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Hình lÜu niŒm Khóa Tu H†c PhÆt Pháp Âu Châu Kÿ ThÙ 24 tåi Birmingham - Anh quÓc 
tØ ngày 27/07/2012 Ç‰n ngày 04/08/2012. 

ThÃy Pháp TÙc ThÃy NhÜ Lai 
Trong hai hŒ kinh Çi‹n ñåo Giác 

Ng¶ mà ngÜ©i tu h†c Çang th¿c hành 
theo : m¶t là Nguyên Thûy, m¶t là ñåi 
ThØa; tuy nhiên dù là ñåi ThØa hay 
Nguyên Thûy thì trong chúng ta ai 
cÛng có niŠm tin không lay Ç¶ng 
r¢ng : Çó là nh»ng l©i cûa ñÃng Giác 
Ng¶ Chánh ñ£ng Chánh Giác Th‰ 
Tôn NhÜ Lai Ç‹ låi mà hiŒn gi© chúng 
ta g†i là Pháp. 

TÃt cä tôn giáo trên hành tinh này, 
cæn bän truy‰t thuy‰t giáo lš ÇŠu 
hÜ§ng ngoåi gi§i, nên các vÎ Giáo 
Chû dåy tín ÇÒ th¿c hành tu tÆp theo 
Ç‹ Ç‰n ÇÜ®c các cõi hay cao hÖn n»a 
là ÇÜ®c hòa nhÆp vào m¶t ñÃng nào 
Çó mà vÎ Giáo Chû tÜªng tÜ®ng ra... 
Thí dø nhÜ Lão Giáo cûa Trung Hoa 
thì hòa vào cùng 
"ñåo", còn ƒn 
Giáo thì ti‹u ngã 
nhÆp vào ñåi Ngã, 
Phåm Thiên, T¿ 
Tåi Thiên... Hay 
Thiên Chúa Giáo 
thì ÇÜ®c vŠ hÀu 
bên Chúa, ThÜ®ng 
ñ‰, God... ChÌ có 
ñÃng ñåi Giác nói 
r¢ng "ThÃy" Pháp 
"tÙc thÃy NhÜ 
Lai". NhÜ Lai là 
m¶t trong mÜ©i 
danh hiŒu cûa Th‰ 
Tôn. VÆy th‰ nào 
là "Pháp" và tu 
h†c nhÜ th‰ nào 
Ç‹ "thÃy Pháp". 

Các b¶ kinh 
chúng ta có hiŒn 
gi© "NIKAYA" thì 
gÒm có : Ti‹u A 
Hàm, Trung A 
Hàm và TrÜ©ng A Hàm riêng cûa 
Nguyên Thûy; c¶ng thêm mÜ©i hai 
b¶ kinh PhÜÖng Quäng ñåi ThØa. 
TrÜ©ng phái Nguyên Thûy thì không 
chÃp nhÆn kinh PhÜÖng Quäng, còn 
ñåi ThØa thì PhÜÖng Quäng hay 
NIKAYA cÛng không có gì khác biŒt. 
Tuy nhiên, m¶t nghi tình to l§n Ç¥t 
ra ª Çây là ! "TÃt cä væn t¿ trong hai 
hŒ kinh Çi‹n có phäi là "Pháp" hay 
không ? N‰u là "Pháp" thì nh»ng vÎ 
làu thông kinh Çi‹n tÙc Çã thÃy NhÜ 
Lai ? Còn n‰u nói không phäi "Pháp" 
tÙc mang nghiŒp phÌ báng kinh. 

"Pháp" là m¶t tØ ng» mà nghïa 
thì vô cùng thâm diŒu rÃt dÍ lÀm lÅn 
gi»a cái th¿c và giä, gi»a phÜÖng tiŒn 
và cÙu cánh, gi»a cái hiŒn h»u và phi 

hiŒn h»u, nói chung là gi»a hai m¥t. 
Nói hai m¥t là s¿ nhÆn thÙc lÀm lÅn 
cûa nhân gian, nhÆn thÙc lÀm lÅn nhÜ 
th‰ nào ? Thí dø câu công án "Khi 
chÜa sinh ra ta là gì ?", v§i vÎ Giác 
Ng¶ thì câu trä l©i là "ChÜa tØng 
khác". Tuy nhiên v§i nhÆn thÙc thì 
nó låi hi‹u r¢ng "ChÜa tØng khác là 
giÓng". ThÆt ra chÜa tØng khác thì 
ch£ng liên quan gì t§i ch» "giÓng" 
h‰t. T¿ tánh hi‹u bi‰t cûa nhÆn thÙc 
là do ÇÓi Çãi mà có, vì vÆy nh»ng l©i 
lë trong kinh mà hi‹u theo nhÆn thÙc 
thì tÙc là tØ ng», câu væn và nghïa 
cûa ÇÓi Çãi. Trí thÙc phát sinh hi‹u 
"Pháp" theo nghïa ÇÓi Çãi tÙc phàm 
nhân, ngoåi Çåo, nhÎ thØa và cho Ç‰n 
BÒ Tát ÇŒ thÃt ViÍn Hành ñÎa. 

Cänh gi§i ngÜ©i không - ta không, 
phi thiŒn ác, LiÍu sanh tº thÆt không 
th‹ nào diÍn tä b¢ng ngôn ng» dù 
ngÜ©i Çó có biŒn tài nhÜ th‰ nào Çi 
n»a cÛng không làm cho ngÜ©i nghe 
thâm nhÆp vào ÇÜ®c, mà chÌ khi‰n 
cho s¿ hi‹u càng thêm våy v† mà 
thôi; cÛng nhÜ Çem màu s¡c Ç‹ nói 
v§i ngÜ©i khi‰m thÎ khi m§i sinh ra. 

NgÜ©i không - ta không là cänh 
gi§i tâm tÎch tÎnh, là thÆm thâm tÎch 
tÎnh, là vi diŒu tâm, là Mâu Ni. Tuy 
nhiên Ç‹ viên thành BÒ ñŠ Chánh 
ñ£ng Chánh Giác thì phäi h†c BÒ Tát 
Hånh cho Ç‰n khi Tâm thÃy hai vô 
ngã, dÙt hai chÜ§ng phiŠn não và sª 
tri lìa hai sanh tº phÀn Çoån và bi‰n 
dÎch, dÙt hai chûng tº vô minh và ái 

nghiŒp... Çó là tri giác cûa BÆc Chánh 
ñ£ng Giác. Trong các b¶ kinh PhÜÖng 
Quäng thÜ©ng có l©i nguyŒn cûa các 
Çåi BÒ Tát nhÜ vÀy : "TÃt cä chúng 
sinh trong pháp gi§i, dù là s¡c hay phi 
s¡c, n‰u còn m¶t chúng sinh chÜa ÇÜ®c 
Ç¶ thì Tôi không lÃy ngôi Vô ThÜ®ng 
BÒ ñŠ Chánh ñ£ng Chánh Giác". ThÆt 
ra Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ không phäi lÃy 
hay không lÃy, mà khi viên mãn BÒ 
Tát Hånh thÃy ngÜ©i không - ta 
không thì Çó là Vô ThÜ®ng BÒ ñŠ, 
cÛng nhÜ h‰t phiŠn não tÙc Ni‰t bàn, 
thÃy phiŠn não tÙc trí tuŒ vÆy. 

NgÜ©i không - ta không, phi thiŒn 
ác, liÍu sanh tº là cänh gi§i Vô 
ThÜ®ng BÒ ñŠ; vì vÆy n‰u nói r¢ng 
ñÙc Th‰ Tôn NhÜ Lai có thuy‰t pháp 

Ç‹ låi cho chúng 
sinh thì m¡c ba l‡i. 

ThÙ nhÃt! N‰u 
Th‰ Tôn NhÜ Lai 
mà có thuy‰t pháp 
Ç‹ låi cho chúng 
sinh mà bây gi© g†i 
là PhÆt Pháp thì 
Th‰ Tôn không phäi 
Chánh ñ£ng Chánh 
Giác vì còn "Ta" - 
"NgÜ©i", có Ta 
thuy‰t pháp có 
NgÜ©i th† pháp. 

ThÙ hai! Thu¶c 
chûng tánh ÇÎnh ki‰n 
chÌ nhÆn âm thanh 
s¡c tÜ§ng mà thôi. 

ThÙ ba! H†c vô 
ngã - vô nhân nhÜng 
không h†c BÒ Tát 
Hånh, chÌ bi‰t ÇÜ®c 
cái lš thô thi‹n nên 
không thâm nhÆp 

vào thÆt tÜ§ng ngÜ©i không - ta không. 

NhÜ trên Çã nói, n‰u quy‰t ÇÎnh 
r¢ng ñÙc Th‰ Tôn có thuy‰t pháp có 
ngÜ©i nhÆn pháp là phÌ báng Chánh 
ñ£ng Chánh Giác; còn låi cho r¢ng 
tÃt cä kinh Çi‹n tØ PhÜÖng Quäng 
cho Ç‰n NIKAYA ÇŠu không phäi là 
cûa ñÙc Th‰ Tôn thuy‰t thì phÌ báng 
Kinh. VÆy phäi tu h†c nhÜ th‰ nào Ç‹ 
không bÎ phÌ báng Chánh ñ£ng 
Chánh Giác cùng Kinh Çi‹n. 

Bài kŒ trong kinh Kim Cang "LÃy 
âm thanh s¡c tÜ§ng Ç‹ cÀu thÃy NhÜ 
Lai, Çó là sai ÇÜ©ng, không thÃy NhÜ 
Lai thÆt". VÆy phäi tu h†c nhÜ th‰ nào 
Ç‹ thÃy NhÜ Lai thÆt, mà muÓn thÃy 
thÆt NhÜ Lai thì phäi thÃy Pháp, vÆy 
gì g†i là Pháp và h†c Pháp ª Çâu ? 
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Pháp là bao gÒm nh»ng gì trong 
vÛ trø tØ h»u hình cho Ç‰n vô hình, 
tØ có tâm cho Ç‰n không tâm, tØ có 
tÜ§ng cho Ç‰n không tÜ§ng...v.v. nói 
chung ÇŠu g†i là Pháp. N‰u nhÆn bi‰t 
Pháp Çó b¢ng sáu giác quan thì g†i là 
"Sª tri", Pháp sª tri có hai m¥t là 
"h»u vi - vô vi". H»u vi pháp là còn ô 
nhiÍm là tri thÙc hi‹u bi‰t cûa th‰ 
gian. Còn vô vi là Çã thanh tÎnh, là 
Pháp cûa các vÎ Thánh, là Çã dày 
công tu tÆp loåi trØ ô nhiÍm, tuy 
nhiên cä hai ÇŠu còn trong vòng ÇÓi 
Çãi nên không th‹ nào thÃy "ThÆt 
Pháp" ÇÜ®c. 

"ThÆt Pháp" thÆt ra cÛng không 
ngoài Pháp h»u vi - vô vi, có tâm - 
không tâm, h»u hình - vô hình, ô 
nhiÍm - thanh tÎnh... Nói chung 
nh»ng gì trong Pháp gi§i tØ vô lÜ®ng 
th©i gian quá khÙ, cho Ç‰n vô lÜ®ng 
th©i gian vÎ lai và ngay trong hiŒn tåi 
cÛng là ThÆt Pháp là NhÜ. ThÆt Pháp 
NhÜ Çó không th‹ lÃy hay bÕ, không 
ô nhiÍm cÛng không thanh tÎnh, 
không th‹ tu h†c hay không tu h†c 
mà ÇÜ®c. ThÆt Pháp NhÜ Çó luôn 
luôn hi‹n hiŒn chÜa bao gi© Än dÃu. 
Nó không trÈ không già, không l§n 
không nhÕ, không Ç‰n không Çi, 
không cû không m§i, không nhÃt 
nguyên không nhÎ nguyên, không tâm 
không vÆt, không ÇÓi Çãi... 

ThÆt Pháp Çã là nhÜ vÆy thì tåi 
sao tØ xÜa Ç‰n gi© không có mÃy 
ngÜ©i "ThÃy bi‰t". ThÆt ra không m¶t 
chúng sinh nào không thÃy không 
bi‰t, vì "chúng sinh chính là ThÆt 
Pháp là NhÜ". Trong kinh Bát Nhã Ba 
La MÆt ña, khi ñÙc NhÜ Lai giäng 
vŠ ñåi NhÜ, Ngài Tu BÒ ñŠ nÜÖng 
thÀn l¿c cûa NhÜ Lai ng¶ ra liŠn 
trong Pháp h¶i ÇÙng lên thÜa båch 
v§i ñÙc Th‰ Tôn r¢ng : "Båch Th‰ 
Tôn theo l©i giäng cûa Th‰ Tôn vŠ ñåi 
NhÜ, con thÃy ra r¢ng : NhÜ Lai NhÜ 
cùng Tu BÒ ñŠ NhÜ không hai không 
khác". ñÙc Th‰ Tôn tán thán r¢ng : 
ñúng vÆy - ñúng vÆy, låi này Tu BÒ ñŠ, 
bây gi© NhÜ Lai hÕi Ông tùy theo thÃy 
bi‰t cûa Ông mà trä l©i. Ông thÃy r¢ng 
: "NhÜ Lai NhÜ cùng Tu BÒ ñŠ NhÜ 
không hai không khác; vÆy tÃt cä 
chúng sinh thì nhÜ th‰ nào". Ngài Tu 
BÒ ñŠ båch r¢ng : "ThÜa Th‰ Tôn, 
NhÜ Lai NhÜ - Tu BÒ ñŠ NhÜ cùng tÃt 
cä chúng sinh NhÜ cÛng không hai 
không khác". 

VÆy thÃy Pháp tÙc thÃy NhÜ Lai 
thì phäi h†c nhÜ th‰ nào; trong kinh 
Kim Cang : "ñØng vÜ§ng vào dù là 
nhÃt thi‰t pháp Çó là Chân Tâm". NhÃt 
thi‰t pháp là : S¡c - Thanh - HÜÖng - 
VÎ - Xúc và Pháp. Tuy sáu mà m¶t, 
tuy m¶t mà sáu vì chÜa tØng r©i nhau; 
trong s¡c thì luôn luôn có thanh 
hÜÖng vÎ xúc pháp, trong pháp thì 

cÛng có luôn s¡c thanh hÜÖng vÎ xúc; 
còn ba cái hÜÖng vÎ xúc cÛng vÆy. 

VÜ§ng vào mà không nhÆn ra nhÜ 
th‰ nào ? ñây là cänh gi§i s¡p khai 
mª thÆt trí thÃy chân tâm, tuy nhiên 
không dÍ vÜ®t qua ÇÜ®c; ª Çây gÒm 
có ba bÆc : ThÙ nhÃt là các vÎ ngoåi 
Çåo, tiên nhân có trí tuŒ có ÇÎnh l¿c 
thâm sâu; ThÙ hai là Thinh væn ÇŒ tº 
cûa ñÙc Th‰ Tôn Çã chÙng Ç¡c TÙ 
Thánh Ç‰; ThÙ ba là Duyên Giác Çã 
chÙng Ç¡c ThÆp nhÎ nhân duyên. Ba 
bÆc này vÜ§ng vào mà không nhÆn 
ra, vì vÆy không thÃy thÆt Pháp, mà 
không thÃy thÆt Pháp thì không thÃy 
NhÜ Lai. 

ThÙ nhÃt ! Vì sao các vÎ ngoåi 
Çåo tiên nhân có trí tuŒ có ÇÎnh l¿c 
thâm sâu mà không nhÆn ra mình 
vÜ§ng vào ? Th‰ gi§i Ta bà mà ta 
Çang sÓng Çây là cõi ngÛ trÜ®c; Çó là 
Ki‰n trÜ®c, ki‰p trÜ®c, phiŠn não 
trÜ®c, mång trÜ®c và chúng sanh 
trÜ®c. Vì vÆy khi chúng sinh xuÃt 
hiŒn ª cõi Ta bà thì cÛng không 
ngoài ngÛ trÜ®c mà có. Tuy nhiên, 
cõi ngÛ trÜ®c là ÇÒng mà ngÛ trÜ®c 
cûa chúng sinh là dÎ; thí dø nhÜ chén, 
dïa, nÒi, Ãm, bình... tuy tên khác 
nhau nhÜng t¿u trung cÛng làm ra tØ 
ÇÃt. NgÛ trÜ®c cûa chúng sinh là : 
S¡c - th† - tÜªng - hành và thÙc. 

Cõi nÜ§c và chúng sinh tuy thÃy dÎ 
mà ÇÒng, do Çó s¡c cûa chúng sinh 
thì ÇÒng v§i ki‰n trÜ®c cûa cõi nÜ§c, 
th† thì ÇÒng v§i ki‰p trÜ®c, tÜªng thì 
ÇÒng v§i phiŠn não trÜ®c, hành thì 
ÇÒng v§i mång trÜ®c và thÙc thì ÇÒng 
v§i chúng sinh trÜ®c cûa cõi nÜ§c. 
Các vÎ ngoåi Çåo tiên nhân có trí tuŒ 
có ÇÎnh l¿c thâm sâu, còn có cä ngÛ 
thÀn thông nên các vÎ Çó vÜ®t qua 
ÇÜ®c ki‰n trÜ®c, ki‰p trÜ®c, phiŠn 
não trÜ®c cûa cõi nÜ§c, tÙc là tÜÖng 
Üng v§i s¡c - th† - tÜªng cûa chúng 
sinh, còn hai trÜ®c sau cùng cûa cõi 
nÜ§c là mång trÜ®c và chúng sinh 
trÜ®c tÙc tÜÖng Üng v§i hành và thÙc 
cûa chúng sinh thì không th‹ Çi qua, 
vì hai trÜ®c Çó vô cùng thÆm thâm vi 
diŒu, tÃt cä h†c thuy‰t VŒ Çà cÛng tØ 
Çó mà phát sinh. Các hành giä Çi Ç‰n 
Çó bÎ "vÜ§ng" vào mà không bi‰t, cÙ 
nghï là Çã Ç‰n t¶t cùng và Çã chÙng 
nhÃt thi‰t trí. 

Hành và ThÙc th©i Çåi bây gi© 
nôm na giÓng nhÜ phÀn mŠm và phÀn 
cÙng cûa máy tính. Tích chÙa vÆn 
hành bên trong g†i là hành, hi‹n hiŒn 
ra ngoài cho sáu quan næng nhÆn bi‰t 
thì là thÙc. Các vÎ ngoåi Çåo tiên 
nhân tu hành có ÇÎnh l¿c thâm sâu 
nên phiŠn não không hiŒn hành, thÙc 
phân biŒt Çi vào vi t‰ nhÕ nhiŒm. 
Trong ÇÎnh l¿c Çó các hành giä vÜ®t 
qua nhiŠu cänh gi§i thÃy ÇÜ®c nhiŠu 

cõi thÜ®ng diŒu. CÛng trong ÇÎnh l¿c 
Çó hành giä khªi tâm muÓn tìm hi‹u 
tÆn cùng s¿ vÆn hành cûa mång 
trÜ®c, do s¿ phân biŒt nên bÎ låc vào 
cänh gi§i ThÀn Ngã hay ñåi Ngã hay 
mÜ©i tri‰t thuy‰t mà Th‰ Tôn phân 
tích chÌ dåy trong kinh Læng Nghiêm. 

Còn chúng sinh trÜ®c tÙc thÙc uÄn 
cÛng vÆy, các vÎ Çó chÌ loay hoay 
trong thÙc thÙ bäy tÙc måt-na thÙc 
trông lên thÙc thÙ tám là A-låi-da lÃy 
Çó làm cÙu cánh rÒi t¿ cho mình 
chÙng Ç¡c này n†...v.v. Tu hành Ç‰n 
cänh gi§i Çó thì Çã siêu viŒt nhân 
gian có thÆm thâm thiŠn ÇÎnh Çã gÀn 
thÃy ÇÜ®c ThÆt Pháp. Kinh Læng 
Nghiêm - ñÙc Th‰ Tôn tán thán cänh 
gi§i các vÎ này giÓng nhÜ tr©i hØng 
Çông chÌ cÀn m¶t th©i gian ng¡n n»a 
thôi là m¥t tr©i tÕa sáng. Næm mÜÖi 
uÄn mà ñÙc Th‰ Tôn chÌ dåy tÆn 
tÜ©ng trong kinh Læng Nghiêm Ç‹ 
chÌ rõ nh»ng hành giä có thiŠn ÇÎnh 
thâm sâu rÃt dÍ "vÜ§ng vào" mà 
không bi‰t. 

Nh»ng cänh gi§i Hành-ThÙc ÇÓi 
v§i nhân gian thÆt ra khó th‹ luÆn 
bàn Ç‰n ÇÜ®c, tuy nhiên Ç‹ thÃy ÇÜ®c 
"ThÆt Pháp" thì không th‹ nào. Có 
ba nguyên nhân chính làm chÜ hành 
giä không thÃy ÇÜ®c "ThÆt Pháp". 
ThÙ nhÃt ! vì trÀm mê trong thiŠn ÇÎnh; 
ThÙ hai ! t¿ cho mình chÙng Ç¡c; ThÙ 
ba ! Không có Ç¶ng l¿c. 

ThÙ nhÃt ! vì sao s¿ thÃy bi‰t 
trong thÆm thâm thiŠn ÇÎnh không là 
"ThÆt Pháp". Vì còn có ÇÎnh, mà có 
ÇÎnh thì có loån. "ThÆt Pháp" không 
tåo tác, không làm ra, không ÇÎnh 
không loån... là NhÜ NhÜ vì vÆy dù 
có ÇÎnh l¿c thiŠn ÇÎnh thÆm thâm nhÜ 
th‰ nào Çi n»a cÛng không làm sao 
thÃy ÇÜ®c. Câu "Cái thanh tÎnh bän 
nhiên vì sao tho¡t sanh sÖn hà Çåi ÇÎa" 
cûa ngài Phú Lâu Na vÃn ñÙc Th‰ 
Tôn trong kinh Læng Nghiêm nói lên 
ÇiŠu Çó. 

ThÙ hai ! nghï mình chÙng Ç¡c. 
Vì ÇÎnh l¿c thâm sâu nên tâm phát ra 
ánh sáng; rÒi theo Çó lš giäi ra nhiŠu 
cänh gi§i, ra nhiŠu luÆn giäi, nhiŠu 
tri‰t thuy‰t... rÒi t¿ mình vÜ§ng vào 
nh»ng thÙ Çó nhÜ tÀm nhã kén t¿ b†c 
lÃy mình mà không bi‰t; rÒi t¿ mình 
cho chÙng Ç¡c này n†. 

ThÙ ba ! Không có Ç¶ng l¿c. S¿ 
tu hành cûa các vÎ Çó là cÀu Ç‰n các 
cõi, mong muÓn hÖn ngÜ©i, ÇÜ®c s¿ 
thù th¡ng, mong cÀu giäi thoát cho t¿ 
thân, hay có thÀn thông Ç‹ m†i ngÜ©i 
thán phøc... Vì cái tâm nhÕ nhoi nhÜ 
vÆy nên không làm sao dung chÙa 
ÇÜ®c ThÆt Pháp. "ThÆt Pháp" thì 
không Çóng khung, không ª nÖi này 
hay nÖi khác mà luôn luôn thÜ©ng 
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h¢ng, dù là nhÜ vÆy thì phäi có tâm 
tÜÖng Üng m§i nhÆn ra ÇÜ®c; b¢ng 
không thì cÛng nhÜ con ‰ch ª Çáy 
gi‰ng thÃy bÀu tr©i không hÖn không 
kém. 

Th‰ nào là Ç¶ng l¿c ! ñó là BÒ 
Tát Hånh; n‰u không h†c BÒ Tát 
Hånh, không lÃy s¿ giäi thoát - giác 
ng¶ cho chúng sinh làm cÙu cánh, 
không lÃy TØ - Bi - H› - Xä làm hành 
trang, không lÃy Bi - Trí - DÛng làm 
chÌ Çåo... thì dù có công phu trong 
h¢ng hà sa sÓ ki‰p, có thiŠn ÇÎnh dù 
thâm sâu Ç‰n c« nào Çi n»a... cÛng 
ÇØng mong thÃy ÇÜ®c "ThÆt Pháp". 
Tåi sao vÆy ! ThÆt Pháp thì không có 
chung, cÛng không có riêng, nên các 
hành giä chÌ tu riêng cho t¿ thân thì 
vïnh viÍn không bao gi© thÃy ÇÜ®c. 
CÛng giÓng nhÜ cái l° cûa con m†t 
thì không làm sao dung chÙa ÇÜ®c 
quä ÇÎa cÀu. Quä ÇÎa cÀu thí dø cho 
ThÆt Pháp, còn các hành giä tu cho 
t¿ thân thì ví nhÜ cái l° con m†t. 
ThÆt Pháp không phân biŒt, luôn 
luôn bình Ç£ng; tuy nhiên vì tâm quá 
nhÕ nên không th‹ dung chÙa, hay 
ThÆt Pháp là bi‹n cä, còn tu cho t¿ 
thân ví nhÜ m¶t gi†t nÜ§c. 

Các vÎ BÒ Tát phát tâm tu BÒ Tát 
Hånh tØ SÖ phát tâm lÀn lÀn ti‰n lên 
cho Ç‰n ÇŒ ThÃt ViÍn Hành ñÎa, 
trong th©i gian Çó hành giä Çã vÜ®t 
qua không bi‰t bao nhiêu gian nan 
thº thách, bao nhiêu ma chÜ§ng cän 
ngæn, phäi tØ bÕ phäi hy sinh tØ bên 
trong cho Ç‰n bên ngoài, Çã thuÀn 
thøc thân tâm, Çã trui rèn š chí v»ng 
ch¡c, Çã Çû dÛng l¿c Çi vŠ phía trÜ§c 
không còn lui søt... Tuy là vÆy mà 
khi thÃy ThÆt Pháp tÙc ÇŒ bát BÃt 
ñ¶ng ñÎa thì phäi nh© Ç‰n thÀn l¿c 
cûa NhÜ Lai gia trì m§i nhÆn n°i, 

còn không chÌ ÇÙng Çó hay låi r§t 
vào nhÎ thØa mà thôi. 

Tåi sao vÆy ? vì ThÆt Pháp là : 
M¶t tÙc tÃt cä, tÃt cä tÙc m¶t; khi 
m¶t Pháp ÇÜa lên thì tÃt cä ÇŠu lên, 
nó bao hàm tiŠn t‰ - hÆu t‰, vô thûy 
vô chung luôn cä Pháp gi§i không có 
vÆt nào Çi ra ngoài nó. M¶t nhÜ vÆy, 
tÃt cä Pháp cÛng nhÜ vÆy. ThiŠn 
Tông Trung Hoa lÃy câu chuyŒn ñÙc 
Th‰ Tôn ÇÜa cành hoa lên Ngài Ca 
Di‰p mÌm cÜ©i là vÆy. Hay nhÜ khoa 
h†c bây gi© nói vÆt chÃt bÎ hút vào l‡ 
Çen thì dù chÌ m¶t håt bøi thôi thì sÙc 
n¥ng cûa nó cÛng không th‹ nào cân 
lÜ©ng; hay trong kinh ñåi Bäo Tích 
ngài Møc KiŠn Liên vÆn døng nhÜ š 
thÀn thông bay Çi vô lÜ®ng vô biên 
th‰ gi§i, dù nhÜ vÆy ngài cÛng không 
th‹ nào nhÆn ra ÇÜ®c âm thanh ñÙc 
NhÜ Lai vang Ç‰n bao xa. Vì sao ? 
V§i ñÙc NhÜ Lai khi "M¶t âm thanh 
khªi lên tÃt âm thanh ÇŠu khªi"; hay 
thân tÜ§ng NhÜ Lai cÛng không th‹ 
Ço lÜ©ng, vì v§i NhÜ Lai khi m¶t s¡c 
khªi lên thì tÃt cä s¡c ÇŠu khªi. 
Trong kinh Hoa Nghiêm nói vŠ hÒ A-
NÆu-ñåt hay ví dø lÜ§i Ç‰ châu là nói 
vŠ cänh gi§i ThÆt Pháp này. 

ñó là vì nguyên nhân vì sao các 
vÎ Tiên nhân ngoåi Çåo, A-La-Hán, 
Bích chi PhÆt vì tu cho t¿ thân nên 
không th‹ nào thÃy ñÙc NhÜ Lai. 

ThÙ hai ! Các vÎ Thinh væn ÇŒ tº 
Th‰ Tôn Çã vào dòng Thánh, Çã chÙng 
Ç¡c TÙ Thánh ñ‰, Çã thÃy ÇÜ®c lš 
ngÜ©i không - ta không, tuy nhiên vÅn 
còn có Pháp nên không thÃy NhÜ Lai. 

ThÙ ba ! ñ¶c Giác PhÆt Çã chÙng 
không ngÜ©i - không ta, Çã vÜ®t qua 
thÆp nhÎ nhân duyên, tuy nhiên vì 
không chÃp Pháp nên cÛng không thÃy 

NhÜ Lai - ThÆt Pháp. 

VÆy Pháp ñÙc NhÜ Lai phäi nhÆn 
chân nhÜ th‰ nào Ç‹ không bÎ phÌ 
báng kinh Çi‹n. Thí dø ! có m¶t cæn 
phòng r¶ng l§n ngÜ©i ta Ç¥t ª Çó m¶t 
cây Çàn dÜÖng cÀm, rÒi sau Çó có ba 
ngÜ©i vào Çánh Çàn, ngÜ©i thÙ nhÃt chÌ 
là trình Ç¶ cæn bän, ngÜ©i thÙ hai trình 
Ç¶ trung cÃp, ngÜ©i thÙ ba thu¶c loåi 
siêu hång. Khi ngÜ©i thÙ nhÃt Çánh Çàn 
thì ngÜ©i nghe nghï r¢ng âm thanh cûa 
cây Çàn không có gì Ç¥c biŒt; rÒi Ç‰n 
ngÜ©i thÙ hai Çánh Çàn thì ngÜ©i nghe 
låi nghï r¢ng âm thanh cûa cây Çàn Çâu 
có d«; và sau cùng ngÜ©i thÙ ba Çánh 
Çàn thì m†i ngÜ©i nghe say mê không 
còn bình phÄm âm thanh cûa cây Çàn 
là d« hay là hay n»a. CÛng vÆy ! ñÙc 
NhÜ Lai Chánh ñ£ng Chánh Giác v§i 
tâm bình Ç£ng vô phân biŒt, Ngài 
không tâm so Ço v§i chúng sinh này ta 
cho ít, v§i chúng sinh kia ta cho nhiŠu, 
còn nh»ng chúng sinh tôn kính cúng 
dÜ©ng hay ÇŒ tº theo ta thì ÇÜ®c cho 
nhiŠu hÖn n»a. 

ñÙc Th‰ Tôn NhÜ Lai tuyŒt ÇÓi 
không có m¶t Pháp nào Ç‹ thuy‰t, 
n‰u có thuy‰t pháp thì Ngài không 
phäi Chánh ñ£ng Chánh Giác; mà Çó 
là s¿ áp Ç¥t b¡t ngÜ©i khác phäi h†c 
theo mình. Vì vÆy nh»ng âm thanh 
phát ra, Çó là tÜÖng xÙng Çúng v§i 
tâm lÜ®ng m‡i chúng sinh, vì tùy theo 
trình Ç¶ nhÜ th‰ nào thì ÇÜ®c phän 
hÒi nhÜ th‰ Çó. ñÙc NhÜ Lai nhÜ cây 
Çàn mà âm thanh phát ra là phän änh 
trình Ç¶ cûa chúng sinh, trình Ç¶ nhÜ 
th‰ nào thì nhÆn låi âm thanh Çúng 
nhÜ th‰ Çó. ThÃy ÇÜ®c nhÜ vÆy tÙc 
thÃy ThÆt Pháp cÛng thÃy NhÜ Lai. 

Trong bài này không dùng ch» 
"Trø" trong "Ðng vô sª trø" mà thay 
vào Çó là ch» "VÜ§ng". Nguyên nhân 
vì m¶t bài pháp trong kinh, Çó là câu 
chuyŒn ñÙc Th‰ Tôn luÆn pháp v§i 
vÎ TrÜ©ng Träo Phåm Chí; bu°i luÆn 
pháp ÇÜ®c chÙng ki‰n bªi vua, quan, 
Çåi thÀn cùng nhiŠu bÆc thông thái, 
và vÆt Ç¥t cÜ®c cûa vÎ TrÜ©ng Träo 
Phåm Chí chính là thû cÃp cûa mình 
n‰u bÎ thua, còn n‰u Th‰ Tôn thua thì 
không ÇÜ®c xÜng là NhÃt Thi‰t Trí 
n»a. Câu vÃn pháp cûa vÎ Phåm Chí 
cho ñÙc Th‰ Tôn là : "TÃt cä pháp tôi 
ÇŠu không th† Cù ñàm nói nhÜ th‰ 
nào". ñÙc Th‰ Tôn hÕi låi r¢ng : "Cái 
không th† Çó ông có th† hay không ?". 
Vì câu trä l©i Çó vÎ Phåm Chí ÇÀu 
phøc Th‰ Tôn và xin làm ÇŒ tº. 

ñem câu "Cái không th† Çó ông có 
th† hay không" Ç‹ so sánh v§i câu 
"Ðng vô sª trø" ÇÜ®c trì tøng tán 
dÜÖng ca ng®i lên chín tÀng mây thì 
có gì không Çúng l¡m khi Ç¥t câu hÕi 
"Cái vô sª trø Çó có trø hay không ?". 

Mãn T¿ 


