân mà chúng sanh trƣợc là quả. 

 

    Mạng trƣợc: Có chúng sanh tức nhiên có đời sống, quả báo của chúng 

sanh, có sức mạnh để làm cho chúng sanh đó sống trong 10 năm, 20 năm... 

hay mới lọi lòng ra đã chết. Cái mạng mạch mỗi ngƣời không chừng đổi gì 

hết, chúng sanh muốn kéo dài đời sống đó cũng không thể kéo dài ra đƣợc, 

muốn sống lâu mà không sống lâu, muốn đừng chết mà nó vẫn chết, không 

tự tại với chính mình nên gọi là mạng trƣợc. 

 

    Còn bị phiền não nhiễm ô, còn chúng sanh luân hồi sanh tử. Nhƣ vậy, 

phiền não trƣợc, kiến trƣợc là nhân, mạnh trƣợc, chúng sanh trƣợc là quả. 

Đồng kết phiền não trƣợc, kiến trƣợc, chúng sanh trƣợc, mạng trƣợc trong 

một khoảng thời gian nào đó thì gọi là Kiếp trƣợc. Kiếp trƣợc phụ thuộc vào 

bốn trƣợc kia, nếu nhƣ không có 4 trƣợc kia thì khoảng thời gian đó không 

có gì là trƣợc nên không thể gọi là thời kiếp trƣợc đƣợc. Chúng sanh ở đời 

kiếp trƣợc bị cấu trọng, xan tham tật đố, cấu là chỉ cho kiến trƣợc. Xan là ôm 

giữ mãi những vật mình có mà không chịu chia xẻ, bố thí cho ngƣời khác. 

Tham là vật gì chƣa có muốn cho có, muốn mãi không bao giờ đủ. Tật đố là 

ai có điều chi hay hơn, tốt hơn... thì sanh lòng ganh ghét, tỲ hiềm. Vì xan 

tham tật đố có những tánh cách nhƣ vậy, cho nên xan tham là nhơn của bần 

cùng, tật đố là nhơn của hạ tiện. Khi thấy ngƣời hơn thì sanh lòng ganh tỲ, 

đó là tạo nhơn để thua ngƣời, làm kẻ hạ tiện, từ đó thành tựu các bất thiện. 

 



    Đức Phật ra đời gặp thời nhƣ vậy, với chúng sanh nhƣ vậy thì làm sao 

Ngài đem đạo lý Nhất thừa mà dạy đƣợc. Cho nên, Phật phƣơng tiện từ Nhất 

thừa phân biệt nói thành ba. Vậy thì ba đó là ba giả thuyết chứ không phải 

chân thật, tuy nó vẫn có công dụng rất lớn lao dẫn đến Nhất thừa. 

 

    Kinh văn: Này Xá-lợi-phất, nếu đệ tử của Ta, ngƣời nào tự gọi A-la-hán, 

Bích-chi Phật, mà không nghe không biết đƣợc việc các đức Nhƣ Lai là chỉ 

giáo hóa hàng Bồ-tát thì những ngƣời đó không phải Phật đệ tử, không phải 

A-la-hán, không phải Bích-chi Phật. 

 

    Giải thích: Đoạn kinh trên đức Phật chỉ rõ nhƣ thế nào là tăng thƣợng 

mạn, nhƣ thế nào là không tăng thƣợng mạn, nhƣ thế nào là đệ tử Phật, là A-

la-hán. 

 

    Đức Phật nói Tam thừa là nói chung cho tất cả, trong khi Ngài dùng 

phƣơng tiện nói Tam thừa thì dù có những ngƣời tin rằng, đó là pháp chân 

thật mà tu hành chứng quả hoặc A-la-hán, Bích-chi Phật..., nhƣng ít nhất 

cũng phải hiểu rằng, đại sự ra đời của đức Phật không phải nhằm chừng ấy, 

mà cốt giáo hóa hàng Bồ-tát, có nghĩa là đức Phật ra đời cốt dạy đạo nhất 

thừa. Nói Bồ-tát tức nói hạng ngƣời đủ căn cơ trình độ lãnh thọ đạo lý nhất 

thừa. Hoặc ngƣời nghe đạo lý nhất thừa, ít ra phải hiểu, phải biết, dù không 

chứng ngộ đƣợc, nhƣng phải thấy đƣợc, tin đƣợc đại sự đức Phật ra đời, có 

nhƣ vậy mới gọi là A-la-hán, Bích-chi Phật, đệ tử Phật đƣợc. 

 

    Kinh văn: Này Xá-lợi-phất, các hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tự cho mình đã 

đƣợc A-la-hán, ở vào thân tối hậu cứu cánh Niết-bàn, lại không còn có chí 

nguyện cầu A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề thì nên biết, hạng này đều là 

kẻ tăng thƣợng mạn. Sở dĩ làm sao ? Nếu có Tỳ-kheo thật chứng quả A-la-

hán mà không tín đƣợc pháp này thì không có lẽ đó. Trừ sau khi đức Phật 

diệt độ, hiện tiền không có Phật. Vì sao ? Vì sau khi Phật diệt độ những kinh 

nhƣ thế mà hạng ngƣời thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa thì hạng ngƣời đó khó có 

đƣợc. Nếu gặp các đức Phật khác thì đối với pháp này bèn đƣợc hiểu rõ. 

 

    Giải thích: Thân tối hậu, một vị đã tu chứng quả A-la-hán phải đủ bốn 

điều: Thử sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Bốn 

điều này phối hợp với lý Tứ đế nhƣ sau: 

 

    Thử sanh dĩ tận, tƣơng xứng với Khổ đế, khổ đƣợc dứt trừ đoạn diệt, 

không còn tái sanh nữa. 

 



    Phạm hạnh dĩ lập, tƣơng xứng với Đạo đế, tức pháp môn tu hành đã đƣợc 

kiến lập, đầy đủ và thành tựu phạm hạnh. 

 

    Sở tác dĩ biện, tƣơng xứng với Diệt đế. Niết-bàn đã chứng, điều cần làm 

đã làm xong. 

 

    Bất thọ hậu hữu, tƣơng xứng với Tập đế, Tập đế là nguyên nhân của hậu 

hữu (đời sau). Đã dứt hết Tập đế tức không còn thọ hậu hữu nữa. 

 

    A-la-hán là gì ? Là ngƣời đã thành tựu viên mãn đạo lý Tứ đế. Muốn 

thành tựu đạo lý Tứ đế, hành giả phải trãi qua ba giai đoạn, kiến đạo, tu đạo 

và vô học đạo. 

 

    Nhận thức rõ đạo lý Tứ đế, nhƣ biết cuộc đời là khổ, tuy vẫn biết nếu 

đứng trên bình diện tƣơng đối, cuộc đời vẫn vui, nhƣng đó là cái vui của thế 

gian, nếu đứng trên bình diện tuyệt đối thì thế gian chƣa vui, thế gian còn 

khổ, bởi chúng sanh còn đang chịu sanh tử luân hồi, chịu luật vô thƣờng chi 

phối. Muốn sống mà cứ chết, muốn không bệnh mà cứ bệnh..., cho nên biết 

thế gian là khổ. Nói cho cùng, thế gian vẫn còn khổ, hiểu rõ đƣợc nhƣ vậy 

gọi là biết đƣợc Khổ đế. 

 

    Biết đƣợc khổ đó và cũng biết chắc rằng khổ đó do ái dục vô minh sanh 

ra, chứ không do một nguyên nhân nào khác. Nhƣ thế là biết đƣợc Tập đế. 

Và biết rõ rằng hễ dứt trừ đƣợc khổ nhơn và khổ quả thì đƣợc tịch tịnh an 

lạc Niết-bàn, đó gọi là Diệt đế. Và cũng biết rằng giáo lý Bát chánh đạo, 

Tam thập thất Bồ-đề là con đƣờng chân chánh, là pháp môn đứng đắn đƣa 

đến Nhất thừa đạo. Nhƣ vậy là biết đƣợc Đạo đế. 

 

    Khi tìm hiểu lý Tứ đế chân chánh nhƣ vậy gọi là kiến đạo. Kiến đạo mới 

trừ đƣợc ngũ lợi sử, kiến hoặc mà thôi. Phải đợi bƣớc qua địa vị tu đạo, tức 

từ nhị quả Tƣ-đà-hàm đến A-la-hán hƣớng, thời gian đó gọi là tu đạo. Thời 

gian này là thật hành theo lý Tứ đế, đoạn trừ ngũ độn sử. Khi đã đoạn trừ 

ngũ độn sử tức dứt hết Tập đế, dứt Tập đế tức dứt Khổ đế, chứng Niết-bàn, 

bƣớc lên quả vị A-la-hán gọi là Vô học đạo. Đến quả vị A-la-hán là thân 

cuối cùng không còn tái sanh nữa. Nhƣng, nếu đến đó rồi tự cho là đủ mà 

không có chí nguyện cầu vô thƣợng Bồ-đề thì những ngƣời nhƣ vậy gọi là 

tăng thƣợng mạn. Tăng thƣợng mạn là chấp chặt nơi quả vị Hữu dƣ y, Vô dƣ 

y Niết-bàn, cho là cứu cánh rồi, trên A-la-hán không còn gì nữa nên không 

chịu cầu vô thƣợng Bồ-đề. 

 



    Trên là nói không biết bản nguyện của Phật ra đời... thì không phải là A-

la-hán,... chứ chƣa thuộc loại tăng thƣợng mạn, những ngƣời chấp chặt quả 

vị mới gọi là tăng thƣợng mạn. 

 

    Nhƣng, có trƣờng hợp nào một vị A-la-hán chấp chặt quả vị mà không 

thuộc loại tăng thƣợng mạn không ? Có. Ngoại trừ "sau khi Phật diệt độ, 

hiện tiền không có Phật". Bởi vì khi đức Phật diệt độ rồi không có ngƣời nói 

pháp Nhất thừa khai quyền, hiển thật cho nghe thì làm sao biết đƣợc ngoài 

quả vị A-la-hán còn có quả vị vô thƣợng Bồ-đề nữa, trƣờng hợp này không 

gọi là tăng thƣợng mạn. 

 

    Nhƣ vậy thì những vị A-la-hán luôn ở quả vị đó chứ không thể chứng quả 

vị vô thƣợng Bồ-đề hay sao? Trừ trƣờng hợp gặp đƣợc các đức Phật khác ra 

đời thì sẽ đƣợc đức Phật đó giải rõ pháp khai quyền hiển thật và bấy giờ vị 

A-la-hán đó sẽ vƣợt lên cầu chứng quả vị vô thƣợng Bồ-đề. 

 

    Kinh văn: Này Xá-lợi-phất, các Ông hãy nên nhất tâm tín giải thọ trì lời 

Phật. Các đức Phật Nhƣ Lai nói không hƣ dối. Không có các thừa khác mà 

chỉ có nhất Phật thừa. 

 

    Giải thích: Đức Phật nhắc đi nhắc lại "các đức Nhƣ Lai nói không hƣ dối" 

đức Phật lúc nói Tam thừa, Ngài không nói đây là Ta giả nói, cho nên khi 

Ngài nói Tam thừa thì mọi ngƣời đều tin rằng Tam thừa là chân thật. Đến 

hội Pháp Hoa đức Phật lại nói Nhất thừa mới là chân thật còn Tam thừa chỉ 

là phƣơng tiện. Điều này sẽ khiến mọi ngƣời lầm nghĩ rằng, đức Thế Tôn 

nói trƣớc sau bất nhất, vậy thì lời Ngài có hƣ dối không ? -Không. Mặc dù 

trên ngôn từ kinh giáo trình bày trƣớc sau khác nhau nhƣng ý nghĩa và mục 

đích trƣớc sau vẫn là một. Đại sự ra đời giáo hóa của chƣ Phật trƣớc sau 

cũng duy nhất, lời chƣ Phật nói không hƣ dối là vậy. 

 

    Kinh văn: Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà nói bài kệ 

rằng: 

 

    Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, có những ngƣời ôm tâm tăng thƣợng mạn, còn Ƣu-

bà-tắc ngã mạn, Ƣu-bà-di thì bất tín. Bốn chúng nhƣ vậy, số đó có năm 

ngàn. Họ không tự thấy đƣợc lỗi của mình, đối với giới có thiếu, có lậu lọt, 

rồi cứ bảo vệ che dấu chỗ tỳ vết, hàng tiểu trí đó đã ra đi rồi, cặn bả trong 

chúng hội, do oai đức của Phật đã lui ra. Những hạng kém ít phƣớc đức đó 

không kham chịu đƣợc giáo pháp này. Những cành lá trong chúng hội này 

không còn nữa mà chỉ còn hạt chắc thôi. 



 

    Giải thích: Đây là đoạn kệ lặp lại năm ngàn ngƣời tăng thƣợng mạn ở 

đoạn kinh trƣớc. Năm ngàn này không phải chỉ hàng xuất gia mà cả tại gia. 

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thì tăng thƣợng mạn, vì có tu, có chứng quả nhƣng lại 

chấp chặt quả vị nên bị lỗi tăng thƣợng mạn. Ƣu-bà-tắc thì ngã mạn, đây là 

bệnh chấp ngã cố hữu của chúng sanh. Còn Ƣu-bà-di thì bất tín, bất tín hay 

ty liệt mạn. Mỗi hạng ngƣời có mỗi bệnh, gồm năm ngàn ngƣời, không tự 

thấy lỗi mình, đối với giới có khuyết có lậu. Khuyết là tu hành không đầy 

đủ, thiếu sót, do khuyết cho nên phiền não lọt vào. Bởi vì ngƣời xuất gia, 

giới nhƣ phao nỗi qua sông, phao nỗi bị lũng nƣớc sẽ tràn vào và bị chìm 

nên gọi là khuyết lậu. 

 

    Cũng có nghĩa nữa là đối với giới luật oai nghi thiếu sót, giữ gìn không 

chu đáo gọi là khuyết; định cộng giới, đạo cộng giới không có nên gọi là lậu. 

Những hạng nhƣ thế đã ra hết, chỉ còn lại hạt chắc thật. Bây giờ, chính lúc 

đức Phật nói pháp Nhất thừa vậy. 

 

    Kinh văn: Xá-lợi-phất hãy khéo nghe, pháp của các đức Phật chứng đƣợc, 

và vô lƣợng sức phƣơng tiện của Ngài đem ra vì chúng sanh mà nói. Đối với 

điều tƣởng niệm trong tâm của chúng sanh, với các thứ hành đạo hoặc bao 

nhiêu tánh dục của chúng sanh, hoặc các nghiệp thiện, nghiệp ác đời trƣớc 

của chúng sanh, Phật đều biết rõ. Ngài dùng các nhân duyên thí dụ ngôn từ, 

các sức phƣơng tiện khiến cho tất cả những ngƣời đó đều đƣợc hoan hỶ. 

 

    Giải thích: Chƣ Phật sở đắc pháp là chỉ cho thật trí, vô lƣợng phƣơng tiện 

lực là chỉ cho quyền trí. Đức Phật do thật trí và quyền trí mà nói pháp cho 

chúng sanh. Đức Phật biết rõ từng căn tánh và dục của chúng sanh. Tánh là 

những điều căn để gắn chặt từ xƣa, dục là những điều ham muốn hôm nay. 

 

    Kinh văn: Hoặc nói Tu-đa-la, Già-đà, Bổn sự, Bổn sanh, Vị-tằng-hữu, 

cũng nói về Nhân duyên, Thí dụ, Kỳ-dạ, Ƣu-ba-đề-xá. 

 

    Giải thích: Đây là Phật nói 9 bộ kinh, thƣờng nói 12 bộ, nhƣng Tiểu thừa 

Phật mới nói 9 bộ, chƣa có Thọ ký, bởi Tiểu thừa Phật chƣa Thọ ký, và Đại 

phƣơng quảng, vì Phật chƣa nói đến kinh Đại thừa. 

 

    Tu-đa-la là khế kinh, Già-đà là trùng tụng, Bổn sự là nói về sự nghiệp tu 

hành trong đời quá khứ của đức Phật. Bổn sanh là nói về sự thọ sanh đời 

trƣớc của đức Phật. Đức Phật sanh ra tên gì, họ gì, ở đâu..., Vị tằng hữu, 

những điều chƣa từng có. Nhân duyên, Thí dụ, Kỳ-dạ là Trùng tụng, Ƣu-ba-



đề-xá là luận nghị. Luận nghị tức là một lối hành văn trong kinh, lời lẽ đối 

đáp, phân tích, giảng giải những điều Phật đã nói. 

 

    Mƣời hai bộ kinh này có nghĩa là 12 bộ loại, phân theo thể tài và phân 

theo nội dung. Nhƣ Tu-đa-la là phân theo thể tài, văn trƣờng hàng, văn xuôi. 

Kỳ-dạ, Trùng tụng là phân theo văn kệ, có lối kệ độc khởi thì gọi là Kỳ-dạ, 

kệ lặp lại văn trƣờng hàng thì gọi là trùng tụng. Bổn sanh, Bổn sự, Nhân 

duyên là phân theo nội dung, Luân nghị là phân theo thể tài. 

 

    Kinh văn: Những hàng độn căn ƣa thích pháp nhỏ, tham trƣớc sanh tử, đối 

với vô lƣợng Phật không hành đƣợc đạo thâm diệu, bị các khổ làm não loạn, 

đối với những ngƣời đó Ta nói pháp Niết-bàn cho. 

 

    Giải thích: Đây là pháp Tiểu thừa. Lúc bấy giờ đức Phật chỉ nói về Niết-

bàn, giúp trừ sanh tử, đoạn các lậu hoặc mà thôi chứ chƣa nói sẽ thành Phật 

đạo, chứng Bồ-đề. 

 

    Kinh văn: Ta thiết lập ra phƣơng tiện ấy, khiến họ đƣợc vào Phật huệ. 

Nhƣng, Ta chƣa từng nói (các ông sẽ đƣợc thành Phật đạo). Bởi vì sao mà 

chƣa từng nói? Bởi vì thời gian nói chƣa đến, hôm nay mới đúng lúc, Ta 

quyết định nói pháp Đại thừa. 

 

    Giải thích: Nên hiểu rằng, trƣớc kia Ngài đã nói pháp Đại thừa rồi, nhƣng 

Đại thừa trƣớc Pháp Hoa Phật chỉ thọ ký cho hàng Bồ-tát thành Phật. Đến 

Pháp Hoa mới chung kết, tóm thâu cả hàng Thanh Văn hồi tâm hƣớng Đại 

đều đƣợc thọ ký thành Phật, nên Đại thừa trong Pháp Hoa có nghĩa trọn vẹn 

hơn. Do đó, gọi là Đại thừa Viên giáo. 

 

    Kinh văn: Ta nói 9 bộ pháp này, tùy thuận theo chúng sanh cốt để đƣa vào 

Đại thừa, cho nên nói kinh này. 

 

    Có những Phật tử tâm thanh tịnh, nhu nhuyến và lợi căn, đối với vô lƣợng 

các đức Phật có thể tu hành đạo thâm diệu. Ta sẽ vì các hàng Phật tử đó, nói 

kinh Đại thừa này. Ta thọ ký cho những ngƣời nhƣ thế, tƣơng lai thành Phật 

đạo. Do họ thâm tâm niệm Phật, tu trì giới luật thanh tịnh nên những hạng 

ngƣời đó nghe mới đƣợc thành Phật thì sanh hoan hỶ lớn lao đầy khắp cả 

thân mình. Phật biết tâm hạnh của những ngƣời đó, cho nên nói kinh Đại 

thừa. 

 



    Hàng Thanh Văn hoặc Bồ-tát nghe pháp Ta nói cho đến một câu kệ cũng 

đều thành Phật đạo không có nghi. 

 

    Giải thích: Tâm thanh tịnh nhu nhuyến tức là có tâm tín thuận, lợi căn tức 

là có trí tuệ. Có tín và có tuệ. 

 

    Biết tâm hạnh tức nhiên biết sở hành trong tâm. Sở hành trong tâm là đủ 

có tín có tuệ, thọ lãnh và nạp đƣợc giáo lý Đại thừa nên Phật nói kinh Đại 

thừa. 

 

    Nghe một câu kệ cũng thành Phật, bởi vì câu kệ đó nói lên đạo lý làm 

Phật, lẽ tất nhiên nghe câu kệ đó sẽ thành Phật. 

 

    Kinh văn: Trong 10 phƣơng Phật độ, chỉ có pháp Nhất thừa chứ không hai 

cũng không ba, trừ Phật phƣơng tiện nói ra, mà phƣơng tiện nói cũng chỉ 

dùng danh tự giả để dẫn đạo các chúng sanh. 

 

    Giải thích: Nói Nhị thừa, Tam thừa là danh tự giả để dẫn dắt chúng sanh, 

chứ đó cũng không phải thật. 

 

    Kinh văn: Vì nói trí tuệ Phật, nên các đức Phật ra đời. Chỉ một việc đó là 

thật, còn nói hai thừa ba thừa thời chẳng phải chơn. Ta hoàn toàn không đem 

pháp Tiểu thừa để tế độ chúng sanh. Phật tử trú trong pháp Đại thừa, đúng 

nhƣ pháp Ngài chứng đƣợc, do sức định, tuệ và sức phƣơng tiện trang 

nghiêm, đem pháp đó để hoá độ chúng sanh. 

 

    Giải thích: "Dƣ nhị" ngoài hai thừa... tức là ngoài nhất thật sự ra, dù nói 

cái gì khác nữa thì đều chẳng phải. Tức ngoài nhất đại sự nhân duyên, tất cả 

cái khác đều là phƣơng tiện để dẫn đạo chúng sanh. Định, Tuệ, Lực ở trên 

phải hiểu: Định để thành Phật, Tuệ để chứng ngộ chân lý và phƣơng tiện lực 

để dắt dẫn chúng sanh. Ba thứ này thiếu một thì không thể trang nghiêm 

đƣợc pháp Đại thừa. Và nhờ trang nghiêm pháp Đại thừa mà Phật luôn trú 

trong pháp Đại thừa. Chữ "tự trú" có nghĩa tự giác thánh trí luôn luôn tự trú, 

chứng nhập pháp Đại thừa bình đẳng thật tƣớng. 

 

    Kinh văn: Tự chứng pháp vô thƣợng đạo Đại thừa bình đẳng. Nếu Ta 

dùng Tiểu thừa để giáo hóa, dù giáo hóa chỉ một ngƣời thôi Ta cũng mắc 

vào xan tham đó là việc không thể có. 

 



    Giải thích: Không bao giờ đức Phật chứng pháp bình đẳng Đại thừa mà 

Ngài lại đem pháp Tiểu thừa dạy cho chúng sanh, dù dạy cho một ngƣời 

Ngài cũng không dạy, nếu làm nhƣ vậy là mắc lỗi xan tham. Đây là một lối 

nói của đức Phật. Ngài thấy việc này chúng sanh khó tin khó hiểu, cho nên, 

Ngài luôn lập lại nhƣ vậy. 

 

    Kinh văn: "Nếu ngƣời có lòng tin quy y Phật, họ sẽ biết Nhƣ Lai không 

luống dối, cũng không có ý xan tham tật đố. Nhƣ Lai đã đoạn hết các điều 

ác, nhờ đó cho nên, ở trong mƣời phƣơng chỉ riêng Phật có hiệu là vô sở úy 

(gồm cả tứ vô sử úy)" Ta có thân tƣớng trang nghiêm, có hào quang chiếu 

soi thế gian, đƣợc vô lƣợng chúng tôn kính, Ta nói pháp ứng hợp với thật 

tƣớng. 

 

    Giải thích: Đây cũng là một lời minh chứng, đức Phật nhờ đoạn ác, nhờ 

không tật đố xan tham, nhờ lòng cứu độ chúng sanh mới có đƣợc thân tƣớng 

trang nghiêm. Có hào quang chiếu khắp thế gian, đƣợc vô lƣợng chúng tôn 

kính. Vậy "cho nên Ta nói thật tƣớng ấn", thật tƣớng ấn là pháp Đại thừa, 

pháp thật tƣớng ấn. Ấn có tam pháp ấn, có thật tƣớng ấn. Tam pháp ấn thuộc 

pháp Tiểu thừa. Đó là vô thƣờng, khổ, vô ngã. Vì tất cả mọi hiện tƣợng ở thế 

gian, thiên hình vạn trạng sai khác, nhƣng tự mỗi pháp đều mang đủ ba tánh 

chất vô thƣờng, khổ, vô ngã. Đức Phật đã tự chứng ngộ đƣợc, Phật nói lại 

cho chúng sanh nghe, điều đó nhƣ một dấu ấn. Nếu ở đâu, lời kinh, quyển 

luận nào diễn tả trong đó bao hàm cả ý nói về hiện tƣợng thế gian vô thƣờng, 

khổ, vô ngã thì đó là dấu ấn của Phật, tin đó là lời Phật nói, gọi đó là ấn. 

Nhƣ một cái dấu đóng trên tờ giấy, ai thấy cái dấu đóng đều biết là văn thơ 

thuộc của ai nên gọi đó là ấn. 

 

    Còn Đại thừa thì có thêm thật tƣớng ấn hay nhất Phật thừa ấn. Đó là dấu 

ấn của Kinh luận Đại thừa, chỉ về thật tƣớng bình đẳng của vạn pháp. 

 

    Kinh văn: "Xá-lợi-phất nên biết, Ta vốn lập thệ nguyện, muốn khiến các 

chúng sanh đồng đƣợc nhƣ Ta không khác". 

 

    "Nhƣ sở nguyện của Ta xƣa thì nay đã đƣợc viên mãn đó là hóa độ tất cả 

chúng sanh đều khiến vào Phật đạo." 

 

    Giải thích: Câu này để nói rằng đức Phật không phải ngày hôm nay mà 

chính từ trong bản nguyện, Ngài cũng đã lập thệ nguyện muốn cho chúng 

sanh đồng đƣợc thành Phật nhƣ mình, nghĩa là muốn đem pháp nhất thừa nói 

cho chúng sanh chớ không hai ba thừa gì hết. 



 

    Kinh văn: Nếu ta gặp chúng sanh, đều dạy cho họ Phật đạo, nhƣng những 

ngƣời vô trí, bị lầm lỗi, rối loạn, mê hoặc, không lãnh thọ đƣợc lời dạy đó. 

Ta biết chúng sanh ấy chƣa từng tu gốc thiện. Họ bị chấp chặt nơi 5 dục, bị 

si ái nên sanh ra khổ não. 

 

    Giải thích: Đoạn kệ này là lập lại phần văn trƣờng hàng ở trƣớc nói về 

ngũ trƣợc. Mấy câu này là nói về phiền não trƣợc. 

 

      

 

    Kinh văn: "Do nhơn duyên của ái dục phải đọa vào tam đồ ác đạo. Sanh 

vào trong 6 thù luân hồi để chịu các khổ". 

 

    Giải thích: Đoạn này là nói về chúng sanh trƣợc. Khi sanh chỗ này, khi 

sanh chỗ kia, cho nên gọi là chúng sanh. 

 

    Kinh văn: "Rồi thọ lấy thân hình mỏng manh trong thai bào, cứ đời đời 

tăng dồn lên mãi". 

 

    Giải thích: Đây là nói về mạng trƣợc. 

 

    Kinh văn: "Những ngƣời thiếu phƣớc đức, bị các khổ bức bách, sa vào 

trong rừng tà kiến, hoặc chấp có chấp không, v.v... Dựa theo các tà kiến đó 

tăng lên đủ 62 tà kiến, rồi đắm chấp theo pháp hƣ vọng, giữ chặt không rời 

bỏ." 

 

    Giải thích: Đây là nói về kiến trƣợc. (62 tà kiến xem kinh Phạm võng hay 

Phạm động trong Trƣờng A Hàm sẽ rõ) 

 

    Kinh văn: "Ngã mạn tự cống cao, tâm siểm, khúc không chân thật, trong 

ngàn vạn ức kiếp, không nghe đƣợc danh tự Phật, cũng không nghe đƣợc 

chánh pháp, những ngƣời nhƣ thế thật khó độ". 

 

    Giải thích: Đây là nói về kiếp trƣợc. 

 

    Kinh văn: "Cho nên Xá-lợi-phất, Ta vì họ thiết lập phƣơng tiện, nói đạo 

dứt khổ, chỉ thị Niết-bàn, Ta tuy nói Niết-bàn, nhƣng có cũng chẳng phải 

chân thật Niết-bàn. Các pháp từ xƣa nay, tƣớng thƣờng tự tịch diệt. Các Phật 



tử dựa theo đó hành đạo xong, tƣơng lai sẽ đƣợc làm Phật. Ta có sức phƣơng 

tiện, khai thị ba thừa pháp". 

 

    Giải thích: Đức Phật nói Niết-bàn là đối với hàng Thanh Văn. Trong khi 

nói Niết-bàn, Ngài chỉ cái khổ sanh tử, muốn dứt trừ khổ sanh tử phải đoạn 

trừ mê hoặc, mê hoặc đƣợc đoạn trừ thì sanh tử không còn, sanh tử không 

còn thì chứng đƣợc Niết-bàn. Nhƣ vậy, ở hàng Thanh văn, đức Phật nói 

tƣớng sanh tử rõ ràng, tƣớng Niết-bàn rõ ràng, đoạn cái này thì chứng quả 

kia, cho nên, đức Phật nói pháp Tứ đế cho Thanh Văn đó là sanh diệt Tứ đế, 

tức là đứng trên tánh cách, tƣớng trạng có sanh có diệt, có tƣớng sanh tử, có 

tƣớng Niết-bàn rõ ràng... Niết-bàn đó là Niết-bàn tƣơng đối chƣa phải là cứu 

cánh. 

 

    Niết-bàn cứu cánh là gì ? là chƣ pháp thật tƣớng. "Chƣ pháp tùng bản lai 

thƣờng tự tịch diệt tƣớng", các pháp từ xƣa nay tƣớng của nó vẫn thƣờng tự 

tịch diệt, hay là tƣớng của các pháp từ xƣa nay tự tịch diệt, tự tịch diệt là tự 

vắng lặng. Sở dĩ nói pháp đó sanh, pháp đó diệt, pháp đó có, pháp đó 

không... Đó chỉ là vọng kiến hƣ tƣởng của chúng sanh mà thôi. Kỳ thật, 

pháp đó vốn tịch tịnh, vốn bất sanh bất diệt. Sanh tức bất sanh. Nói cái nhà 

sanh nhƣng có phải thật sự có cái nhà sanh không - thật sự không có cái nhà 

sanh. Đã không có sanh thì lấy cái gì diệt ? Thành ra, thấy có cái tƣớng nhà 

giả dối sanh diệt, nhƣng chính tự nó, chính từ bản thể của cái nhà đó vốn 

không sanh diệt, đó gọi là "tƣớng tịch diệt". Tịch diệt tức Niết-bàn. Niết-bàn 

là bất sanh bất diệt thì tịch diệt có nghĩa là bất sanh bất diệt. Đây mới là chân 

thật Niết-bàn và đây là lý của Đại thừa, mà lý Đại thừa thì chính ngay trong 

đƣơng thể các pháp là bất sanh bất diệt, đó là Niết-bàn. Cho nên, trong Tiểu 

thừa không nói sanh tử tức Niết-bàn, phiền não tức Bồ-đề. Lên Đại thừa thì 

chính ngay nơi dụng và tƣớng là thể, chính nơi thể là tƣớng là dụng bất 

tƣơng ly. 

 

    Trung luận có cắt nghĩa: "Các pháp duyên sanh vô tánh, đó là tịch diệt, 

mà tịch diệt là vô tƣớng, vô thử, vô bỉ". Nói có cái nhà sanh mà kỳ thật 

không có cái nhà sanh, nhà bổn vô sanh, không có một cái gọi là có cái nhà 

cụ thể thật có sanh. Nhƣ vậy, nhà vốn vô sanh vô diệt là vô tƣớng thì làm 

sao có kia có đây, cho nên, gọi là tịch diệt. Và ở đó ngôn ngữ cùng hý luận 

đều bặt dứt, nói không nói có cũng hý luận, nói thƣờng nói đoạn... cũng hý 

luận. 

 

    Tóm lại, Trung luận có nêu lên 8 phạm trù chấp trƣớc của chúng sanh: 

Đối với các pháp, một là chấp sanh, hai là chấp diệt, ba là chấp thƣờng, bốn 



là chấp đoạn, năm là chấp nhất, sáu là chấp khác, bảy là chấp từ ngoài đến, 

tám là từ trong sanh ra. Vì thế, nhà Trung luận, để phá những hý luận sai lầm 

đó, nên thêm vào chữ bất: Bất sanh, bất diệt, bất thƣờng, bất đoạn, bất nhứt, 

bất dị, bất lai, bất xuất, để phủ nhận những điều chúng sanh chấp đó là giả 

dối, không thật, mà khi đã phủ nhận tám điều đó tức không có sanh diệt, 

đoạn, thƣờng... thì nhƣ vậy, tự các pháp bản lai tịch diệt tƣớng. 

 

    Cùng một chỗ khác trong kinh luận nói, các pháp thực tƣớng thì ở đó tâm 

duyên cũng bặt dứt, ngôn ngữ cũng bặt dứt. 

 

    Khi nói chữ "bất" này rồi, thì giờ đây không thể dùng tâm mà tƣởng đo 

lƣờng đƣợc tánh cách của thật tƣớng pháp, đó là tâm duyên bặt dứt. Chỉ có 

trực nhận chớ còn phân biệt tức là dùng ngôn ngữ mà phân biệt, tức đem tâm 

hành duyên lự thì cả hai đều không đƣợc. Dùng tâm hành duyên lự không 

khác nào đem lửa đom đóm đốt nhà thì không sao đốt đƣợc. Trung luận nói 

"vô sanh cũng vô diệt, tịch diệt nhƣ Niết-bàn". Cho nên, tịch diệt nhƣ Niết-

bàn, tịch diệt là bất sanh, bất diệt. Niết-bàn là bất sanh bất diệt. Ngộ đƣợc lẽ 

đƣơng sanh "bất sanh" của các pháp tức ngộ đƣợc tƣớng tịch diệt của các 

pháp thì ngay trong đó đã là Niết-bàn, chớ không phải chờ dứt hết sanh tử 

mới đƣợc Niết-bàn, mà chính ngay sanh tử tự tánh là Niết-bàn. Ngộ đƣợc tự 

tánh sanh tử là Niết-bàn thì đó mới là chân thật Niết-bàn, chƣa ngộ đƣợc thì 

là phi chơn diệt. 

 

    Kinh văn: "Tất cả các đấng Thế Tôn đều nói nhất thừa đạo, nay đây các 

hàng đại chúng đều hãy nên trừ nghi hoặc. Lời các đức Phật nói không khác, 

chỉ có một không hai thừa." 

 

    Giải thích: Đoạn này ý rằng, lời đức Phật nói không hƣ dối hãy nên tin. 

Đây cũng là một nghĩa trong 6 nghĩa đã nói ở trƣớc, bàn bạc trong các đoạn 

kinh. (Hoặc tán thán pháp nhất thừa, lời Phật không hƣ dối...) 

 

    Kinh văn: Quá khứ vô số kiếp, vô lƣợng các đức Phật diệt độ, trăm ngàn 

vạn ức số không thể lƣờng hết đƣợc, các đức Phật nhƣ vậy từng dùng các 

thứ nhơn duyên, các thứ thí dụ, vô số phƣơng tiện lực để diễn nói các pháp 

tƣớng (các pháp thật tƣớng). Các đấng Thế Tôn ấy đều chỉ nói nhất thừa 

pháp để giáo hóa vô lƣợng chúng sanh khiến họ vào Phật đạo. 

 

    Lại, các đấng đại thánh chúa, biết tất cả thế gian, các loài nhân thiên quần 

sanh, về chỗ ƣa muốn trong thâm tâm họ, rồi lại dùng dị phƣơng tiện làm trợ 

tiếp phát hiển nghĩa đệ nhất. 



 

    Giải thích: Thế nào là "dị phƣơng tiện"? Thay vì đức Phật nói thẳng pháp 

nhất thừa thì chúng sanh không hiểu, cho nên, Ngài phải dùng phƣơng tiện 

này, phƣơng tiện khác để nói ra, nên gọi dị phƣơng tiện. Nhƣ Phật phóng 

hào quang, Phật nói phiền não ô nhiễm của chúng sanh để chúng sanh biết 

đó là nguồn gốc sanh tử để trừ, Phật nói Niết-bàn Vô dƣ y v.v... tất cả đó là 

dị phƣơng tiện. Vì sao gọi là dị phƣơng tiện? Là những điều đó đối với 

chúng sanh thì thấy là thật, nhƣng đối với đức Phật, Ngài tự thấy rằng đó chỉ 

là phƣơng tiện để dẫn dắt chúng sanh đi tới nhất thừa đạo mà thôi. Cho nên 

gọi là dị phƣơng tiện, mà có dị phƣơng tiện đó mới giúp phát huy đƣợc nhất 

thừa đạo. Nếu nhƣ đức Phật không khai quyền thì chắc chắn không bao giờ 

chúng sanh nghe đƣợc nhất thừa đạo, cho nên, Ngài dùng dị phƣơng tiện để 

khai quyền. Mặc dù là dị phƣơng tiện nhƣng là pháp môn đƣa đến nhất thừa 

đạo. 

 

    Kinh văn: Nếu có loại chúng sanh gặp đƣợc các đức Phật quá khứ, hoặc 

nghe pháp bố thí, hoặc trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thuyền định, trí tuệ mà tu 

tập trí tuệ phƣớc đức đó. Những hạng ngƣời nhƣ vậy đều đã thành Phật đạo. 

 

    Giải thích: Đức Phật nói về lục độ vạn hạnh, đó cũng là dị phƣơng tiện. Vì 

sao nhất thừa pháp mà lại chia ra lục độ? Đoạn này là nói về chúng sanh gặp 

Phật ra đời, nghe pháp lục độ mà tu hành đều đƣợc thành Phật đạo. Còn sau 

khi Phật diệt độ thì sao? 

 

    Kinh văn: "Sau khi chƣ Phật diệt độ, hoặc có ngƣời tâm hiền lành nhu 

nhuyến, những hạng chúng sanh nhƣ vậy đều đã thành Phật đạo. Các đức 

Phật diệt độ rồi cúng dƣờng Xá-lợi-phất, dựng lên vạn ức các thứ tháp, hoặc 

bằng vàng, bạc, pha lê, xa cừ, mã não, mai quỉ hoặc lƣu ly rồi trang nghiêm 

thanh tịnh, trang nghiêm nơi các tháp". 

 

    Hoặc dựng miếu thờ, hoặc bằng đá, hoặc bằng gỗ chiên đàn, bằng trầm 

thủy, bằng cây tra, gỗ mộc cùng các thứ gỗ khác. Hoặc bằng ngói gạch đất, 

hoặc ở giữa chỗ đồng trống, đắp đất làm miếu thờ Phật. Cho đến đồng tử 

giỡn chơi, nhóm cát lại làm tháp Phật. Những ngƣời nhƣ vậy đó, đều đã 

thành Phật đạo". 

 

    Giải thích: Cúng dƣờng Xá-lợi, làm tháp, miếu, cho đến đồng tử giỡn 

chơi, nhóm cát làm tháp Phật cũng đều thành Phật đạo. Đây là nói việc xây 

tháp miếu cúng dƣờng. 

 



    Kinh văn: "Hoặc có ngƣời vì Phật mà kiến lập nên hình tƣợng Phật, hoặc 

chạm, hoặc khắc, thành các tƣớng, ngƣời đó đều đã thành Phật đạo. 

 

    Hoặc dùng bảy báu để kết thành, hoặc bằng thiếc, bạc, đồng trắng, đồng 

đỏ, bạch lạp, bằng chì, bằng sắt, bằng cây, bằng đất, bằng sơn, bằng vải, để 

trang sức tƣợng Phật. Những ngƣời nhƣ vậy đều đã thành Phật đạo. 

 

    Hoặc là vẽ tƣợng Phật, đủ trăm phƣớc trang nghiêm, hoặc tự mình làm, 

hoặc khiến ngƣời khác làm, đều đã thành Phật đạo. Cho đến đồng tử giỡn 

chơi, hoặc dùng cỏ cây và bút, dùng móng tay gạch vẽ tƣợng Phật, những 

ngƣời nhƣ vậy lần lƣợt chứa công đức, đầu đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật 

đạo, chỉ giáo hóa hàng Bồ-tát, độ thoát vô lƣợng chúng sanh". 

 

    Giải thích: Đoạn này nói về sự tạo tƣợng Phật mà đƣợc thành Phật đạo. 

 

    Kinh văn: "Hoặc có ngƣời đối với tháp miếu, đối với tƣợng báu, tƣợng vẽ, 

dùng hoa hƣơng, phan lọng đem tâm cung kính để cúng dƣờng. 

 

    Hoặc khiến ngƣời khác trổi nhạc, đánh trống, thổi còi, thổi ốc, thổi ống 

tiêu, ống địch, đờn cầm, đờn không hầu, đờn tỳ bà, não bạc. Các âm nhạc 

nhƣ vậy dùng để cúng dƣờng, hoặc với tâm hoan hỶ, ca ngâm khen ngợi 

công đức của Phật, cho đến một tiếng nhỏ, cũng đều đã thành Phật đạo. 

 

    Hoặc ngƣời tâm tán loạn, cho đến dùng một cành hoa cúng dƣờng nơi 

tƣợng vẽ, cũng lần lƣợt thấy vô số Phật". 

 

    Giải thích: Đoạn này nói về sự cúng dƣờng tƣợng Phật mà đƣợc thành 

Phật đạo. 

 

    Kinh văn: "Hoặc có ngƣời lễ bái, hoặc chỉ chấp hai tay, cho đến đƣa một 

tay, hoặc chỉ hơi cúi đầu để cúng dƣờng tƣợng Phật thì cũng lần lƣợc thấy 

vô số Phật, tự thành vô thƣợng đạo, rộng độ vô số ngƣời mà vào Vô dƣ Niết-

bàn, nhƣ củi hết lửa tắt. 

 

    Giải thích: Đoạn này nói về sự lễ bái, cung kinh tƣợng Phật mà đƣợc 

thành Phật đạo. 

 

    Kinh văn: "Hoặc ngƣời tâm tán loạn, đi vào trong tháp miếu, niệm lên 

một câu Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo". 

 



    Giải thích: Đoạn này nói về sự niệm Phật mà đƣợc thành Phật đạo. 

 

    Kinh văn: "Đối với các đức Phật quá khứ, hoặc còn ở đời, hoặc sau khi 

diệt độ, nếu có ngƣời nghe đƣợc pháp này của các Ngài, đều đã thành Phật 

đạo." 

 

    Giải thích: Đoạn này nói về việc chƣ Phật quá khứ ra đời thuyết pháp, các 

chúng sanh quá khứ nghe pháp tu hành đều đƣợc thành Phật đạo; tức chứng 

quả vô thƣợng bồ-đề. Tiếp đoạn sau nói về chƣ Phật vị lai và hiện tại ra đời 

thuyết pháp, chúng sanh đời vị lai và hiện tại nghe pháp tu hành cũng đƣợc 

lợi ích nhƣ vậy. Những sự việc tu hành, hành đạo đã nói trong kinh để diễn 

tả lên cái "dị phƣơng tiện" nhƣ đã nói. Đó là những phƣơng tiện Phật khai ra 

để cho đủ hạng chúng sanh nƣơng theo đó tu hành. 

 

    Trong kinh Phật dạy: "Hoặc có ngƣời chỉ lễ bái... chỉ hơi cúi đầu... hoặc 

có ngƣời tâm tán loạn đi vào trong tháp miếu niệm một câu "Nam Mô Phật" 

đều đã thành Phật đạo..." sao mà dễ vậy? chúng ta tu đã lâu, niệm Phật cũng 

nhiều, nghe pháp đọc kinh cũng nhiều mà sao chẳng thành gì cả? 

 

    Phải hiểu rằng cái nhơn nhƣ vậy thì thành cái quả nhƣ vậy. Vẽ tƣợng Phật 

là đã có mầm mống Phật, dâng một cành hoa cúng Phật, làm một tháp Phật, 

niệm một danh hiệu Phật là đã gieo chủng tử Phật vào tâm, mà khi đã gieo 

chủng tử Phật thì tự nó sẽ tiếp tục tăng lên để thành tựu vô lƣợng công đức 

và đƣợc thành Phật đạo. 

 

    Nên biết đây là nói nhơn thành Phật sẽ đƣa đến quả thành Phật chứ không 

nói khoảng thời gian, mới gạch vẽ tƣợng Phật chơi dƣới đất, đƣa một cánh 

tay.... mà đã thành Phật liền. Dù một việc làm rất nhỏ, nhƣng với tâm hƣớng 

về Phật tức là gieo chủng tử Phật vào trong tâm, khi chủng Phật đã có, hột 

giống Phật đã gieo tức nhiên sẽ mọc lên cây Phật. Cũng nhƣ, học đánh đàn 

thì sẽ biết đàn chứ không làm toán đƣợc. Đó là điều cần phải hiểu rõ, đừng 

thấy trong kinh mới nói câu trên đƣa cánh tay... câu dƣới đã thành Phật đạo, 

rồi hiểu lầm rằng thời gian trong khoảng chốc lát làm sao thành đƣợc. 

 

    Nhƣ trƣớc đã hiểu về nghĩa quả và báo, đoạn này sẽ hiểu quả và báo ấy 

xuyên qua lời Phật dạy trên. Đẳng lƣu nhân quả và dị thục nhân quả hay gọi 

cách khác tập nhơn, tập quả và báo nhơn, báo quả. 

 

    Về đẳng lƣu nhân quả thì nhơn thiện đi đến quả thiện, nhơn ác đi đến quả 

ác. Ở đây nhơn Phật sẽ đi đến quả Phật chắc chắn. Mặc dù, với thời gian từ 



nhơn Phật đi tới quả Phật có chìm nổi bao nhiêu trong vòng luân hồi sanh tử 

đi nữa, nhƣng đẳng lƣu nhơn quả là hột giống thiện vẫn đi tới quả thiện. Nó 

chỉ chìm nổi về mặt dị thục nhơn quả mà thôi. Thay đổi trên mặt dị thục 

nhơn quả, khi làm trời, khi làm ngƣời, khi làm súc sanh.... Còn về mặt đẳng 

lƣu nhơn quả thì y nhƣ một dòng nƣớc, ta cho vào một chấm màu xanh trên 

đầu dòng nƣớc, màu xanh đó sẽ trôi xuống cuối dòng nƣớc, màu xanh đó 

vẫn là màu xanh. Đó là đẳng lƣu nhơn quả. Màu xanh ấy từ đầu dòng nƣớc 

đến cuối dòng nƣớc nó chìm nổi biết bao nhiêu khúc, khi dội lên, khi chìm 

xuống, khi thành băng tuyết, sóng to sóng nhỏ, thay hình đổi dạng... Đó là dị 

thục nhơn quả. Những hình thái này, ta ví dụ cho thân sanh tử luân hồi trong 

cõi trời, cõi ngƣời, địa ngục.... Tuy đổi khác trên hình thức thấy có thấp cao 

lên xuống, nhƣng cái giống Phật trên đầu dòng nƣớc vẫn đi tới cuối dòng 

nƣớc. Cũng nhƣ vậy gieo nhơn làm Phật thì nhất định thành Phật, dù ở giữa 

khoảng từ nhơn tới quả có lâu xa chìm nổi . 

 

    Dù trong đó có hữu lậu thiện, nhƣng thiện này đã bị thế lực vô minh dẫn 

dắt, nên cũng đều là vô minh. Vậy quả báo 3 cõi đó là của vô minh chớ 

không phải của thiện. Hóa Địa Bộ cũng cho rằng: "Thiện chẳng phải là nhơn 

của quả báo 3 cõi (thiện phi hữu nhơn). Luận Nhiếp Đại thừa cuốn 11 nói: 

Tất cả việc thiện của chúng sanh đều là phƣơng tiện đại thanh tịnh của Bồ-

tát. Vì sao? Vì thanh tịnh đã là một, dù chƣa đến địa vị đại thanh tịnh, bởi 

nghĩa vô trụ mà tất cả đều quy hƣớng về đại đạo Bồ-tát. Để rõ thêm ý nghĩa 

này, Ngài Thiên Thai có chia ra 6 bậc kể từ hàng chúng sanh ô trƣợc, thấp 

thỏi hà tiện nhất cho đến Phật quả, gọi là "lục tức Phật". 

 

    1. Lý tức Phật: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhƣ vậy chúng sanh 

đều là Phật. Cho đến chúng sanh ở địa ngục cũng có Phật tánh, vậy thì đứng 

trên lý thể, chúng sanh địa ngục cũng tức là Phật, nhƣng mà Phật đây là Phật 

trên lý nên gọi là lý tức Phật. Dù rằng, chúng sanh đó không hiểu gì về Phật 

cũng là Phật. Bởi vì, dù không biết gì tới Phật nhƣng tự bản tánh của chúng 

sanh vốn có trí giác ngộ thành Phật, đều có Phật tánh. 

 

    Có ngƣời thắc mắc nói, có ông đó hung dữ nhƣ thế mà Phật tánh chỗ nào? 

ai nói gì ông cũng chửi, gặp ai ông cũng đánh, giết, gặp đâu ăn cắp đó, Phật 

tánh chỗ nào ? Vẫn có. Bởi vì hung dữ gì thì hung dữ nhƣng tựu trung, ông 

ta vẫn có điều lành, ông ta vẫn ƣa điều thiện, ghét điều ác. Chẳng hạn, tuy ăn 

cắp nhƣng ai nói ông ta ăn cắp thì ông không thích, thế tức nhiên chính trong 

thâm tâm ông ta vốn là ƣa điều thiện, ghét điều ác chứ gì. Nếu nhƣ thích 

điều ác, thích việc ăn cắp thì khi nghe nói ông ăn cắp thì ông thích mới phải, 

chứ sao ông lại ghét, ngƣợc lại, nghe ngƣời ta khen ông đó tốt lắm, biết 



thƣơng ngƣời cứu vật... thì ông lại thích. Thế cho biết, từ trong bản tâm ông 

ta vẫn ƣa điều thiện, ghét điều ác. Các tính ƣa lành ghét dữ đó là Phật tánh 

chứ gì. Có ai bảo rằng tôi chỉ ƣa điều ác mà rất ghét điều thiện không ? Ai 

mắng tôi đánh tôi tôi thích, chớ khen tôi tôi giận không? chắc chắn là không, 

không ai chỉ ƣa ác ghét thiện, trái lại ai cũng chỉ ƣa thiện mà ghét ác, vậy 

biết ai cũng có Phật tánh. Và chính nhờ cái đó để có thể làm ngƣời, làm trời, 

làm Phật. Nếu nhƣ không có tính ƣa điều thiện ghét điều ác đó thì Phật cũng 

bó tay không làm sao cứu nổi. Vì nếu ngƣời chỉ ƣa điều ác thôi, thì làm sao 

đem điều thiện nói cho nghe đƣợc. Cho nên, chính điểm ƣa thiện ghét ác là 

Phật tánh, là Phật tri kiến mà Phật tánh đó ai cũng có, cho nên, ai cũng là 

Phật. Ở trong mọi ngƣời, mọi chúng sanh đều có, cho đến con vật cũng có 

một chút niềm thƣơng, nó thƣơng con nó, thƣơng tự thân nó, mà từ niềm 

thƣơng đó nếu biết khai thác ra thì nó thƣơng con ngƣời khác, thƣơng vật 

khác, nếu không biết khai thác thì nói chỉ thu gọn trong chỗ thƣơng con nó 

thôi, nhƣng nó cũng có một niềm thƣơng. Nhìn thấy chỗ đó là Phật vậy. 

Ngài Quy Sơn đến học thiền với Tổ Bá Trƣợng, một hôm Tổ bảo Ngài đến 

bƣơi lò ấy lửa, Ngài đến lò bƣơi tìm rồi đến thƣa rằng không có lửa. Tổ 

đứng dậy đến bƣơi sâu thêm một chút nữa rồi cầm lên một đóm lửa hỏi Ngài 

Quy Sơn rằng, ngƣơi nói không có lửa vậy cái này là gì? Ngài Quy Sơn liền 

ngộ. Ngài Quy Sơn ngộ cái gì? Ngộ Phật tánh, ngộ bản lai diện mục. Bản lai 

diện mục đó, Phật tánh đó có sẳn trong chúng sanh nhƣng vì chôn vùi dƣới 

đám tro phiền não, ai biết bƣơi thì tìm thấy không biết bƣơi thì đành chịu. 

Ngài Quy Sơn không biết cách bƣơi cho nên tìm không ra. Tổ Bá Trƣợng 

biết cách bƣơi cho nên Ngài đƣa lên đƣợc. 

 

    2. Danh tự tức Phật: Cao hơn một bậc, nhƣ ngƣời có biết đến Phật có nghe 

pháp, có quy y, giữ giới, có biết làm lành, tránh dữ theo lời Phật dạy đôi chút 

gọi là danh tự tức Phật. Có mang danh Phật tử chớ không phải chỉ lý suông, 

nhƣ lý tức Phật. Nhƣng nếu không có lý tức Phật thì không thể có danh tự 

Phật. Lý còn Phật hà huống danh tự Phật. Ngƣời không biết chi tới Phật 

cũng là Phật, huống chi ngƣời đã biết Phật rồi. 

 

    3. Quán hạnh tức Phật: Ngƣời có tu, có biết suy tƣ đạo lý của Phật, biết 

thực hành lời dạy của Phật gọi là quán hạnh tức Phật. Quán hạnh tức Phật 

này từ thập tín, thập trụ, thập hạnh đến thập hồi hƣớng. 

 

    4. Tƣơng tợ tức Phật: Chỉ sơ địa kiến đạo. Đây là thấy rõ đƣợc Phật tánh 

của mình chớ không có lầm, tức khai thị ngộ. Ngộ thấy rõ đƣợc Phật tánh 

của mình chớ không mơ hồ, tƣơng tợ nhƣng cũng chỉ mới là thấy. Nhƣ 

ngƣời tìm cha mình mà mới thấy tấm ảnh chứ chƣa thấy cha bằng da thịt 



thật. Nhƣng tấm ảnh đó cũng đầy đủ hình dạng bóng dáng của ngƣời cha, 

đem bóng đó so với cha mình thì giống y, còn đƣa qua ngƣời khác thì không 

giống nên gọi là tƣơng tợ. 

 

    5. Phần chứng tức Phật: Từ sơ địa trở lên, đã ngộ đƣợc Phật tánh rồi dựa 

theo lý Phật tánh mình ngộ đó mà thực hành theo từng Phần, từng phần phá 

trừ vô minh, từng phần thấy rõ Phật tánh, in nhƣ từng phần thấy đƣợc ông 

cha mình bằng xƣơng bằng thịt chớ không thấy bóng dáng nữa. 

 

    6. Cứu cánh tức Phật: Lên đến Diệu giác. Đây là đức Phật trọn vẹn không 

phải Phật ở trong lý mà đức Phật đây đủ trí đức, đoạn đức, ân đức, đầy đủ 

pháp thân, bát nhã, giải thoát. 

 

    Tóm lại, nhƣ vậy thì lý cũng Phật, danh tự cũng Phật, quán hạnh cũng 

Phật... thì làm sao không thành Phật đƣợc. Không thành Phật lý thì thành 

Phật danh tự... cho nên trong kinh gọi "giai dĩ thành Phật đạo". Đây là một 

đạo lý vô cùng thâm thúy cao siêu, đức Phật đƣa tất cả chúng sanh lên ngang 

địa vị Phật. Ngài không nhìn chúng sanh là những kẻ nhỏ mọn thấp hèn. Khi 

đức phật nói chúng sanh bị đau khổ vì sanh già bệnh chết, không phải Ngài 

khinh khi mà là nói với một tình thƣơng, thấy chúng sanh khổ, muốn cho 

chúng sanh lìa khổ mà nói. Khi nói nhƣ vậy nhƣng Ngài vẫn thấy tất cả 

chúng sanh đều là Phật. Cho nên giáo thuyết, pháp môn của Phật ôm tất cả 

chúng sanh vào lòng nhƣ ngƣời mẹ hiền không bỏ một đứa con nào với tinh 

thần bao la quảng đại. 

 

    Kinh văn: Các đức Thế Tôn vị lai, số ấy nhiều vô lƣợng. Các đấng Nhƣ 

Lai đó cũng dùng phƣơng tiện thuyết pháp. 

 

    Tất cả các đức Nhƣ Lai dùng vô số phƣơng tiện, độ thoát các chúng sanh 

vào nơi trí tuệ vô lậu (tức nhập Phật tri kiến). 

 

    Hoặc ngƣời có nghe Pháp, không một ai không thành Phật. Bổn thệ 

nguyện của các đức Phật là, Ta tu hành Phật đạo và khắp muốn tất cả chúng 

sanh cùng đồng đƣợc đạo đó. 

 

    Các đức Thế Tôn ở đời vị lai tuy nói trăm ngàn ức vô số các pháp môn kỳ 

thật vì nhất thừa mà thôi. 

 

    Giải thích: Đã dẫn mƣời phƣơng các đức Phật quá khứ đến đây là nói đến 

các đức Phật vị lai và ngay đức Phật Thích Ca để luôn nhắc cho biết rằng 



Phật, Phật đạo đồng, Phật, Phật pháp đồng và Phật Phật nguyện đồng. Cho 

nên, hễ ai có nghe đƣợc pháp của Phật thì thành Phật đạo. 

 

    Kinh văn: Các đức Phật lƣỡng túc tôn, biết pháp thƣờng vô tánh, giống 

Phật theo duyên mà hiện khởi, cho nên mới nói pháp nhất thừa là pháp trụ 

pháp vị, tƣớng thế gian thƣờng trú, đức Phật ở nơi đạo tràng chứng biết rồi, 

đấng Đạo sƣ phƣơng tiện nói ra. 

 

 

    Giải thích: Tám câu kệ: "Chƣ Phật lƣỡng túc tôn, tri pháp thƣờng vô 

tánh... Đạo sƣ phƣơng tiện thuyết". Tôi đã giảng rõ trong bài "Nhất thừa 

đạo". Ở đây, xin giảng thêm "Chƣ Phật lƣỡng túc tôn". Chữ lƣỡng túc tôn có 

hai nghĩa. 

 

    1. Đức Phật là bậc cao quý nhất trong loài hai chân. Bởi vì, chúng sanh có 

loại không chân, có loại nhiều chân, có loại 12 chân, 10 chân, 4 chân, 2 

chân. Hai chân là cao nhất, loài ngƣời, trời. Đức Phật là bậc cao nhất trong 

loài hai chân cho nên gọi là lƣỡng túc tôn. 

 

    2. Đức Phật là bậc đầy đủ phƣớc và huệ, "phƣớc huệ lƣỡng toàn phƣơng 

tác Phật". Phƣớc đức và trí tuệ đầy đủ mới làm Phật. Đức Phật có đầy đủ 

hơn cả nên gọi là lƣỡng túc tôn. 

 

    "Tri pháp thƣờng vô tánh", Đức Phật biết rõ đƣợc các pháp thƣờng vô 

tánh, tức các pháp thƣờng vô tự tánh, có nghĩa rằng chúng sanh chỉ biết các 

pháp trên mặt giả tƣớng. Chúng sanh không biết đƣợc nghĩa thật tƣớng của 

các pháp là không, là giả, là trung đạo (không đế, giả đế, trung đạo đế). Bởi 

vì, bất cứ một pháp nào, tự nó cũng đủ ba cạnh khía gọi là ba sự thật hay 

chân lý ba mặt là không, giả và trung. Biết các pháp thƣờng vô tánh tức là 

biết các pháp trọn vẹn ở trong ba thật tƣớng là không, giả, trung của các 

pháp. 

 

    "Phật chủng tùng duyên khởi", đồng thời cũng biết giống Phật phải theo 

cơ duyên mà hiện khởi. Nếu không có duyên thì giống Phật không khởi 

đƣợc. Giống Phật, chủng tử Phật, Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có ; 

nhƣng nếu không gặp duyên thì chủng tử Phật đó vẫn nằm yên dƣới lớp bùn 

dơ phiền trƣợc. Viên ngọc vẫn là viên ngọc, nhƣng viên ngọc đó không có 

duyên để phát khởi thì vẫn nằm yên trong khối đá. Cho nên, phải có duyên 

mới phát khởi đƣợc. Phát khởi đây là Phát khởi tƣớng chớ không phát khởi 



tánh. Ngài Thiên Thai, do đó, cũng chia Phật tánh ra làm ba thứ: Chánh 

nhơn Phật tánh, duyên nhơn Phật tánh và liễu nhơn Phật tánh. 

 

    Bởi vì, từ Phật tánh trong thể tánh, nó thành tựu đƣợc, cụ túc đƣợc thật 

tƣớng thì nó phải có duyên mới thành tựu đƣợc và khi duyên đầy đủ thì nó 

hiển lộ một cách trọn vẹn cho nên gọi là Liễu. 

 

    Chánh nhơn Phật tánh tức là lý tức Phật, tất cả chúng sanh đều có chánh 

nhơn Phật tánh. Nếu nhƣ không có Phật tánh ấy, cũng nhƣ gạo không có 

chất cơm, không có chánh nhơn cơm thì dù có nấu mấy cũng không thành 

cơm đƣợc. Nhƣng dù có chánh nhơn cơm, mà phải có nấu mới thành cơm, 

chớ cứ để nguyên hột gạo thì không thành cơm. Cũng vậy, có chánh nhơn 

Phật tánh lại phải có duyên nhơn Phật tánh, nhƣ gặp Phật, nghe đƣợc giáo lý 

nhất thừa thì chánh nhơn Phật tánh mới thành tựu đƣợc. Khi duyên nhơn 

Phật tánh đƣợc thành tựu đầy đủ thì chánh nhơn Phật tánh sẽ hiển lộ một 

cách trọn vẹn. Cũng nhƣ, cơm khi đã nấu, đầy đủ nƣớc, đủ củi, đủ lửa, nấu 

chín trọn vẹn, trở thành hột cơm ngon bùi gọi là liễu nhơn. Phật chủng phải 

có đủ duyên mới hiển đƣợc. Cái duyên làm phát khởi Phật chủng này là gì ? 

Phải là nhất thừa giáo, cho nên, đức Phật nói lý nhất thừa. 

 

    "Thị Pháp trụ, pháp vị". Pháp trụ pháp vị chỉ cho chơn nhƣ, đồng nghĩa 

với chơn nhƣ thật tƣớng. Thị pháp là chỉ cho chƣ pháp thƣờng vô tánh, tức 

thật tƣớng, cái đó luôn luôn vẫn ở trong pháp thật tƣớng, vẫn ở trong bản vị 

của nó, mặc dù hiện hữu mà ở trong bản vị lý tánh. Tất cả mọi hiện tƣớng 

chỉ hiện lên trong lý tánh, lý thể của nó. Tƣớng lửa đỏ chỉ hiện lên trong tánh 

lửa, chỉ hiện lên trong tánh nóng, chứ lửa không thể hiện lên trong tánh ƣớt, 

sóng chỉ hiện lên trong nƣớc, chứ sóng không thể hiện lên đất, nghĩa là, tất 

cả mọi hiện tƣớng đều hiện lên trên bản thể của nó, trên tự tánh, lý tánh của 

nó gọi là pháp trụ pháp vị. Mà đã là pháp trụ pháp vị nhƣ vậy thì tất cả 

những tƣớng thế gian, những hiện tƣợng ta thấy đó cũng điều trụ pháp vị, 

cũng đều hiện lên trên tự thể bản vị của nó. Sóng chỉ hiện lên trên nƣớc, lửa 

chỉ hiện lên trên tánh nóng, ngọn lửa không thể hiện lên trên đất, nghĩa là lửa 

với tánh nóng luôn luôn gắn chặt với nhau. Lý tức sự, sự tức lý, sóng tức 

nƣớc, nƣớc tức sóng. Mà nƣớc là thƣờng, sóng tức nƣớc, nhƣ vậy, sóng cũng 

thƣờng. Cho nên nói thế gian tƣớng thƣờng trú. Quy tƣớng về tánh, quy 

sóng về nƣớc. Sóng là nƣớc không thể ngoài nƣớc tìm có sóng, không thể bỏ 

sóng đi để tìm nƣớc. Còn mắt thông thƣờng của chúng sanh hay trú vào 

tƣớng nên không thấy nƣớc mà chỉ thấy sóng. Thử hỏi, có sóng nào ngoài 

nƣớc mà có ? Không cần sóng, múc sóng đổ đi để lấy nƣớc có đƣợc không ? 

Chắc chắn là không. Nhƣ vậy, nƣớc là thƣờng, sóng ở trong nƣớc sóng là 



thƣờng. Đó là thế gian tƣớng thƣờng trú. Đây là theo nghĩa của Hiển giáo. 

Theo Mật giáo thì tức tƣớng tức tánh, tƣớng tánh bất ly, nhƣ mặt trăng, mặt 

trời và ánh sáng. Mặt trăng, mặt trời là tánh là thể, mà ánh sáng là tƣớng là 

dụng. Thể, tƣớng, dụng đó bất tƣơng ly. Ly mặt trăng mặt trời thì không có 

ánh sáng, ly ánh sáng không có mặt trăng mặt trời. Tánh tƣớng bất ly. Mà 

mặt trăng mặt trời là thƣờng thì ánh sáng mặt trăng mặt trời là thƣờng. Vậy 

thì, những hiện tƣớng của thế gian cũng vẫn ở trong thực thể tự tánh của thế 

gian, bất tƣơng ly cho nên gọi thế gian tƣớng thƣờng trú. 

 

    "Ƣ đạo tràng tri dĩ, đạo sƣ phƣơng tiện thuyết". Đức Phật ở nơi đạo tràng, 

chứng ngộ đƣợc lý thật tƣớng đó, nhƣng Ngài không thể nói thẳng lý đó cho 

chúng sanh nghe mà đức Phật phải phƣơng tiện giảng thuyết. 

 

    Kinh văn: Các đức Phật hiện tại trong mƣời phƣơng đƣợc hàng nhơn thiên 

cúng dƣờng. Số các Ngài nhiều nhƣ cát sông Hằng, xuất hiện ở thể gian, 

đem lại sự an ổn cho chúng sanh, cũng nói pháp nhƣ vậy. 

 

    Biết đƣợc tịch diệt đệ nhất ( tịch diệt đệ nhất tức là nhất thừa) mà dùng 

sức phƣơng tiện, tuy nói chủng chủng đạo, (khi nói Thanh văn, khi nói 

Duyên giác...) Nhƣng kỳ thật cũng cốt vì Phật thừa. 

 

    Đức Phật biết các hạnh nghiệp của chúng sanh, biết xu hƣơng trong thâm 

tâm chúng sanh, biết tập nghiệp, dục, tánh, sức tinh tấn, lợi căn, độn căn quá 

khứ của chúng sanh mà dùng các thứ nhân duyên thí dụ, và ngôn từ, tùy theo 

chỗ ƣa thích của chúng sanh mà phƣơng tiện nói ra. 

 

    Nay Ta (đức Thích Ca) cũng nhƣ vậy. Vì an ổn chúng sanh mà dùng các 

pháp môn để khai thị Phật đạo. 

 

    Ta đem sức trí tuệ, biết tánh, dục của chúng sanh, rồi dùng sức phƣơng 

tiện nói các pháp, khiến đều đƣợc hoan hỶ. 

 

    Xá-lợi-phất nên biết, Ta dùng Phật nhãn quán sát, thấy lục đạo chúng sanh 

bần cùng không phƣớc huệ (vô phƣớc mới bần cùng), bị sa vào trong đƣờng 

hiểm sanh tử (vô huệ mới sanh vào hiểm đạo) tiếp tục chịu khổ không dứt 

(nói về mạng trƣợc), đắm sâu nơi ngũ dục, nhƣ con trâu đen ƣa cái đuôi của 

nó (có loại trâu đuôi dài, xứ mình không có, nó ƣa thích cái đuôi của nó 

thành cứ quay đầu nhìn theo cái đuôi mà đi, phải bị sa hầm. Do lòng tham ái 

ngăn che, mù mờ không thấy biết, không cầu đến Đại Thế Phật (tức đức Phật 

có đại oai lực) và cũng không chịu cầu pháp dứt khổ (không chịu cầu pháp 



đây nói về phiền não trƣợc), thâm nhập vào tà kiến, muốn lấy khổ để dứt 

khổ (theo ngoại đạo là dĩ khổ diệt khổ. Đây là kiến trƣợc). Ta vì các chúng 

sanh ấy mà khởi lên tâm đại bi. Khi Ta ngồi chốn đạo tràng, hoặc xem cây, 

hoặc đi kinh hành, ở trong ba thất đầu, tƣ duy việc nhƣ vầy ; Trí tuệ Ta 

chứng đƣợc, vi diệu tối đệ nhất. Còn các chúng sanh độn căn này bị đắm ƣa 

dục lạc và bị các sự ngu si che lấp, cái loại nhƣ vậy làm sao mà độ đƣợc ? 

Lúc bấy giờ các Phạm Thiên vƣơng các Đế Thích thiên, Hộ thế tứ thiên 

vƣơng, Đại tự tại thiên và các chƣ thiên khác, quyến thuộc trăm ngàn vạn, 

cung kính chắp tay đảnh lễ xin Ta chuyển pháp luân. Ta liền tự suy nghĩ, 

nếu chỉ tán thán Phật thừa, thì chúng sanh chìm đắm trong sự khổ không làm 

sao tin nổi pháp đó. Mà không tin thì sẽ phá pháp; mang tội bị đọa vào ba 

đƣờng ác, vậy Ta thà không thuyết pháp, mau vào Niết-bàn. 

 

    Ta liền nghĩ tới các đức Phật quá khứ đã thi hành sức phƣơng tiện. Ta nay 

đã chứng đƣợc đạo rồi cũng nên (dùng sức phƣơng tiện nhƣ các đức Phật 

quá khứ) mà nói pháp tam thừa. Khi suy nghĩ nhƣ vậy, mƣời phƣơng các 

đức Phật đều hiện đến, với phạm âm vi diệu an ủi khuyến dụ Ta rằng: Lành 

thay Thích Ca Văn, là bặc đạo sự bậc nhất, chứng đƣợc vô thƣợng pháp, hãy 

tùy theo thông lệ của tất cả chƣ Phật mà dùng sức phƣơng tiện (độ sanh). 

Nhƣ các đức Phật, Ta cũng đều đƣợc tối diệu đệ nhất pháp, vì các loài chúng 

sanh phân biệt nói ba thừa. 

 

    Những hàng tiểu trí ƣa pháp nhỏ, không tự tin mình làm Phật đƣợc, cho 

nên, Ta dùng phƣơng tiện phân biệt nói các quả vị; tuy có nói tam thừa 

nhƣng chỉ để giáo hóa Bồ-tát. 

 

    Xá-lợi-phất nên biết, Ta nghe âm thanh vi diệu thâm sâu thanh tịnh của 

các bậc Thánh Sƣ Tử, Ta liền xƣng Nam Mô Chƣ Phật, Ta lại nghĩ nhƣ vầy: 

Ta ra đời vào thời năm trƣợc ác, hãy giống nhƣ các đức Phật khác nói, Ta 

cũng tùy hành theo nhƣ các Ngài. Tƣ duy việc đó rồi, liền đi đến rừng Ba-la-

nại. (Chỗ 5 vị Tỳ-kheo, nhƣng mà đến đó thì đến chứ). Các pháp tƣớng tịch 

diệt không thể dùng lời nói để tuyên ra đƣợc nên mới dùng sức phƣơng tiện 

vì 5 Tỳ-kheo nói pháp. Ấy gọi Chuyển pháp luân, mới có âm thanh Niết-bàn 

và A-la-hán. Pháp và Tăng từ đây mới có danh xƣng sai biệt. 

 

    Từ kiếp lâu xa đến nay tán thán pháp Niết-bàn, dứt hết khổ sanh tử, Ta 

thƣờng nói điều đó. 

 

    Xá-lợi-phất nên biết, Ta thấy các hàng Phật tử ngƣời có chí cầu Phật đạo, 

vô lƣợng trăm ngàn ức, đều đem tâm cung kính đến chỗ đức Phật, từng theo 



các đức Phật nghe Ngài dùng phƣơng tiện nói pháp, Ta liền nghĩ rằng: Đức 

Nhƣ Lai sở dĩ ra đời là vì nói trí tuệ Phật cho chúng sanh nghe thì hôm nay 

là đúng lúc. 

 

    Xá-lợi-phất nên biết, hàng độn căn tiểu trí, cứ trƣớc tƣớng kiêu mạn 

không thể tin đƣợc pháp này, nhƣng nay đây, Ta rất vui mừng không còn sợ 

hãi, ở trong hàng Bồ-tát, đúng lúc thẳng thắn bỏ pháp phƣơng tiện mà chỉ 

nói đạo nhất thừa !" 

 

    Giải thích: Trƣớc kia, đức Phật nói pháp còn sợ chúng sanh không hiểu 

rồi sanh phỉ báng sẽ bị đọa lạc. Bây giờ Ngài không còn lo sợ điều đó nữa 

nên gọi là vô úy. Thứ nữa là, trƣớc kia Ngài chƣa nói đƣợc điều Ngài muốn 

nói mà phải nói nƣơng theo ý ngƣời khác, đến lúc này thì nói đƣợc điều 

muốn nói cho nên mừng. Trƣớc Ngài nói phƣơng tiện, bây giờ bỏ không nói 

phƣơng tiện nữa. Nói "bỏ" không phải vì pháp phƣơng tiện vô dụng đâu. Bởi 

đó là bƣớc đầu để đƣa đến nhất thừa. Trƣớc kia chƣa nói ngay đạo nhất thừa, 

nay thì nói ngay đạo nhất thừa. 

 

    Kinh văn: Hàng Bồ-tát nghe pháp này thì lƣới nghi đều dứt, 1200 vị La-

hán cũng đều biết mình sẽ làm Phật. Nhƣ nghi thức thuyết pháp của các đức 

Phật ba đời, Ta hôm nay cũng giống nhƣ thế, nói pháp vô phân biệt. 

 

    Các đức Phật ra đời rất lâu xa khó gặp đƣợc. Chính ngay khi đức Phật ra 

đời nói pháp này còn khó hơn. Vô lƣợng vô số kiếp nghe đƣợc pháp này lại 

khó hơn nữa, và ngƣời đủ căn cơ nghe đƣợc pháp này lại càng khó hơn nữa. 

 

    Giống nhƣ hoa Ƣu-đàm đƣợc tất cả đều ƣa mến, đó là thứ hoa hi hữu 

trong hàng nhơn thiên, lâu lâu mới xuất hiện một lần, ngƣời nghe pháp hoan 

hỶ tán thán, cho đến phát lên một câu nói, ngƣời đó đã là cúng dƣờng tam 

thế Phật. Ngƣời đó rất hy hữu, quá hơn hoa Ƣu-đàm, các ông chớ có nghi. 

Ta là vua các pháp (đức Phật đối với các pháp Ngài tự tại nên gọi Pháp 

Vƣơng) khắp bảo các đại chúng, chỉ dùng nhất thừa đạo giáo hóa các Bồ-tát, 

không có vì hàng đệ tử Thanh Văn. Các ông Xá-lợi-phất, Thanh Văn và Bồ-

tát hãy biết pháp vi diệu này là pháp bí yếu của chƣ Phật, ở trong đời ác 5 

trƣợc, chỉ ƣa đắm các dục, những chúng sanh nhƣ thế trọn không thể cầu 

Phật đạo. Các ngƣời ác trong đời sau nghe Phật nói nhất thừa, mê hoặc 

không tin thọ đƣợc, ngƣời đó phá pháp bị đọa vào ác đạo. Còn ngƣời có tâm 

tàm quí, có đức thanh tịnh, có chí cầu Phật đạo, thì hãy vì những ngƣời nhƣ 

vậy rộng tán dƣơng đạo lý nhất thừa. 

 



    Xá-lợi-phất nên biết, pháp của chƣ Phật nhƣ vậy do vạn ức phƣơng tiện 

tùy nghi mà nói ra, những ngƣời không tập học, không thể hiểu rõ đƣợc 

pháp đó. Các ông nay đã biết: Đức Phật là thầy của thế gian, việc tùy nghi 

phƣơng tiện nói pháp, không còn các nghi hoặc, tâm sanh đại hoan hỶ, tự 

biết mình sẽ làm Phật. 

 

 

(Hết phẩm Phương Tiện) 

 

    (Có ngƣời nói: Sáu Hoa sen trƣớc chỉ cho sáu đức Phật quá khứ. Hoa sen 

thứ bảy là đức Phật Thích Ca vậy. 

 

    Thám cang ảnh thảo là phƣơng thức bắt cá. Thám cang là bó lông chim đề 

hô (tức chim bồ hồng ở nƣớc) vào đầu cây sào rồi cặm xuống nƣớc, dò sâu 

cạn cho cá tụ lại rồi dùng lƣới bắt. Ảnh thảo là trải cỏ trên mặt nƣớc cho cá 

tụ lại núp bóng rồi dùng lƣới bắt. Thiện tri thức dùng phƣơng thức dò căn cơ 

để khai hóa trò cũng giống nhƣ thế. 

 

    Thiên Thai Trí Giả (538 - 97) là Tổ thứ 3 của tông Thiên Thai Trung Hoa. 

 

    2 Chỉ có Phật cùng với Phật mới hiểu thấu chân tƣớng của tất cả các Pháp, 

tức là mọi hiện hữu có hình thái nhƣ thế, bản tánh nhƣ thế, năng lực nhƣ thế, 

biểu hiện nhƣ thế, năng lực nhƣ thế, hành tác nhƣ thế, nguyên nhân nhƣ thế, 

duyên cớ nhƣ thế, kết quả nhƣ thế, báo đáp nhƣ thế và toàn bộ rốt ráo nhƣ 

thế. 

 

    Cƣu-ma-la-thập sinh năm 344 ở Kucha, một nƣớc ở Trung Á, giữa Ấn Độ 

và Trung Quốc. Năm 7 tuổi La Thập đã vào ở tu viện và sau đó Ngài đƣợc 

gởi đi Ấn Độ để học Phật giáo Đại Thừa. 

 

    Khi về lại quê nhà, Thầy Ngài là Suryasoma đã dạy Ngài Kinh 

Saddharma-pundarika-sùtra (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh). Năm 401 Ngài đến 

Tràng An kinh đô của Hậu Tân theo lời mời của Vua. Lúc ấy Ngài đã 62 

tuổi và đƣợc vua phong quốc sƣ, và mất năm 72 tuổi (431). 

 

    Ngài là ngƣời tinh thông Phạn và Hoa ngữ. Kinh Pháp Hoa và các Kinh 

do Ngài phiên dịch (có đến cả ngàn ngƣời phụ việc) do đó có thể kết luận 

rằng bản dịch Kinh Pháp Hoa từ Phạn sang Hoa ngữ của Ngài hầu nhƣ 

không có sai lạc. Kinh Pháp Hoa sau đó đóng một vai trò rất quan trọng 

trong Phật giáo Trung Quốc. Trí Giả (538 - 97) sau đó đã nghiên cứu rốt ráo 



tất cả các Kinh điển của Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa và viết ra sớ luận 

tuyệt diệu về Pháp Hoa nhƣ Pháp Hoa Huyền Nghĩa (Diệu Pháp Diên Hoa 

Kinh Huyền Nghĩa), Pháp Hoa Văn Cú (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú) 

với ngài Quán Đảnh và Ma-ha Chỉ Quán. Nhƣ thế, Kinh Pháp Hoa đã phổ 

biến sâu rộng khắp Trung Quốc, dù nhập vào Nhật xuyên qua Cao Ly. Việt 

Nam chúng ta Kinh Pháp Hoa cũng đƣợc truyền rất sớm. 

 

    Trích trong Bài ca tâm Phật của Tuệ Trung Thƣợng sĩ: 

 

    "...Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền 

 

    Trong lò lửa rực, một hoa sen..." 

 

    Theo cách phán giải của ngài Thiên Thai trí giả.  

 

    Nhằm nói đến Thật giáo, mà Thật giáo cao nhất là Nhất thừa đạo, nƣơng 

lấy Nhất thừa đạo làm diệu nhân để chứng đắc diệu quả 

 

    Nhằm nói đến thật thân tức là Pháp thân vô trụ của Phật, mà Pháp thân vô 

trụ cùng tột của diệu quả 

 

    Hay: Ý nghĩa bài kệ trong kinh Pháp Hoa. 

 

    Hay: Ba đức cần có của ngƣời thuyết giảng Pháp Hoa. 

 

    Liên quan vấn đề này, kinh Lăng Già nói có năm thứ ngôn thuyết: 

 

    -Tƣớng ngôn thuyết: Ngôn thuyết do chấp trƣớc các tƣớng nhƣ sắc, 

hƣơng... mà sanh ra. 

 

    -Mộng ngôn thuyết: Nƣơng cảnh chiêm bao, phân biệt thọ dụng mà sanh 

ra. 

 

    -Chấp trƣớc ngôn thuyết: Do nghĩ nhớ những việc đã nghe đã làm mà 

sanh ra. 

 

    -Vô thủy ngôn thuyết: Do sự huân tập của chủng tử phiền não hỶ chấp 

trƣớc từ vô thủy mà sanh ra. 

 



    -Nhƣ nghĩa ngôn thuyết: Thí nhƣ kinh Kim Cang Tam Muội nói: "Xá-lợi-

phất thƣa, tất cả pháp đều là lời nói, văn tự. Tƣớng là lời nói văn tự không 

phải là nghĩa, và nghĩa nhƣ thật thì không thể nói đƣợc. Vậy thì sao đức Nhƣ 

Lai hiện nay lại thuyết pháp? Phật dạy: Ta thuyết pháp là do chúng sanh các 

ông còn ở trong vòng phát sanh lời nói. Do muốn nói cái không thể nói nên 

Ta thuyết pháp. Cái chỗ Ta nói là nói cái nghĩa, chứ không phải nói văn tự, 

còn chỗ chúng sanh nói là nói văn tự, chứ không phải nói nghĩa. Lời nói phi 

nghĩa đều là rỗng không, lời nói rỗng không không nói đƣợc nghĩa và đã 

không nói đƣợc nghĩa thì đều là vọng ngữ. Còn lời nói nhƣ nghĩa thì thật 

không là bất không, không thật là bất thật, rời cả hai tƣớng, cho đến tƣớng 

trung gian cũng không thành, chỉ nhƣ lý nhƣ nhƣ mà nói. 

 

    Liên quan vấn đề này, kinh Bản Nghiệp Anh Lạc và phẩm Bản Nghiệp 

Phật mẫu nói: "Tất cả điều thiện đều đƣa đến Phật quả, còn vô minh chỉ đƣa 

đến quả hữu vi sanh diệt. Nhƣ thế quả lành do nhân lành, quả ác do nhân ác, 

nên gọi là "thiện không chịu quả báo sanh diệt, chỉ chịu thành Phật quả 

thôi". Tất cả điều thiện của phàm phu hoặc Thánh nhân đều gọi là vô lậu. 

Pháp Sƣ Hải Đông nó: "Tất cả thiện thọ Phật quả là sanh đắc thiện và tác 

đắc thiện, chúng đều là chánh nhơn đƣa đến Phật quả. Tất cả thiện đều gọi là 

vô lậu, vì nó thuận với tánh tịch tịnh, nghịch với các lậu, Sanh đắc thiện tùy 

thuận bản giác, từ bản giác thanh tịnh mà sanh ra, rồi chuyển thành tác đắc 

thiện nên cũng thuận với bàn giác. Pháp sƣ Trúc Đạo Sinh đời Lu Tống viết 

luận: "Thiện bất thọ báo". Pháp sƣ Phổ Tịch (Nhật Bản) nói: "Tôn chỉ thiện 

bất thọ báo rất thâm huyền. Tất cả thiện khi chƣa thành quả thì nó xu hƣớng 

Phật đạo, thành thứ thiện thuận với phần giải thoát. Khi thành Phật quả mặc 

dù báo nhơn báo quả nhƣ đã tiêu tạ, nhƣng tập nhơn tập quả vẫn tiếp tục 

tăng trƣởng quy về đại đạo. Thế của thiện vốn diệu, vì phàm tất cả thiện 

pháp đều từ chơn nhƣ không tánh phát khởi, tự nhiên nó xu hƣớng về Phật 

quả, chớ không làm cái nhơn cho quả hữu vi sanh diệt. Trái lại, quả báo 

trong ba cõi đều từ vô minh bất thiện phát khởi. Dù trong đó có hữu lậu 

thiện, nhƣng thiện này đã bị thế lực vô minh dẫn dắt, nên cũng đều là vô 

minh. Vậy, quả báo ba cõi đó là của vô minh chớ không phải của thiện. Hóa 

Địa Bộ cũng cho rằng: "Thiện chẳng phải là nhơn của quả báo 3 cõi (thiện 

phi hữu nhơn). Luận Nhiếp Đại thừa cuốn 11 nói: Tất cả việc thiện của 

chúng sanh đều là phƣơng tiện đại thanh tịnh của Bồ-tát. Vì sao? Vì thanh 

tịnh đã là một, dù chƣa đến địa vị đại thanh tịnh, bởi nghĩa vô trụ mà tất cả 

đều quy hƣớng về đại đạo Bồ-tát.  

 

---o0o--- 

Hết 



 

 

 

 

 

 

 

 


	LỜI NÓI ĐẦU
	LỜI GIỚI THIỆU
	ĐẠI CƯƠNG KINH PHÁP HOA
	NỘI DUNG 28 PHẨM KINH PHÁP HOA
	ĐẠI THỪA DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH
	I. Ý NIỆM VỀ ĐẠI THỪA
	II. DIỆU PHÁP
	III. LIÊN HOA: (Hoa Sen)
	IV. KINH

	VỊ TRÍ KINH PHÁP HOA
	KINH PHÁP HOA GIỮA CÁC KINH ĐẠI THỪA
	HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG KINH PHÁP HOA
	NHẤT THỪA ĐẠO
	NHÀ NHƯ LAI, ÁO NHƯ LAI, TÒA NHƯ LAI
	KINH PHÁP HOA VỚI LỜI THỆ NGUYỆN "CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ"
	ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẾN VỚI KINH PHÁP HOA
	BỒ TÁT THƯỜNG BẤT KHINH
	PHÁP MÔN QUÁN ÂM (HAY NHĨ CĂN VIÊN THÔNG)
	I. KINH NGHĨA
	14 MÓN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY
	BỐN MÓN DIỆU ĐỨC

	II. ĐẠI Ý NHĨ CĂN VIÊN THÔNG
	32 ỨNG THÂN
	14 MÓَN VÔ ÚY


	PHÂN TÍCH PHẨM TỰA
	I. PHẦN BỐ CỤC
	II. PHẦN KINH VĂN

	PHÂN TÍCH PHẨM PHƯƠNG TIỆN
	I. BỐ CỤC
	II. GIẢI THÍCH
	III. KINH VĂN


