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Mấy ngày trước, có một đồng tu đến kể với tôi rằng ông gặp một câu 
hỏi khó như sau:

Các vị là người học Phật, vậy chân thật có Phật hay không?

Anh đã bao giờ thấy Phật chưa?

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

Tôi nói với ông ấy, giả như về sau lại có người hỏi như thế thì ông nên 
nói với họ:

Thật có Phật, tôi đã thấy qua rất nhiều. Họ sẽ hỏi ở đâu.

Lúc đó chúng ta có thể nói:

Bạn chính là Phật, tôi cũng vậy, tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều là Phật.

Kinh Hoa Nghiêm nói:

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



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

Nhiều đồng tu sau khi xem thấy liền đến hỏi tôi:

Rốt cuộc vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nghĩa là gì?

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

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

Chính mình không chịu thân chứng thì sự việc này vĩnh viễn không 
cách gì lý giải, nhất là vọng tưởng của chúng ta đã quen rồi, khởi tâm 
động niệm thì gọi là vọng tưởng. Đối lập với vọng là chân thật. Vọng 
chính là không thật. Cho nên trong Phật Pháp nói bất đương ư thật viết 
vọng, không tương đương với sự thật, đó là vọng.

Thật là gì?

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



người dễ hiểu. Tôi hay nói chân tướng của Vũ Trụ nhân sanh, câu nói 
này cũng rất chung chung.

Nếu tỷ mỉ hơn một chút là Bản thể của Vũ Trụ, Hiện tượng của Vũ Trụ, 
tác dụng của Vũ Trụ, đó là từ trên thể tướng dụng mà nói.

Kinh Hoa Nghiêm ghi rõ:

Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai Đức là đức năng, 
ngôn ngữ hiện tại gọi là năng lực, tài nghệ. Tướng hảo ý nói đến phước 
báu của mỗi chúng sanh.

Xem qua Tịnh Độ ba Kinh, phước báu của Phật A Di Đà Thế Giới Tây 
Phương Cực Lạc, thân Ngài có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ 
đẹp, không chỉ ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, như vậy vẫn còn 
quá ít. 

Báo thân Như Lai có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp là do Thế 
Tôn vì chúng ta giới thiệu, để chúng ta liền biết đó là chính mình.

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

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

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

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



tâm bạn nằm mộng, tâm của bạn chính là mộng, hiện ra cảnh mộng. 
Như vậy, cả thảy cảnh trong mộng chính là tâm của bạn.

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

Tâm ta biến hiện ra, vậy hiện tại Địa Cầu này của chúng ta, thái dương 
hệ này của chúng ta, hệ ngân hà này của chúng ta, xem thấy xum la vạn 
tượng. Nếu sau khi giác ngộ, bạn sẽ biết đó là chính ta, do tâm ta biến 
hiện.

Chân tâm hiện, vọng tâm biến, bao gồm vọng tưởng, phân biệt, chấp 
trước. tâm hiện thức biến, bạn bỗng chốc ngộ ra không. Khi vừa tỉnh 
ngộ thì cả thảy vũ trụ là chính mình, vô số chúng sanh là chính mình, cả 
thảy trên Địa Cầu bao gồm tất cả người, sự vật, tất cả sinh vật cùng 
đồng một thể sinh mạng với ta.

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

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

Chưa. Làm gì đơn giản như vậy. Vô minh, phân biệt, chấp trước mới chỉ 
giảm nhẹ đi một chút. Các vị phải biết, phân biệt cùng vọng tưởng thuộc 
về pháp chấp. Chấp trước thuộc về ngã chấp. Ngã chấp là phiền não 
chướng, pháp chấp là sở tri chướng.



Hai loại chướng ngại làm cho trí tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta 
thảy đều bị chướng ngại theo. Cho nên Phật dạy chúng ta tu hành là tu 
cái gì, là phá hai loại chấp trước này. Có rất nhiều Kinh Điển, bạn phải 
tỷ mỉ lãnh hội, làm gì không có chỗ ngộ. Mỗi bộ Kinh bạn vừa lật ra, 
nếu chân thật khế nhập thì thảy đều có chỗ ngộ.

Hiện tại vì sao không có chỗ ngộ?

Vì khi bạn đọc Kinh, hàm hồ lướt qua, sơ sài qua loa, không tỷ mỉ quan 
sát, thể hội. Trong Tàng Kinh Lầu thấy được Đại Bổn Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, mười Đại Thiên Thế Giới vi trần kệ, 
một bốn thiên hạ vi trần phẩm.

Lời nói này của Bồ Tát Long Thọ là thật, bạn phải nghe hiểu. Mười Đại 
Thiên Thế Giới vi trần kệ không phải là chữ số. Hoa Nghiêm dùng mười 
để biểu thị, đại biểu đại viên mãn.

Có nghĩa biến Pháp Giới Hư Không Giới, tánh, tướng, lý, sự, nhân quả, 
có thứ nào không phải là Kinh Hoa Nghiêm?

Kinh Hoa Nghiêm sống ngay trước mặt chúng ta.

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

Từ sớm đến tối không hề kém Thiện Tài, nhưng vì sao không khai ngộ?

Vì tâm bạn không phải tâm của Thiện Tài, nếu là tâm của Thiện Tài thì 
bạn đã sớm khai ngộ. Cho nên phiền não của chúng ta là thật, chính là 
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước quá nặng.

Vọng tưởng, thông thường trong Đại Thừa giáo đã nói, Vô Minh phiền 



não, Trần Sa phiền não, Kiến Tư phiền não. Thiên Thai Tông cũng nói, 
Vô Minh phiền não chính là vọng tưởng trong Kinh Hoa Nghiêm. Trần 
Sa phiền não chính là phân biệt. Kiến Tư phiền não chính là chấp trước.

Ở đây có phiền não, có sở tri chướng, chỉ là nặng nhẹ không như nhau. 
Trong vô minh, sở tri chướng nhiều, phiền não chướng ít. Trong phân 
biệt, sở tri chướng cùng phiền não chướng có thể bằng nhau. Trong 
chấp trước, sở tri chướng nhẹ, phiền não chướng nặng.

Cho nên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thảy đều có sở tri chướng, 
đều có phiền não chướng, vô minh. Trên Kinh Hoa Nghiêm, vọng tưởng 
thuộc về căn bản vô minh.

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

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

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

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

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

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

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

Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Kinh Văn rất dài, rất nhiều người đọc 



Kinh Lăng Nghiêm nhưng có mấy người hiểu được. Nếu thật hiểu thì 
bạn liền thành Phật, còn chưa thật hiểu thì vẫn là phàm phu.

Trước tiên bạn phải nhận biết đó là vọng, vọng là giả, một niệm bất giác 
là hư vọng. Cái niệm này sau khi bất giác, bạn vẫn cho là thật, đó là mê.

Nếu bạn hỏi mê từ lúc nào, Kinh Hoa Nghiêm nói thời gian:

Niệm kiếp viên dung, niệm là một niệm, thời gian của một niệm rất 
ngắn. Kiếp là đơn vị thời gian rất dài. Một niệm cùng vô lượng kiếp 
không khác biệt, vì một niệm là vọng, vô lượng kiếp cũng là vọng. Một 
niệm bằng như không, vô lượng kiếp cũng bằng như không.

Không cùng không phải chăng đều vọng?

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

Vốn dĩ là Phật, vừa vào mộng, trong mộng liền rơi vào mười Pháp Giới. 
Bạn ở trong mộng làm Bồ Tát, làm Phật là Pháp Giới Bốn Thánh. Bạn ở 
trong mộng làm Trời làm người là Pháp Giới Trời người. Bạn ở trong 
mộng gặp được Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục thì là Pháp Giới ba 
đường, không rơi ngay trong một niệm.

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

Vì sau khi nói sẽ làm cho cửa ngộ của bạn bị bít mất. Đó là cách dạy 
học rất tàn khốc. Cho nên Thiền Tông nhất định không nói, mà khuyên 
bảo bạn chính mình ngộ chứng. Chính bạn sau khi ngộ sẽ đem cảnh giới 



này nói lại với Lão Sư. Lúc đó Lão Sư gật đầu ấn chứng cho bạn.

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

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

Hãy buông xả tất cả.

***


