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Điều ác không gì nặng hơn ngũ nghịch, ngũ nghịch là nghiệp khởi từ 
phiền não thượng phẩm. Thượng phẩm là phiền não rất nặng, là phiền 
não hết sức thô nặng, chiêu Vô Gián khổ, chuốc lấy nỗi khổ Vô Gián. 
Vô Gián là Vô Gián Địa Ngục, trong phần trước gọi nó là A Tỳ Địa 
Ngục.

Thử Kinh đại lực, năng diệt thử đẳng cực trọng tam chướng, tức sanh 
Tịnh Độ.

Nhược chướng tánh phi tam đức, hà năng Vô Gián chuyển vi Cực Lạc?

Tùng cực độn căn, thả luận thập niệm sanh tối Hạ Phẩm. Nhược tùng lợi 
căn, phi bất năng sanh thượng chi bát phẩm. Dĩ kỳ ngũ nghịch, thể thị 
Tịch Quang, cố khả ư thử tịnh tứ Phật Độ. Kinh này có sức to lớn, có 
thể diệt ba thứ chướng cực nặng này, liền sanh về Tịnh Độ.

Nếu tánh của các chướng ấy chẳng phải là Tam Đức, làm sao có thể 
chuyển Vô Gián thành Cực Lạc?



Xét theo căn cơ cực độn, lại còn nói mười niệm sẽ sanh trong phẩm thấp 
nhất. Nếu xét theo hàng lợi căn, không ai chẳng thể sanh trong tám 
phẩm thượng. Ấy là vì thể của ngũ nghịch là Tịch Quang, nên có thể 
sanh trong bốn Cõi Phật thanh tịnh ấy. Đoạn này rất khẩn yếu.

Trong khi giảng Đại Kinh, chúng tôi đã từng nói:

Phẩm vị Vãng Sanh cao hay thấp do gặp duyên khác nhau, đoạn này có 
thể chứng minh cho chúng tôi. Nếu chúng ta gặp duyên thù thắng, 
không chỉ có thể tiêu trừ tội cực nặng, mà còn có thể tăng cao phẩm vị.

Duyên có hai loại:

1. Một loại là thiện hữu. Kinh gọi thiện hữu là thiện tri thức, chúng ta 
thường gọi là Thầy.

Vị thầy ấy có phải là thật sự hữu tu, hữu chứng hay không?

Nói cách khác, vị ấy có thật sự hiểu rõ triệt để Tịnh Độ hay không, giúp 
chúng ta đoạn nghi sanh tín. Đây là một duyên rất quan trọng.

2. Một duyên khác là hoàn cảnh tu học. Trong hoàn cảnh, quan trọng 
nhất là đồng tham đạo hữu. Một người thành tựu thì một là nhờ thầy, hai 
là bạn. Có thầy tốt, mà chẳng có đồng tham đạo hữu tốt, chẳng thành 
tựu dễ dàng.

Vì thầy chẳng thể bầu bạn cộng tu cùng Quý Vị, người sẽ bầu bạn cộng 
tu với chúng ta chính là bạn học. Vì thế, phải có đồng học thật sự tốt 
đẹp, có thể thường cùng ta trau giồi, rèn giũa. Hai điều này hễ thiếu một 
sẽ chẳng dễ dàng.



Vì thế, gặp được thầy tốt, lại còn phải có bạn học tốt. Tiếp đó là hoàn 
cảnh tu hành, điều này cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là 
hai điều kiện trên đây. Vì thế, có thầy tốt, lại có đồng tham đạo hữu tốt, 
lại còn có hoàn cảnh tu học tốt, đạo nghiệp tất nhiên tăng trưởng.

Người học Phật, thời cổ nói là tham học. Thật ra, tham học là đi tìm ba 
điều kiện ấy. Đến khắp nơi xem xét, nghe nhiều, đương nhiên vẫn phải 
là tìm tòi một nơi phù hợp với căn tánh của chính mình, phù hợp với chí 
thú của chính mình. Có điều kiện tốt đẹp như thế, đặc biệt là trọn đủ 
điều kiện, người ấy sẽ ở lại nơi đó, suốt đời cũng chẳng rời khỏi.

Trong Cao Tăng Truyện, chúng ta thường thấy chuyện này, cả ba điều 
kiện ấy thảy đều trọn đủ, người tham học sẽ trụ mãi ở nơi đó. Trong xã 
hội hiện tiền, thường được gọi là xã hội công lợi. Nói thật thà, xã hội 
xưa kia thuộc loại xã hội đạo nghĩa.

Làm cường đạo thổ phỉ cũng có đạo nghĩa, trộm cướp cũng có đạo 
nghĩa. Hiện thời là xã hội công lợi, xã hội công lợi quá đáng sợ. Chẳng 
có đạo nghĩa. Nói cách khác, rất khó tìm được cả ba điều kiện ấy. Gặp 
được thầy tốt, chưa chắc đã có đồng học tốt.

Có đồng tham đạo hữu tốt đẹp, chẳng có thầy tốt chỉ dẫn, hoàn cảnh tu 
học càng khó hơn nữa. Trong tình hình ấy, nói thật thà, học các Pháp 
Môn khác hết sức khó khăn, chỉ có mỗi cách thật thà niệm Phật là còn 
được, chúng ta còn có thể đạt được mục tiêu này, thật sự thật thà niệm 
Phật. Niệm Phật là sám hối nghiệp chướng, chúng ta biết chính mình tội 
nghiệp rất nặng.



Nay kể như đã hiểu tội nghiệp là gì?

Là khởi tâm động niệm, tà tri tà kiến, tham, sân, si, mạn, đó là nghiệp 
chướng. Nghiệp là tạo tác, là động tác. Chướng là chướng ngại bản tánh, 
chướng ngại tâm thanh tịnh, khiến cho công phu niệm Phật của chúng ta 
chẳng thể thành phiến, chẳng đạt được nhất tâm bất loạn.

Chướng chính là ngăn chướng điều ấy. Có thể thật thà niệm Phật, hễ ý 
niệm vừa dấy lên, bèn dùng một câu Phật Hiệu để thay thế. Niệm Phật 
Hiệu rất siêng năng, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, 
xác thực là phương pháp tiêu nghiệp chướng thù thắng nhất.

Kinh Luận có dạy chúng ta:

Nghiệp chướng cực nặng, tất cả hết thảy phương pháp đều chẳng tiêu thì 
phương pháp niệm Phật có thể tiêu. Từ đoạn này, chúng ta lại thấy, tội 
nghiệp cực nặng vẫn có thể Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương.

Tội nghiệp cực nặng, lại là cực độn căn, mà vẫn còn có thể sanh trong 
Hạ Phẩm, khó có thay. Tội nghiệp cực nặng, nếu là lợi căn, còn có thể 
sanh trong tám phẩm trên. Trong tám phẩm trên, cao nhất là Thượng 
Phẩm Thượng Sanh.

Nghe điều này chúng ta thấy quái lạ, tạo tội nghiệp cực nặng mà còn có 
thể thượng phẩm Thượng Sanh ư?

Có thể chứ. Trong Kinh này có nói Vua A Xà Thế tạo trọng tội ngũ 
nghịch, giết cha, hại mẹ, phá hòa hợp Tăng, phá hoại Tăng Đoàn, đó là 
tội nghiệp đọa Địa Ngục A Tỳ. Trong Đại Tạng Kinh có bộ A Xà Thế 



Vương Kinh, Đức Phật đặc biệt nói về vị Vua này. Nhà Vua đến khi 
lâm chung mới giác ngộ, mới sám hối.

Vua vốn phải đọa vào Địa Ngục, nhưng vì căn cơ rất bén nhạy, sức 
mạnh sám hối rất lớn, nên Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương trong phẩm 
vị Thượng Phẩm Trung Sanh, đúng là chẳng thể nghĩ bàn. 

Vì thế, chúng ta thường thấy có những kẻ tội nghiệp rất nặng, cũng chớ 
nên coi rẻ họ. Nói không chừng, họ một niệm sám hối, phẩm vị Vãng 
Sanh còn cao hơn chúng ta. Chúng ta niệm Phật suốt đời, thậm chí 
phẩm vị còn chẳng cao như họ.

Như vậy thì chúng ta mới biết người Vãng Sanh có hai loại:

Một loại là bình thường niệm Phật, tích công lũy đức, loại này là Vãng 
Sanh thông thường.

Loại kia là sám tội Vãng Sanh, tức là sám hối Vãng Sanh, khi lâm 
chung mới hối hận, mới triệt để ăn năn hối lỗi, có sức mạnh rất lớn.

Có hai loại như vậy, hai loại Vãng Sanh lớn như vậy. Căn cứ lý luận là 
bất luận thiện, ác, tội, phước, hễ nói theo thể tánh, sẽ đều là chân như 
bản tánh. Vì vậy, công đức lễ sám lại chẳng thể nghĩ bàn. Chư vị phải 
hiểu lễ sám chẳng phải là chúng ta chiếu theo nghi thức sám hối, đối 
trước Phật, Bồ Tát tụng niệm, vái lạy là được.

Lạy Lương Hoàng Sám, lạy Thủy Sám, lạy Đại Bi Sám, tội nghiệp có 
tiêu trừ hay không?

Có lạy sạch tội được không?



Có tiêu sạch tội nghiệp hay không, chẳng cần phải hỏi ai khác, chính 
mình hiểu quá rõ ràng.

Tức là sau khi Quý Vị lạy xong, tâm Quý Vị có phải là thật sự thanh 
tịnh, có phải là thật sự hối cải, sửa lỗi đổi mới hay không?

Trong khi lễ sám, trong tâm chính mình có thể hối cải, sửa lỗi đổi mới 
thì nghiệp chướng có thể tiêu trừ. Đến tột cùng, tiêu nhiều hay ít cũng 
chẳng nhất định. Có người tiêu nhiều, có kẻ tiêu ít, có người như tôi đã 
thấy, không chỉ chẳng tiêu mà còn tăng thêm.

Càng lạy, tội nghiệp càng nhiều, vì sao?

Bái sám mà vẫn sanh phiền não, đó là bái sám tăng thêm tội nghiệp.

Sanh phiền não như thế nào?

Khi mọi người cùng nhau bái sám, chẳng hạn như người đánh pháp khí 
gõ trật, người ấy bèn nổi nóng khôn cùng:

Cớ sao lại đánh sai ở chỗ ấy?

Luôn luôn càm ràm:

Chỗ này âm thanh to, chỗ kia âm thanh quá nhỏ.

Quý Vị thấy đó:

Vừa bái sám, vừa kèn cựa, làm sao được?

Như thế thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Đó là chuyện thường thấy trong 



Đạo Tràng. Chúng tôi giới thiệu phần Luận Dụng đến đây. Tiếp theo là 
giáo tướng, tức phần phán giáo tướng. Hàng thứ hai trong trang tám 
mươi ba, đoạn thứ năm là phán giáo tướng. Thượng chi tứ chương.

Trong bốn chương trước, những phần Thích Danh, Biện Thể, Minh 
Tổng, Luận Dụng, bốn chương trên đây, giai thị ngôn giáo, đều là dạy 
bằng lời nói, đều là giáo.

Vị thuyên danh giáo, thuyên thể, thuyên tổng, thuyên dụng chi giáo dã. 
Đều là những lời dạy giảng về danh giáo, tức là giảng về thể, giảng về 
tổng, giảng về dụng, đây là nói đại lược nội dung của bốn chương trước. 
Nhược dĩ kỳ tướng nhi phân biệt chi, biệt linh lãm giả, quán chi hiển 
liễu.

Cố ước ngũ thời, nhị tạng, đốn, tiệm, dĩ thị kỳ tướng. Nếu dùng tướng 
để phân biệt, hòng khiến cho người xem hễ nhìn vào sẽ hiểu rõ. Vì thế, 
ước theo năm thời, hai tạng, đốn, tiệm, để trình bày tướng của Kinh này. 
Ngài giảng giải như vậy, kẻ sơ học như chúng ta chẳng dễ gì hiểu rõ.

Nếu chúng ta nói theo cách hiện thời:

Giáo giống như sách giáo khoa được sử dụng trong nhà trường hiện 
thời, mọi người sẽ dễ hiểu. Kinh Điển là sách giáo khoa. Trong phần 
trước đã giảng về danh giáo, tức là nói tới danh, thể, tổng, dụng, đó là 
nội dung của sách giáo khoa.

Giáo Tướng là chuyện như thế nào?

Chúng ta quan sát cặn kẽ bộ Kinh Điển này, Đức Phật nói vào thời nào?



Theo cách phân loại Kinh Phật, Kinh này thuộc loại nào?

Kinh Phật được phân loại rất sớm, cách phân loại sách vở hiện thời rất 
tinh tế, quả thật rất thuận tiện cho người đọc sách. Sớm nhất ở Trung 
Quốc, có thể nói cách phân loại sách vở là do Phật Giáo khởi xướng, 
chia hết thảy các Kinh thành ba loại lớn, tức là Tam Tạng, gồm Kinh 
Tạng, Luật Tạng, và Luận Tạng, phân loại như vậy.

Vì cách phân loại trong Phật Giáo có ảnh hưởng rất lớn đến pháp thế 
gian, như cách phân loại trong Tứ Khố Toàn Thư là bắt chước cách chia 
Kinh Điển thành Tam Tạng trong Kinh Phật, sách vở thế gian được chia 
thành Kinh, Sử, Tử, Tập.

Trong phần Kinh, lấy mười ba Kinh của Nho Gia làm cương lãnh, lại 
chia thành các mục nhỏ, càng chia nhỏ, càng chi tiết. Kinh Phật được 
phân loại sớm nhất, trong cách phân loại Kinh Điển, Kinh này thuộc 
loại nào.

Điều này tạo thành một thứ tài liệu tham khảo để người đời sau dạy học 
thuận tiện, mà cũng nhằm xét xem bộ sách này rốt cuộc thích hợp cho 
kẻ mới học, hay thích hợp cho người tu hành đã lâu?

Giống như sách giáo khoa, sắp xếp chương trình học trong nhà trường, 
phải biết là xếp vào loại Trung Học?

Hay là xếp vào sách Đại Học?

Xếp vào lớp mấy?

Dùng phương pháp gì để dạy học?



Việc phán giáo chủ yếu nhằm cung cấp những ý nghĩa này. Nhưng kể từ 
xa xưa, người phán giáo rất nhiều, có các cách nhìn khác nhau. Có 
người cho rằng Kinh Điển này thích hợp với hàng sơ học.

Vì thế, phán giáo chẳng do Đức Phật phán định. Đức Phật chẳng nói 
những điều ấy, mà do người đời sau phán định. Do đó, phán giáo giúp 
cho chúng ta tham khảo cách nhìn của Cổ Đại Đức, để cho chính mình 
tham khảo, đừng chấp chết cứng vào cách nói của Cổ Nhân, đó mới là 
tốt.

Dẫu sao, các Ngài đều là bậc hữu tu hữu học, những nhận định của các 
Ngài đáng cho chúng ta tham khảo. Giáo tướng giả, thử thị Đại Thừa 
phương đẳng giáo nhiếp. Xét theo giáo tướng, Kinh này thuộc về Đại 
Thừa phương đẳng Giáo. Phật Giáo phân chia tổng quát thành Đại Thừa 
và Tiểu Thừa. Tiểu Thừa từa tựa như Tiểu Học, Đại Thừa gần như là 
Đại Học.

Miễn cưỡng thì cũng có thể thêm vào Trung Thừa, nói thông thường, 
Trung Thừa là gì?

Chính là từ Tiểu Thừa tách ra. Vì trong Tiểu Thừa có hai loại, một loại 
là Thanh Văn, loại kia là Duyên Giác. Cảnh giới chứng ngộ của Duyên 
Giác cao hơn Thanh Văn.

Nếu nói ba thừa, sẽ là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, và Bồ Tát 
Thừa. Nếu nói hai thừa, thì là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa tức là 
quy nạp Thanh Văn và Duyên Giác lại, gọi chung là Tiểu Thừa. Kinh 
này thuộc loại Đại Thừa, tức là trong hai thừa, Kinh này thuộc loại Đại 



Thừa. Nếu xét theo ba thừa, sẽ thuộc loại Bồ Tát Thừa.

Trong mười hai phần giáo, Kinh này thuộc loại Phương Đẳng Giáo. 
Mười hai phần giáo là nói tới hết thảy các Kinh do Đức Phật đã nói 
trong bốn mươi chín năm, Ngài chọn phương thức nào.

Các phương thức ấy giống như thể tài genre được sử dụng khi chúng ta 
viết văn trong hiện thời, có tất cả mười hai phương thức. Trong mười 
hai phương thức ấy, Kinh này thuộc loại phương đẳng. Nếu nói theo 
hình thức, Kinh này thuộc loại đề tài văn xuôi, thuộc loại trường hàng.

Phương đẳng là nói theo Ngũ Giáo, tức là nói đến thời gian, Đức Phật 
Thuyết Kinh này khi nào?

Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian này, giảng bộ Kinh đầu 
tiên là Kinh Hoa Nghiêm trong hai thất nhật, cũng có người nói là ba 
thất nhật. Hai thất là mười bốn ngày, ba thất là hai mươi mốt ngày. Đức 
Phật vì bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân Đại Sĩ mà giảng bộ Kinh ấy, 
chẳng phải giảng cho nhân gian chúng ta.

Nhân gian chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề, 
đâu biết Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm trong định. 

Vì thế, có tư cách nghe Kinh thì đều phải vào trong định của Phật thì 
mới có đủ tư cách đến nghe Kinh. Do vậy, người Tiểu Thừa chẳng tin 
Đại Thừa, cho là Đại Thừa chẳng phải do Đức Phật nói, mà do người 
đời sau biên soạn, chẳng phải là Phật Giáo chân thật.

Họ phản đối Đại Thừa, vì sao?



Đối với họ, phải là nhục nhãn trông thấy thì mới chấp nhận, chứ trong 
định sẽ không tính. Ta không thấy thì không tính. Vì lẽ đó, người Tiểu 
Thừa chấp nhận Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Pháp Tứ Đế độ năm vị Tỳ 
Kheo tại Lộc Dã Uyển, họ nói Đức Phật bắt đầu Thuyết Pháp từ lúc đó, 
chẳng thừa nhận thời Hoa Nghiêm.

Kinh Hoa Nghiêm xuất hiện cũng trễ. Kinh cho biết, sau khi Đức Phật 
nói Kinh Hoa Nghiêm xong, Đại Long Bồ Tát đem Kinh này cất giữ 
trong cung rồng. Mãi cho đến sáu trăm năm sau, Long Thọ Bồ Tát xuất 
hiện trong cõi đời, đến chơi, thăm viếng cung rồng, thấy bộ Kinh này, 
mới đem Kinh về Thế Gian, Thế Gian mới có Kinh Hoa Nghiêm, mới 
biết có chuyện như thế.

Long Thọ Bồ Tát mang Hạ Bổn Hoa Nghiêm về, Ngài thấy Kinh Hoa 
Nghiêm có ba bản Thượng, Trung, Hạ. Bản thượng vốn có mười Tam 
Thiên Đại Thiên Thế Giới vi trần kệ, một tứ thiên hạ vi trần phẩm. 

Ngài nói phân lượng quá lớn, chúng sanh trong Diêm Phù Đề chẳng có 
năng lực tiếp nhận. Xem đến bản trung, bản trung đã ít hơn rất nhiều, 
nhưng nhân gian chúng ta cũng chẳng thể tiếp nhận được.

Lại xem đến bản hạ, bản hạ có mười vạn kệ, có bốn mươi phẩm, được 
rồi, người thế gian chúng ta có thể tiếp nhận, Ngài liền đem bản hạ về 
nhân gian.

Nhưng bản dịch Kinh Hoa Nghiêm hiện thời ở Trung Quốc chẳng hoàn 
chỉnh, chỉ có một nửa bộ Kinh, chúng ta gọi là Lược Bổn Hoa Nghiêm, 
gồm tám mươi cuốn. Vì thế, Kinh này chẳng hoàn chỉnh, truyền đến 



Trung Quốc bị thất lạc rất nhiều.

Tuy Kinh bổn chẳng hoàn toàn, nhưng xét theo ý nghĩa, đại khái chẳng 
sai biệt nhiều lắm, có thể thấy được điều này. Hiện thời, trên khắp Thế 
Giới, Kinh Hoa Nghiêm lưu truyền trên thế gian, có thể nói là chỉ có 
bản tiếng Hán nhiều nhất, Kinh Điển bằng tiếng Phạn đã bị mất. 

Thời thứ hai là A Hàm. Sau A Hàm, Đức Phật bèn giảng phương đẳng.

Phương đẳng là thời kỳ thứ ba. phương đẳng được nói ở đây chính là 
thời kỳ thứ ba.

Thời kỳ thứ tư là giảng Bát Nhã, thời kỳ cuối cùng giảng Pháp Hoa và 
Niết Bàn. Đây là nói tới thứ tự Kinh Giáo do Thích Ca Mâu Ni Phật đã 
nói trong bốn mươi chín năm. Bộ Kinh này được nói trong thời thứ ba, 
tức thời phương đẳng. Phó cơ nhiếp hóa, quảng lược bất đồng, đại bổn 
nhị quyển. Ứng theo căn cơ mà nhiếp thủ, hóa độ, rộng, lược khác nhau, 
đại bổn có hai cuốn.

Đại Bổn là Kinh Vô Lượng Thọ, Tấn Vĩnh Gia niên trung, Trúc Pháp 
Hộ dịch, do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào năm Vĩnh Gia đời Tấn. Khi 
chúng tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ có nhắc tới bản này, tức bản dịch 
của Ngài Trúc Pháp Hộ, nhưng bản dịch gồm hai cuốn này hiện thời 
chẳng còn, đã bị mất.

Văn tự còn thấy ở chỗ này là do Trí Giả Đại Sư nói. Thuở Trí Giả Đại 
Sư tại thế hãy còn thấy bản này, nhưng bản này hiện nay đã thất truyền. 
Kinh Vô Lượng Thọ có tổng cộng mười hai loại bản dịch, thất truyền 
bảy bản, đây là một trong bảy bản bị thất truyền. Từ văn tự này, chúng 



ta có thể chứng tỏ, bản dịch của Ngài Trúc Pháp Hộ bị mất sau Đời 
Đường.

Đại Tạng Kinh hiện thời không có bản dịch này. Chữ Thử Bổn chỉ Kinh 
này. Thị Tống Nguyên Gia thời, Cương Lương Da Xá ở Dương Châu 
dịch do Ngài Cương Lương Da Xá  dịch ở Dương Châu vào niên hiệu 
Nguyên Gia đời Tống. Giới thiệu cho chúng ta biết bản Phật Thuyết 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh này là bản dịch trong thời đại Lưu Tống.

Tống ở đây chẳng phải là Triệu Tống, mà là thời đại Lưu Tống. Trong 
niên hiệu Nguyên Gia, Pháp Sư Cương Lương Da Xá là một vị Cao 
Tăng Ấn Độ đến Trung Quốc Hoằng Pháp, phiên dịch ở Dương Châu.

Lưỡng Kinh giai tại Vương Xá thành thuyết, nghĩa là bộ Kinh này và 
Kinh Vô Lượng Thọ đều do Thích Ca Mâu Ni Phật giảng tại thành 
Vương Xá. Phục hữu tiểu bổn, danh A Di Đà, tại Xá Vệ Quốc thuyết.

Lại có tiểu bổn tên là A Di Đà, nói tại nước Xá Vệ, đây là Phật Thuyết 
A Di Đà Kinh do Cưu Ma La Thập Đại Sư phiên dịch, Kinh ấy được 
giảng tại nước Xá Vệ. Đó là ba Kinh Tịnh Độ.

A Di Đà, Vô Lượng Thọ, bỉ thử phương ngôn. A Di Đà và Vô Lượng 
Thọ lần lượt là tiếng địa phương của cõi kia và xứ này, trong phần trước 
chúng ta đã đọc thấy A Di Đà và Vô Lượng Thọ có cùng một ý nghĩa, 
tiếng Hán là Vô Lượng Thọ, tiếng Phạn là A Di Đà. Kế đó, lại giới thiệu 
trong Tam Tạng và Nhị Tạng, Kinh này thuộc loại nào.

Chúng ta xem hàng thứ tư trong trang tám mươi tư:



Nhị Tạng danh nghĩa, Bồ Tát Tạng thâu. Xét theo danh nghĩa của Nhị 
Tạng, Kinh này thuộc về Bồ Tát Tạng. Nhị Tạng là A Hàm Tạng và Bồ 
Tát Tạng, cũng là Pháp Đại Thừa và Pháp Tiểu Thừa. Kinh này thuộc 
loại Đại Thừa, thuộc loại Bồ Tát Tạng. Tiệm, đốn ngộ nhập, thử tức đốn 
giáo.

 Xét theo sự ngộ nhập là tiệm hay đốn thì Kinh này chính là đốn giáo, 
nếu xét theo sự ngộ nhập, Pháp Môn này là Tiệm Giáo hay đốn giáo?

Pháp Môn Tịnh Độ, theo cách nhìn của Tổ Sư Đại Đức từ xưa tới nay, 
có thể nói khẳng định là các Ngài đều nhất trí công nhận là đốn giáo.

Vì sao?

Thành tựu trong một đời, chẳng cần đợi đến đời thứ hai. Không chỉ là 
thành tựu trong một đời, nếu xem Kinh Di Đà, hoặc Kinh Vô Lượng 
Thọ, sẽ thấy bảy ngày thành tựu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến 
bảy ngày, bảy ngày thành tựu, không có gì đốn hơn được.

Đốn là đốn siêu, chẳng có thứ tự, xác thực là đốn siêu. Nói đến chuyện 
thành tựu rất nhanh chóng thì chẳng có Pháp Môn nào có thể sánh bằng 
Tịnh Tổng.

Mật Tổng nói Tức thân thành Phật, thành Phật ngay trong thân này vẫn 
là một đời, Pháp Môn này bảy ngày thành tựu, thật đấy, chẳng giả. Rất 
nhiều đồng tu tu suốt bao nhiêu năm vẫn chưa thành tựu, bèn hoài nghi 
chuyện bảy ngày thành tựu. Thật ra, Kinh chẳng sai, chính chúng ta đã 
phạm lỗi.



Chính mình đã lầm lỗi ở chỗ nào?

Chính mình chẳng mong thành tựu, thậm chí là chính mình sợ hãi thành 
tựu.

Nếu chúng ta đả Phật Thất ở đây, phía trên treo tấm biển ghi bảy ngày 
Vãng Sanh, xem thử có ai đến hay không?

Chẳng có ai đến cả. Ghê quá.

Bảy ngày sẽ chết, còn ai dám đến nữa?

Không có ai dám đến. Có thể thấy chúng ta nói đến thành tựu, miệng có, 
tâm không, chẳng phải là chân tâm. Người thật sự mong thành tựu, nhìn 
vào thời cổ, chẳng giả tí nào, thật sự mong Vãng Sanh.

Quý Vị thấy ngay như năm trước, Cư Sĩ Châu Quảng Đại tại 
Washington DC nước Mỹ niệm Phật ba ngày ba đêm liền Vãng Sanh, có 
thể thấy đây là đốn giáo. Châu Tiên Sinh suốt một đời chưa từng nghe 
Phật Pháp, bị bệnh nặng, chẳng có cách nào chữa lành, gặp thiện tri thức 
khuyên ông ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Kể ra, ông ta rất có thiện căn, nghe xong liền tin tưởng, bảo vợ con đều 
niệm Phật, giúp ông ta cầu sanh Tây Phương. Ông ta chẳng cần cầu lành 
bệnh, niệm suốt ba ngày ba đêm, Tây Phương Tam Thánh từ trên mây 
giáng xuống, tiếp dẫn ông ta Vãng Sanh. Có thể thấy là hoặc một ngày 
cho đến hoặc bảy ngày chẳng giả.

Nay chúng ta niệm mà chưa thấy Phật, Phật cũng chẳng đến tiếp dẫn, 
bèn biết là Quý Vị không chịu đi. Khi Phật hiện đến bèn sợ chết khiếp. 



Phật biết tâm chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm Ngài đều biết, Quý 
Vị là giả, Ngài sẽ chẳng đến. Nếu Quý Vị là thật, Ngài nhất định đến. 
Kinh này thuộc loại đốn giáo.

Chánh vị Vi Đề Hy cập chư thị nữ, tịnh thị phàm phu, vị chứng tiểu quả, 
cố tri thị đốn, bất tùng tiệm nhập. Chính vì bà Vi Đề Hy và các thị nữ 
đều là phàm phu, chưa chứng tiểu quả, nên biết Kinh này là đốn, chẳng 
từ Tiệm Giáo mà nhập, nói rất rõ ràng.

Đối tượng nghe Đức Phật Thuyết Pháp trong Kinh này đứng đầu là phu 
nhân Vi Đề Hy, trong phần sau chúng ta sẽ đọc thấy. Năm trăm cung nữ 
trong cung đình đồng thời nghe Đức Phật Thuyết Pháp. Khi ấy, nghe 
xong họ liền chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn, Vãng Sanh Tây Phương Cực 
Lạc Thế Giới.

Họ chưa chứng tiểu quả, chẳng thuộc địa vị Bồ Tát tiến cao hơn từng 
cấp một, không có. Vì chẳng theo thứ tự, nên Kinh này thuộc loại đốn.

Chúng ta đọc chú giải một lượt:

Thử phi hóa nghi luận tiệm, đốn dã. Đây chẳng phải là luận định là tiệm 
hay đốn dựa trên hóa nghi, hóa là giáo hóa, nói theo cách hiện thời là 
giáo học. Nghi là nghi thức, hóa nghi là nghi thức giáo học. Giống như 
nay chúng ta nói là sắp xếp khóa trình, tiêu chuẩn để phân định khóa 
trình, điều đó được gọi là hóa nghi.

Ở đây, chẳng phải là nói tới hóa nghi là đốn hay tiệm. Xét theo hóa nghi 
là đốn hay tiệm thì Pháp Hoa là đốn, Hoa Nghiêm là đốn, những thời 
khác như A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã đều thuộc loại Tiệm Giáo, 



đều là tu học theo thứ tự.

Kim Kinh phán tại phương đẳng, phi hóa nghi đốn. Nay Kinh này được 
phán định thuộc thời phương đẳng, nên không phải là đốn xét theo hóa 
nghi, do đó, chẳng thể xét theo thứ tự thuận trong sự giáo học thông 
thường. Kim chi đốn giả, nãi ư hóa pháp. Nay nói là đốn, chính là xét 
theo hóa pháp.

Pháp là phương pháp giáo học. Dĩ viên vi đốn, nãi đốn giáo tướng, phi 
đốn giáo bộ dã. Do là viên nên coi là đốn, chính là tướng đốn giáo, chứ 
không thuộc về loại đốn giáo bộ. Nếu là đốn giáo bộ thì nếu chẳng 
thuộc vào Hoa Nghiêm Bộ, sẽ thuộc về Pháp Hoa Bộ, đó là đốn giáo bộ.

Kinh này thuộc Phương Đẳng Bộ, nhưng phương pháp trong Kinh lại 
thuộc loại viên đốn. Nếu theo cách thức xếp đặt thông thường, Kinh này 
chẳng thuộc vào đốn giáo bộ.

Cố tựu Vi Đề, tức thân đắc nhẫn. Tức là xét theo chuyện bà Vi Đề Hy 
đắc nhẫn ngay trong thân hiện tại, phu nhân Vi Đề Hy tiếp nhận sự chỉ 
dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, sau khi nghe Kinh xong, bèn có thể 
chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, đó là đốn siêu. Nói theo cảnh giới thấp 
nhất của vô sanh pháp nhẫn thì cũng là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát.

Nói nghiêm ngặt, từ Thất Địa trở lên mới chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn. 
Có thể thấy địa vị của bà ta chẳng tuân theo thứ tự, ngay lập tức đạt tới 
địa vị cao dường ấy.

Tiếp đó, lời sớ viết:



Thả Vô Sanh Nhẫn vị, tại biệt địa viên trụ. Hơn nữa, địa vị Vô Sanh 
Nhẫn thuộc về Sơ Địa trong Biệt Giáo, hay Sơ Trụ trong Viên Giáo, 
trong Biệt Giáo là Sơ Địa, trong Viên Giáo là Sơ Trụ. Biệt Giáo phàm 
phu, Kinh vô số kiếp, phương chí thử vị. Phàm phu trong Biệt Giáo phải 
trải qua vô số kiếp mới đạt đến địa vị này.

Nếu muốn chứng đắc địa vị này, thông thường chúng ta hay nói là phải 
trải qua hai A tăng kỳ kiếp thì mới có thể chứng đắc, đó là nói phàm phu 
muốn chứng quả vị này.

Bà ta cũng là phàm phu, đột nhiên chứng đắc quả vị này, đó là chuyện 
như thế nào?

Tiếp đó, sách nói:

Duy hữu viên nhân, tức sanh khả nhập. Chỉ có người thuộc căn cơ Viên 
Giáo mới có thể nhập ngay trong một đời này. Có thể thấy chủng tánh 
của người nghe giáo là viên đốn, thuộc về căn tánh ấy, nên vừa nghe 
liền khai ngộ, vừa khai ngộ liền khế nhập, liền nhập cảnh giới này, nhập 
là chứng.

Ngộ là gì? Nhập là gì?

Ngộ là hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ, minh bạch, đó là khai ngộ. Nhập là 
biến các đạo lý và phương pháp ấy thành sự hành trì trong cuộc sống 
của chính mình, tức là thật sự đạt được thụ dụng, đó là nhập.

Có người tuy đã ngộ, nhưng chính mình chẳng thể thụ dụng, chính mình 
vẫn là phàm phu, vẫn khổ não, tức là tuy ngộ nhưng chẳng nhập. Phật 



Pháp quý ở chỗ khế nhập. Nay chúng tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh điểm 
này, do đó, khuyên mọi người niệm Kinh Vô Lượng Thọ.

Niệm Kinh Vô Lượng Thọ thì phải nhập cảnh giới của A Di Đà Phật, 
cách nhập ra sao?

Tức là biến đạo lý trong Kinh Vô Lượng Thọ thành tư tưởng và kiến 
giải của chính chúng ta, biến các giáo huấn trong Kinh Vô Lượng Thọ 
thành hành vi trong cuộc sống của chúng ta, đó là nhập. Nếu lý luận và 
phương pháp đều đã hiểu, nhưng chúng ta làm không được, đó là chỉ 
ngộ, chẳng nhập, vậy thì chẳng có tác dụng lớn lao gì.

Chẳng thật sự được thụ dụng. Thật sự ngộ nhập thì nhất định là lìa khổ 
được vui trong hiện tại, ngay lập tức cuộc sống của chính mình thay đổi, 
xác thực là biến đổi, mạng đã chuyển, lập tức chuyển, trong tương lai 
quyết định sanh về Tịnh Độ.

Đó mới là thật sự học Phật. Nhất định phải biến lý luận thành tư tưởng 
và kiến giải của chính mình, biến giáo huấn thành hành vi trong cuộc 
sống của chính mình, đó là điều quan trọng. Trong hết thảy các Kinh, 
chúng ta chọn lựa Kinh Vô Lượng Thọ cũng là rất có lý. Kinh Vô 
Lượng Thọ được hết thảy Chư Phật đề xướng, đó là lý do thứ nhất.

Lý do thứ hai là Kinh Vô Lượng Thọ phân lượng không nhiều lắm, 
nhưng những điều được giảng trong ấy, phương diện nào cũng chu đáo, 
rất khó có.

Ví như Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang hoàn toàn là lý, hiểu rõ lý thì 
được, nhưng ứng dụng trong cuộc sống như thế nào?



Kinh chẳng giảng. Chúng ta xử sự, đãi người tiếp vật nếu dùng Kinh ấy 
làm căn cứ sẽ rất khó.

Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta hiếu thuận Cha Mẹ ra sao?

Tôn kính Sư Trưởng như thế nào?

Đối xử với đại chúng trong xã hội ra sao?

Thảy đều giảng rất rõ ràng, đây là điều hết sức khó có. Đương nhiên là 
Kinh giảng rất nhiều, gần như quá nửa bản Kinh nói về chuyện này. 
Phần chuyên môn tập trung các giáo huấn về cách xử sự, đãi người, tiếp 
vật là từ chương ba mươi ba đến chương ba mươi bảy, năm chương ấy 
toàn giảng về chuyện này.

Vì thế, trong công khóa sớm tối của chúng ta trong hiện thời, khóa sáng 
chúng ta niệm bốn mươi tám nguyện, khóa tối chúng ta niệm năm 
chương ấy. Niệm năm chương ấy với hy vọng có thể ứng dụng trong 
cuộc sống.

Cuộc sống, cách xử sự, đãi người, tiếp vật của chúng ta đã có căn cứ ấy, 
tuân theo giáo huấn của A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật để làm. 
Đọc bốn mươi tám nguyện, hy vọng cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta 
giống như A Di Đà Phật. Tâm, nguyện của chúng ta giống như Phật, 
giải và hạnh giống như Phật, đó gọi là khế nhập.

Kinh Văn không dài, thọ trì dễ dàng. Giảng một lần cũng dễ dàng, đọc 
một lần cũng dễ dàng, thực hiện cũng chẳng khó. Nếu là những bộ Đại 
Kinh khác, như Hoa Nghiêm chẳng hạn, nói rất nhiều phương pháp, còn 



nhiều hơn Kinh Vô Lượng Thọ, lý luận được giảng còn tỉ mỉ hơn, 
nhưng Kinh quá lớn.

Quá lớn sẽ chẳng tiện thọ trì, chẳng thuận tiện như quyển Kinh này. Vì 
thế, đặc biệt chọn lựa bộ Kinh này. Nhất là chúng ta nhằm vào mục đích 
mong sanh về Tây Phương Tịnh Độ, đây chính là bộ Kinh Điển chánh 
yếu nhất của Tây Phương Tịnh Độ. Vì vậy, có khá nhiều lý do để chọn 
lựa bộ Kinh này, mà chẳng chọn lựa Kinh Điển khác.

Nhược tương kết ích phán giáo. Nếu dựa theo các kết luận về sự lợi ích 
để phán giáo, kết là tổng kết, ích là lợi ích, tức là nói tổng kết, dựa theo 
lợi ích để nói, để phán giáo. Thiên Viên, tối vi minh hiển sẽ thấy Kinh 
này là Thiên Viên rõ rệt nhất. Kinh này là Viên Giáo, nhưng chẳng phải 
là Toàn Viên, mà là Thiên Viên. Nó chẳng phải là Thuần Viên. Thuần 
Viên là Pháp Hoa, Toàn Viên là Hoa Nghiêm.

Thưa cùng Quý Vị, Kinh Vô Lượng Thọ là Thuần Viên, là Toàn Viên, 
còn ở đây vì sao là Thiên?

Vì những điều được giảng thiên về lý luận, phương pháp và nhân quả, 
trọn chẳng phải là giới thiệu toàn thể y báo và chánh báo trang nghiêm 
trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, giới thiệu toàn thể những điều đó 
là Kinh Vô Lượng Thọ. Chẳng hạn như Kinh này chẳng nói đến bốn 
mươi tám nguyện của A Di Đà Phật, nên chẳng viên mãn.

Trong Kinh Vô Lượng Thọ có giảng lý luận, giảng về ba bậc Vãng 
Sanh, có nói tới chánh nhân Vãng Sanh. Ở đây giảng ba bậc chín phẩm 
giống như Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng Kinh Vô Lượng Thọ giảng giản 



lược, còn Kinh này giảng chi tiết.

Tuy giảng chi tiết, vẫn chẳng hoàn toàn viên mãn. Viên mãn là Kinh Vô 
Lượng Thọ. Kinh này có thể bổ sung cho Kinh Vô Lượng Thọ, dùng 
làm tài liệu để đọc bổ sung cho Kinh Vô Lượng Thọ. Thị cố kim văn 
tựu ích định chi, thị đốn, phi tiệm. Vì thế, nay dựa theo lợi ích để phán 
định Kinh Văn này là đốn, chẳng phải là tiệm, nói theo mặt lợi ích, Kinh 
này là đốn giáo.

Đề xưng Phật Thuyết, giản dị tứ nhân Đề Kinh ghi là Phật Thuyết, 
nhằm phân biệt khác với bốn hạng người. Phật Pháp hết sức cởi mở, có 
tánh chất bao dung rất lớn, chẳng ích kỷ. Chẳng phải là nói Kinh Phật 
thì chỉ có Kinh nào do Đức Phật đã nói thì mới gọi là Kinh Phật, Kinh 
do người khác nói chẳng thể gọi là Kinh Phật.

Đức Phật nói Có thể, chỉ cần những điều Quý Vị nói có tổng chỉ, lý luận 
và y cứ giống như những gì Đức Phật đã nói, Đức Phật đều chấp nhận:

Quý Vị nói giống như ta nói, đó là Kinh Phật.

Vì vậy, Kinh Phật do năm hạng người nói:

Có Kinh do Đức Phật nói, tức là Đức Phật tự mình nói. Có Kinh do đệ 
tử nói, tức là học trò của Phật nói. Có Kinh do Chư Thiên nói. Có Kinh 
do Tiên Nhân nói. Lại còn có Kinh do người biến hóa nói. Nhiều người 
đều có thể nói như vậy, nhưng Kinh do những người đó nói phải được 
Đức Phật hứa khả thì mới được coi như do chính Đức Phật nói.

Nhưng hiện thời, Đức Phật chẳng tại thế, đối với những gì do những 



người ấy nói, ai có thể chứng minh đó là Kinh Phật?

Đức Phật chẳng còn trụ thế, nhưng còn có cái gọi là Pháp Ấn. Pháp Ấn 
là nói tới nguyên lý, nguyên tắc. Nguyên lý và nguyên tắc giống như 
Đức Phật đã nói thì đều có thể gọi là Kinh Phật. Tiểu Thừa có ba 
nguyên tắc là vô ngã, vô thường, Niết Bàn.

Nếu chẳng trái nghịch những nguyên tắc ấy, những điều do những 
người ấy nói đều có thể gọi là Kinh, vì có tổng chỉ chẳng khác những gì 
do Đức Phật đã nói. Pháp Ấn của Kinh Điển Đại Thừa là thật tướng, hễ 
phù hợp thật tướng thì chúng ta đều có thể thừa nhận đấy là Kinh Phật, 
không nhất định phải là do Đức Phật nói.

Quý Vị thấy tại Trung Quốc, Lục Tổ Đàn Kinh chẳng do Đức Phật nói, 
mà do Huệ Năng Đại Sư nói. Huệ Năng là người Hoa, chưa từng đến 
Ấn Độ. Sự thừa truyền của Ngài là do Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn truyền 
trao. Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn cũng là người Hoa, cũng chẳng phải là 
Cao Tăng Ấn Độ truyền cho.

Các vị Tổ Sư Đại Đức của các Tổng phái Đại Thừa tại Trung Quốc đều 
thừa nhận những điều Ngài Huệ Năng đã nói có thể gọi là Kinh, vì sao?

Tổng chỉ của những điều do Lão Nhân gia đã nói quyết định chẳng mâu 
thuẫn với tổng chỉ do Đức Phật đã nói trong các Kinh Đại Thừa. Đó là 
một thí dụ.

Tựa đề Kinh này được khởi đầu bằng chữ Phật Thuyết. Thêm vào chữ 
này, vì Kinh do chính miệng Đức Phật Thuyết, chẳng do bốn hạng 
người kia nói. Nếu do bốn hạng người kia nói thì tựa đề Kinh chẳng thể 



ghi là Phật Thuyết. Hễ thêm vào chữ Phật Thuyết, nhất định là do chính 
Đức Phật nói.

Trong đề mục của Kinh có thêm vào hai chữ mở đầu là Phật Thuyết thì 
có một nguyên tắc:

Nhất định phải do chính miệng Đức Phật nói ra. Ngoài ra, trong phần 
Chánh Tổng, câu đầu tiên trong phần Chánh Tổng do Đức Phật nói, 
thông thường, Kinh Điển giống như vậy sẽ được thêm hai chữ Phật 
Thuyết vào đầu tựa đề.

Nếu tuy là Phật Thuyết, nhưng câu đầu tiên trong phần Chánh Tổng 
chẳng phải do Đức Phật nói, tựa đề Kinh sẽ không mở đầu bằng chữ 
này. Giống như tựa đề các Kinh Kim Cang, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
chẳng bắt đầu bằng chữ Phật Thuyết.

Những Kinh ấy đều là Đức Phật và đệ tử một hỏi, một đáp, nhưng câu 
đầu tiên chẳng do Đức Phật nói. Nếu câu đầu tiên do Đức Phật nói, 
thông thường trong tựa đề của Kinh ấy phải ghi thêm chữ Phật Thuyết, 
khiến cho chúng ta vừa thấy liền biết bản Kinh ấy do chính miệng Đức 
Phật nói ra.

****


