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Xin chào các vị đồng tu!
Mời xem phẩm Quang minh giác, quang chiếu thiên giới, xem từ kệ tụng
thứ tư. Trước tiên chúng ta đọc qua kinh văn một lần:
“Phật phi thế gian uẩn
Giới xứ sanh tử pháp
Số pháp bất năng thành
Cố hiệu nhân sư tử.”
Trong sớ giải của đại sư Thanh Lương, Ngài vì chúng ta khai thị, bài kệ này
là tán thán Phật siêu tuyệt ba khoa đức. Ba khoa này chính là giới, uẩn, xứ.
Phật đã siêu việt hết. Hôm qua có một đồng tu nêu ra một vấn đề, hỏi Phật
là gì? Ma là gì? Tôi chưa giải đáp. Câu hỏi này là một vấn đề rất thông
thường, thế nhưng cũng là một vấn đề rất nghiêm túc, không những đại
chúng thông thường trong xã hội không biết cái gì gọi là Phật, đối với ma
cũng là mơ mơ hồ hồ không được rõ ràng. Trong đồng tu học Phật, tôi tin là
đại đa số cũng là không được tường tận. Khi nhắc đến Phật thì liền nghĩ
ngay đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tượng đắp thếp vàng, nghĩ ngay đến
tượng Phật. Nói đến ma thì sao? Nhất định là yêu ma quỷ quái, mặt xanh
răng lòi, rất khủng khiếp, bạn đều sẽ nghĩ ngay đến những thứ này. Vậy thì
cách nghĩ này cũng không thể nói là bạn sai, nhưng cũng không thể nói là
đúng, đó chỉ là một biểu tướng rất thô cạn, bạn phải hiểu được nội hàm của
nó. Vậy thì rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì vậy?
Ngay câu kệ này của chúng ta, thực tế mà nói là trên dưới hợp lại thảy đều
là nói đến Phật. Sau khi hiểu rõ chữ Phật rồi, trái ngược với Phật thì chính là
ma, cho nên bạn nhận biết một mặt thì hai mặt đều thông suốt. Nếu bạn
nhận biết ma thì mặt trái của ma chính là Phật, một thể mà hai mặt. Nếu
nói lời thật với bạn, lời thật là không có Phật cũng không có ma, thế nhưng
nếu nói lời thật với bạn thì bạn sẽ không hiểu, bạn không cách gì thể hội,
Phật cùng ma thật gọi là một thể mà hai mặt.
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Trước tiên chúng ta nói về Phật. Danh từ Phật này, các vị thấy ở trong tam
quy y, bạn đọc đến quy y Phật đà, nếu như phiên dịch một cách đầy đủ thì
phía sau còn có một âm đuôi là “Phật Đà Da”, đó là dịch âm của Phạn văn
Ấn Độ xưa. Vì sao phải phiên dịch như vậy? Văn hóa Ấn Độ không như
Trung Quốc, có một số hàm nghĩa trong văn tự Trung Quốc nhưng Phạn văn
không có. Không có thì không cách gì phiên dịch ra. Ý nghĩa cũng như vậy.
Trong Phạn văn có một số ý nghĩa mà văn tự Trung Quốc không có. Không
có thì cũng không cách gì phiên dịch. Cho nên khi kinh Phật truyền đến
Trung Quốc, đạo tràng phiên dịch, vào thời đó gọi là Viện Dịch Kinh, đã tạo
ra không ít chữ mới. Chữ Phật này chính là thuộc về một trong những chữ
mới, thời xưa Trung Quốc không có chữ này.
Thời xưa Trung Quốc có chữ Phật nhưng chữ này không có bộ nhân bên
cạnh, đó là thời xưa đã có chữ Phật này. Hiện tại chữ Phật của Phạn văn đó
là người, cho nên liền dùng âm Phật này của Trung Quốc thêm vào một bộ
nhân, do đó, đây là một chữ mới. Khi phiên dịch kinh Phật đã tạo ra không
ít chữ mới, cái chữ mới này chỉ là âm, ý nghĩa thì cần phải giải thích thêm.
Cách nói thông thường nhất là trí, là giác. Bổn ý của nó là trí tuệ, tác dụng
của trí tuệ là giác ngộ. Trí, Trung Quốc chúng ta có một chữ này, cũng có
một chữ giác này, vậy dịch thành trí giác chẳng phải được rồi sao? Hà tất
còn phải dịch thành “Phật Đà Da”? Trung Quốc tuy là có chữ trí, có chữ
giác, thế nhưng ý nghĩa của giác không hoàn toàn giống với ý nghĩa của chữ
Phật Đà của Phạn văn, cho nên vẫn là không được. Trong trí này nói có ba
loại trí, trong giác cũng có nói ba loại giác, còn chữ trí và giác này của
chúng ta không có cái ý như vậy trong đó. Ba loại trí này chính là nhất thiết
trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Việc này các vị tra tìm qua tự điển
Phật học thì có thể tra tìm ra được. Đại đức xưa nay chú giải Phật kinh,
muốn chú giải chữ Phật này đều giảng được rất rõ ràng, đó là có ba loại trí.
Trong chữ trí này của Trung Quốc chúng ta không có ba loại này.
Cái gì gọi là nhất thiết trí? Nhất thiết trí là thông đạt tường tận bản thể của
vũ trụ vạn hữu, hiện tại trong triết học chúng ta gọi là bản thể luận. Thực tế
mà nói thì bản thể trong triết học thật ra là luận ở trong thảo luận, có kết
quả hay không vậy? Đến ngày nay vẫn chưa có kết quả. Triết học gia trong
và ngoài nước xưa và nay nghiên thảo bản thể của vũ trụ nhân sanh đến
bây giờ vẫn chưa kết luận. Có rất nhiều cách nói đều không thể làm cho
người tâm phục khẩu phục. Họ cũng có thể nói ra một tràng đạo lý, thế
nhưng không thể làm cho người tâm phục. Ý nghĩa chữ Phật trong cái trí
này thứ nhất chính là bản thể, cũng chính là cội gốc của vũ trụ vạn hữu là
gì. Vậy thì cội gốc mà trong Phật pháp gọi là gì vậy? Phật pháp gọi là
không.
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Các nhà khoa học hiện tại đã phát hiện rồi, thầy Chung của đại học
Queeland, cư sĩ Chung Mao Sâm đã ở chỗ này của chúng ta báo cáo qua
một lần. Ông từ nơi đường truyền xem được phát biểu về thái không của
nước Mỹ, là báo cáo khoa học mới nhất. Trong báo cáo này nói ba vấn đề,
có nói về vấn đề này. Hữu từ do đâu mà ra, vũ trụ vạn hữu này từ do đâu
mà ra? Từ nơi không mà ra. Trong không sanh có, có lại trở về không. Cách
nói này cùng với ý nghĩa nhất thiết Trí của Phật rất là gần nhau. Vũ trụ vạn
hữu là từ nơi không mà ra, cho nên không không phải là không có, không
có thể sanh có, ngay đến hư không đều là không sanh có, cho nên không
không phải là hư không. Cái hư không này trong Phật pháp chúng ta gọi là
ngoan không. Ngoan là ý gì vậy? Minh ngoan bất linh, cho nên hư không
không phải là thật. Phật pháp đặc biệt nói cái không này gọi là chân không.
Chân không chính là không phải không gian hiện tại này của chúng ta.
Không gian hiện tại này chúng ta là từ chân không biến hiện ra, trong cái
không này chính là trong ngoan không, biến hiện ra từ trong ngoan không.
Khoa học gia gần đây cũng phát hiện, cái không gian này không có xa gần,
ở trong một điều kiện nào đó thì cái không gian này cũng bằng với không,
thời gian ở trong một điều kiện nào đó thì thời gian cũng bằng không. Thời
gian đã bằng không thì không có trước sau, không có quá khứ, không có
tương lai. Khi không gian bằng không rồi thì không có cự ly. Như kinh A Di
Đà đã nói mười muôn ức cõi nước Phật, vậy mười muôn ức cõi nước Phật là
bao xa vậy? Chính ở ngay chỗ này. Các vị tụng Tam Thời Hệ Niệm, trong
khai thị của Thiền Sư Trung Phong nói “tâm ta chính là A Di Đà Phật, A Di
Đà Phật chính là tâm ta”, cõi này chính là thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc
chính là nơi này. Nếu các vị ngẫm nghĩ ý vị của hai câu nói này, chẳng phải
hiện tại khoa học gia đã phát hiện hay sao? Đó là sự thật.
Chúng ta xem trong sử truyện, Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, bạn xem thử
Trung Quốc, ngoại quốc nhiều đời có rất nhiều người tu hành chứng quả, họ
đã chuẩn bị điều kiện này. Đó chính là không có không gian, không có thời
gian, họ có thể về quá khứ, cũng có thể đến tương lai, hiện tại chúng ta gọi
là thần thông. Ý niệm của họ vừa nghĩ đến nơi nào, thì họ liền ở ngay cảnh
giới đó, không có xa gần. Một niệm vừa nghĩ thế giới Tây Phương Cực Lạc,
thì liền hiện tiền, một niệm vừa nghĩ đến Ta Bà, thì lại đến ngay chỗ này.
Không những họ có năng lực này, họ còn có ngàn trăm ức hóa thân, thế giới
nào cũng đều có họ, quá khứ có họ, tương lai cũng có họ, tuyệt diệu nói
không hết. Tuyệt đối không phải nói quá khoa trương, đó là chân tướng sự
thật, đây là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là vạn pháp đều không. Nếu bạn
biết được cái không này không phải không có, cái không này, trên kinh Bát
Nhã đã nói là “tất cả pháp không sở hữu, hết thảy không, không thể được”.
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Không và có là một không phải hai. Tướng có thể không, cho nên cái tướng
có này, bạn có thể thưởng thức, bạn có thể hưởng thụ, nhưng bạn nhất định
không thể khống chế, bạn nhất định không có được. Giống như chúng ta
xem trên màn ảnh chiếu phim vậy, bạn có thể thưởng thức tất cả thứ trong
màn ảnh nhưng bạn không thể lấy được thứ nào. Người hiểu được thì sáu
căn của họ tiếp xúc trong cảnh giới này liền khai ngộ, người bất giác thì mê
hoặc ngay trong cảnh giới này, càng mê càng sâu. Giác thì gọi là Phật, mê
thì gọi là ma. Đó là trí thứ nhất, nhất thiết trí.
Cái trí thứ hai gọi là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là nói tướng, nói hiện
tượng, nhất thiết trí là nói bản thể. Chúng ta dùng danh từ của triết học để
nói, thì “đạo” là đạo lý, “chủng” là chủng chủng, chính là vũ trụ vạn hữu,
chủng chủng chính là vạn hữu. Những hiện tượng này là đạo lý gì vậy? Nó
sanh ra, xuất hiện hoặc là sanh ra loại trí tuệ này chính là bạn đã hoàn toàn
thông đạt, thì bạn chính là Đạo Chủng Trí. Cho nên ở trong Phật pháp nói, A
La Hán đã chứng được Nhất Thiết Trí, họ chưa có Đạo Chủng Trí. A La Hán
biết được vạn pháp đều không, họ vạn duyên buông bỏ, tâm địa thanh tịnh,
không nhiễm một trần, thế nhưng nếu bạn hỏi đến mười pháp giới y chánh
trang nghiêm từ do đâu mà ra thì họ không biết được. Họ hiểu được bản
thể, nhưng họ không biết được hiện tượng. Trí tuệ của Bồ Tát cao hơn A La
Hán. Bồ Tát là tiến thêm một bước nữa, đối với chân tướng của vạn hữu,
chính là thực tướng các pháp mà trên kinh Bát Nhã đã nói, họ đều thông
đạt. Sự việc chính là như vậy.
Từ không sanh có, có lại trở về không, có và không là đồng thời, không phải
trước có cái không sau có cái có, sau đó lại trước có cái có lại trở về cái
không, không hề lôi thôi như vậy, mà là cùng lúc cùng nơi. Việc này nói ra
chúng ta thật không dễ gì hiểu được, vì sao vậy? Nếu cùng lúc cùng nơi, vì
sao lại nói từ không sanh có? Không là cái năng sanh, có là cái sở sanh, đó
chẳng phải rõ ràng có trước sau rồi hay sao? Có lại trở về không, có là ở
trước, không là không có phải là ở sau, chẳng phải đã có trước sau rồi hay
sao? Không sai, trên lý là như vậy, nhưng trên sự thì ngay dấu vết cũng tìm
không ra. Vì sao vậy? Tốc độ đó quá nhanh, việc này gọi là sanh diệt. Hiện
tượng vật chất, không tịch là pháp tánh, pháp tánh sẽ biến thành ra hiện
tượng. Biến thành hiện tượng chính là biến thành vật chất. Biến thành vật
chất thì vật chất liền lập tức tiêu diệt, lại quay về tự tánh. Tốc độ rất nhanh.
Chúng tôi trong lúc giảng giải cũng đã nói qua với các vị nhiều lần, tốc độ là
ức vạn lần trong một giây. Như vậy thì bạn làm sao có thể biết được nó
sanh diệt? Cho nên trên kinh Phật nói bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là
thật có sanh diệt. Nếu như không có sanh diệt, lại nói bất sanh bất diệt thì
lời nói này chẳng phải lời thừa hay sao? Không có ý nghĩa gì, đích thực có
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sanh diệt, nhưng sanh diệt quá nhanh, không phải chúng ta có thể quan sát
ra được.
Trong Phật kinh nói người nào mới có thể quan sát được sanh diệt của vật
chất? Trên kinh đại thừa, Phật nói là Bồ Tát Bát Địa. Bồ Tát Bát Địa gọi là
Bất Động Địa. Bồ Tát tâm như nước dừng, hoàn toàn ở trong cảnh giới tịch
tịnh mới có thể xem thấy hiện tượng tác động chủng tử nghiệp tập trong A
Lại Da Thức. Hiện tại chúng ta dùng danh từ này thì mọi người dễ hiểu, ở
trong Phật pháp gọi là khởi hiện hành. Đây chính là khoa học gia nói ở trong
một điều kiện nào đó, năng lượng biến thành vật chất. Chúng ta gọi pháp
tánh, họ gọi năng lượng, chúng ta gọi hiện hành, họ gọi vật chất, danh từ
không giống nhau nhưng cái nói là một sự việc. Hiện tượng này phát sanh
rất nhanh, từng cái từng cái tiếp nối nhau. Ngày nay chúng ta xem thấy
tướng này tiếp nối tướng kia, hiện tại có thể dùng màn hình của ti vi, màn
hình của vi tính thì rất dễ dàng thể hội, phim ảnh thì vẫn không thể.
Chỉ có thể ở trong Phim ảnh thể hội được cái gì vậy? Là sanh diệt tiếp nối
nhau rất thô thiển, thể hội được cái hiện tượng này. Thế nhưng đều không
thể như trên màn hình ti vi, vi tính hiện nay thể hội sâu sắc đến như vậy. Vì
sao hiện tại chúng ta biết được những thứ trên ti vi phim ảnh là thứ gì? Là
điện. Chân thật là ngay chỗ sanh ra, ngay chỗ diệt tận, là do điểm tạo
thành một tuyến, tiếp nối của các điểm biến thành tuyến, tiếp nối của tuyến
thì biến thành màn hình. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, cho nên bạn xem
thấy dường như là thật. Giống như bình thường sáu căn tiếp xúc với cảnh
giới, bạn không biết được sự trình chiếu của hiện tượng, mỗi một điểm là
sát na sanh diệt, thời gian của nó tồn tại đích thực là hiện tại chúng ta gọi
là điện, điện từ, ánh sáng. Chúng ta biết được, trong một giây, tốc độ của
ánh sáng là 30 vạn cây số. Ở trên màn hình ti vi của chúng ta tốc độ của nó
là bao lớn vậy? Ánh sáng đi một cây số là một phần của 30 vạn. Nếu đi một
trăm thước thì sao? Thì là một phần của 300 vạn. Nếu đi mười thước thì
sao? Là một phần 3000 vạn. Nếu đi một thước thì là một phần của ức vạn,
vậy thì hiện tại một điểm là bao nhiêu vậy? Bạn liền biết được chỉ có một
phần của ức ức vạn. Đây là dùng điện từ của chúng ta, tốc độ của sóng điện
từ mà nói. Cho nên tốc độ của màn hình này rất nhanh, chân thật là một
phần của ức ức vạn trên giây, chúng ta không cách gì biết được. Nó là
huyễn tướng. Nếu như bạn ở trên tốc độ một phần của ức ức vạn giây mà
quan sát, thì bạn sẽ không thấy được màn hình này, bạn sẽ thấy được cái
điểm này sanh, cái điểm này diệt, một cái điểm này sanh, một cái điểm này
diệt, bạn sẽ xem thấy hiện tượng này. Hiện tượng này chính là trên kinh
Phật đã nói là hiện tượng dao động chủng tử nghiệp tập trong A Lại Da
Thức, như vậy bạn liền biết được công phu của Bồ Tát không phải như A La
5
Khac Biet Giua Ma va Phat

Hán. Cái định của A La Hán chỉ mới là cửu thứ đệ định, cho nên họ biết vạn
pháp giai không, họ không biết được cái hiện tượng này từ do đâu mà ra.
Khi Bồ Tát đạt đến định sâu, đó không phải là Bồ Tát thông thường, từ Bồ
Tát Thất Địa trở lên, trên kinh A Di Đà của chúng ta nói rất hay, là A Duy
Việt Trí Bồ Tát. Khi chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, chính mình rất là vui
mừng, may mắn, ta niệm Phật nếu thật vãng sanh đến thế giới Tây Phương
Cực Lạc thì chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát, nên gọi là pháp thật khó tin.
Thật là không thể nghĩ bàn! Cho nên pháp môn này có rất nhiều Thanh Văn,
Duyên Giác, Bồ Tát đều không tin tưởng, một người thông thường phải tu
đến Thất địa Bát địa đâu dễ dàng gì, thật là phải trải vô lượng kiếp tu hành,
vào sơ trụ, từ sơ địa đến Như Lai địa là ba đại A Tăng Kỳ kiếp, đến Thất địa
là hai A Tăng Kỳ kiếp, vì sao mà bạn dễ dàng đến như vậy, ngay đời này,
thời gian mấy mươi năm thì bạn chứng được quả vị này, ai mà tin chứ? Thế
Tôn ở trong tất cả kinh không có cách nói này, chỉ có ở trong kinh Tịnh Độ
mới giảng, cho nên pháp môn này là pháp môn không thể nghĩ bàn, pháp
môn này là pháp môn thù thắng không gì bằng. Mười phương tất cả chư
Phật tán thán A Di Đà Phật là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương, đó
không phải là A Di Đà Phật tự mình tán thán chính mình, mà là tất cả chư
Phật tán thán đối với Phật A Di Đà. Người có thể gặp được pháp môn này
may mắn không gì bằng, vì sao vậy? Bạn có thể mau chứng được A Duy
Việt Trí. Chứng được A Duy Việt Trí bạn mới có thể biết được thực tướng các
pháp, không dễ dàng, chân thật không dễ dàng, đó là vị thứ Bồ Tát.
Còn có một trí gọi Nhất Thiết Chủng Trí. Nhất Thiết Chủng Trí là ý gì vậy?
Bản thể cùng hiện tượng là một không phải là hai. Cái ý này rất sâu. Bản
thể là năng hiện, hiện tượng là sở hiện, năng và sở là một không phải là
hai. Là một không phải là hai thì ngay trong đó không có năng sở. Thật
không dễ gì hiểu được. Pháp tánh, pháp tướng, năng sanh, sở sanh không
hề đối lập. Triết học là đối lập, là tương đối, có năng có sở, trong Phật pháp
có năng có sở nhưng cái năng sở đó không hề đối lập, cái năng sở đó là
thống nhất, điều này trong triết học không hề có. Cho nên vào những năm
đầu, tiên sinh Âu Dương Cảnh Vô mới nói ra với mọi người là “Phật pháp
không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học”. Ý ông nói là gì vậy?
Phật pháp nó vốn là Phật pháp, không thể nói nó là tôn giáo, cũng không
thể nói nó là triết học, Phật pháp là thứ mà nhân sanh cần đến. Cách nói
của chúng ta ngày nay không giống như lão tiên sinh đã nói, ông nói không
phải là tôn giáo, không phải là triết học, nhưng rốt cuộc là gì thì ông không
hề nói ra. Ngày nay chúng ta khẳng định mà nói ra là Phật pháp chính là
giáo dục. Nếu dùng lời hiện tại mà nói thì Phật pháp là giáo dục xã hội đa
nguyên văn hóa, nội dung giáo học của nó rộng lớn trùm khắp cả vũ trụ,
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bao gồm tất cả pháp, không một pháp nào mà không bao hàm trong đó.
Chúng ta từ nơi nền tảng của đại sư Âu Dương tìm được một kết luận như
vậy. Việc này rất khó hiểu, ở trong Phật pháp đại thừa, tổ sư đại đức từ xưa
đến nay thường nói “thập đắc nhất vạn sự tất”, bao gồm vũ trụ là một, một
thì trong đó không có hai, không hề có đối lập, hai thì là đối lập, cho nên tự
tánh là hòa hợp cứu cánh viên mãn. Tự tánh hiện ra tất cả vạn pháp, biến
hiện ra hư không pháp giới, cõi nước chúng sanh, biến hiện ra tất cả hiện
tượng là một, không hề có đối lập, đều là hòa hợp, cái đối lập này của
chúng ta chính là ma không phải là Phật.
Phật, chúng ta có thể đơn giản mà nói, chính là thực tướng các pháp, chân
tướng của tất cả pháp. Nếu bạn trái với chân tướng thì chính là ma, hoàn
toàn quay về với chân tướng, hoàn toàn tương ưng với chân tướng thì đó
gọi là Phật, không tương ưng với chân tướng thì gọi đó là ma. Cho nên
trong chân tướng không có vọng tưởng, không có ý niệm, không phân biệt,
không có chấp trước, đó là Phật. Nếu trái với chân tướng, hiện tại bạn có
khởi tâm động niệm, bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp
trước, vậy thì bạn chính là ma. Ý nghĩa chân thật của ma và Phật nói ra hết
rồi. Theo đây có thể biết, tất cả chúng sanh không phải là Phật thì chính là
ma, bạn không phải là ma thì chính là Phật, không có khoảng giữa. Vậy thì
chính bản thân chúng ta, bản tánh của chúng ta là Phật. Bạn thấy trên Tam
Tự Kinh nhà Nho dạy trẻ nhỏ là “nhân chi sơ tánh bổn thiện”, cái bổn thiện
đó là Phật, “ cẩu bất giáo, tánh nãi thiên” đó chính là ma. Thiên là gì vậy?
Sanh ra thay đổi, không hề giống với bản tánh của bạn, đó là tập tánh, cho
nên nói “nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn”. Tánh
tương cận là Phật, tập tương viễn chính là ma, đó là tập tánh. Do đây có thể
biết, bản tánh của chúng ta là Phật, tập tánh của chúng ta là ma, đây là nói
chính chúng ta. Không những chúng sanh sáu cõi, chúng sanh chín pháp
giới cũng đều là như vậy. Nói về bản tánh của tất cả chúng sanh vốn dĩ là
Phật, còn nói về tập tánh thì tất cả chúng sanh thảy đều biến thành ma.
Phật Bồ Tát đại từ đại bi, thị hiện ở trong chín pháp giới đến giáo hóa chúng
ta, đến dẫn dắt chúng ta, mục đích đó là gì vậy? Dạy chúng ta buông bỏ tập
tánh, quay về lại tự tánh, đó gọi là siêu phàm nhập thánh, đó gọi là phá mê
khai ngộ. Nếu như chúng ta không thể quay đầu, gọi là quay đầu là bờ, nếu
không thể tìm lại bản tánh, vậy thì phiền não đó sẽ sâu, vì sao vậy? Bạn
càng mê càng sâu. Mê rồi thì là phiền não làm chủ chính bạn, vọng tưởng,
phân biệt, chấp trước làm chủ bạn, tư tưởng của bạn sai lầm, kiến giải sai
lầm, hành vi sai lầm. Tạo ra tất cả sai lầm này gọi là tạo nghiệp, đang làm
tội, tội nghiệp, đọa lạc ngay trong mười pháp giới, hướng xuống. Hướng
xuống sâu nhất là địa ngục. Mười pháp giới có hay không vậy? Không thể
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nói có, cũng không thể nói không có. Trong pháp tánh không có, từ nơi đâu
mà biến hiện vậy? Từ nơi trong tập tánh mà biến hiện ra. Trong bản tánh
không hề có, trong tập tánh thì có, trong Phật tánh không có, trong phiền
não thì có, cho nên chỉ cần bạn có tự tư tự lợi, bạn có danh vọng lợi dưỡng,
bạn có tham-sân-si-mạn thì cái thứ này liền có, từ nơi đây mà biến hiện ra.
Hiện tại có ba đồng tu đem toàn bộ thời gian, tinh thần giúp tôi tra tìm
trong Đại Tạng kinh nói về quả báo của Địa Ngục, nhân duyên quả báo của
ngục mà Phật đã nói trong Đại Tạng Kinh. Dự tính khoảng hai tuần thì đại
khái có thể từ trong kinh điển tìm ra được hết. Tôi nghĩ tư liệu này sẽ rất
phong phú, Phật giảng rất tỉ mỉ. Nếu bạn chân thật hiểu rõ rồi, thì gọi là
rùng mình toát mồ hôi lạnh. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, trên Kinh
Kim Cang nói là “không gì không nghiệp, không gì không tội”, bạn mới hiểu
được hai câu nói này. Nếu không mà nói, bạn đọc mỗi ngày nghe tôi giảng
cũng không thể hiểu, không biết được lời nói này ý nghĩa là thế nào? Nếu
bạn sau khi xem qua hết tất cả ở trong Đại Tạng kinh thì bạn mới tường tận
hai câu nói này nghĩa thú chân thật ở chỗ nào. Đối với người hiện tại chúng
ta mà nói thật thì rất cần thiết, cho nên tôi đề nghị tất cả thảy đều sao chép
ra, sau đó in thành một quyển, lấy tựa đề là “Chư Kinh Tập Phật Thuyết Địa
Ngục”. Các kinh Phật nói về địa ngục thảy đều hội tập lại, tương lai in thành
một quyển. Tôi sẽ làm nhanh để in nó ra, phối hợp với biến tướng đồ làm
thành tư liệu tham khảo. Điều này rất cần thiết! Nếu bạn không hiểu rõ
được chân tướng sự thật, mỗi ngày chúng ta ở thế gian này gọi là ngày
tháng hỗn tạp, người xưa gọi là say sống mộng chết, hình dung rất chính
xác không hề có chút nào quá đáng. Cho nên hiểu rõ những việc này thì gọi
là Phật, không hiểu rõ thì chính là ma.
Ma là ý nghĩa của sự dày vò, cũng chính là dày vò của sự khổ đau, trải qua
đời sống rất khổ, ngày tháng trải qua rất khổ, đó là ma, dày vò, không an
lạc, thân tâm đều bị dày vò. Tâm phải khai ngộ. Tâm khai ngộ thì bạn liền
được an lạc, cho nên câu đầu tiên trong Luận Ngữ là “học nhi thời tập chi,
bất diệc duyệt hồ”. Trong cái học có pháp hỉ tràn đầy, càng học càng an vui
thì bạn chân thật có trí tuệ, chân thật giác ngộ. Càng học càng an vui, an
vui đến mức ngay cả ăn cơm đi ngủ cũng quên luôn, pháp hỷ tràn đầy, đạo
lý là như vậy.
Chúng sanh mê muội thì khổ, một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng xằng
bậy, không hề rời khỏi tham-sân-si-mạn một phút giây nào, đó là bị dày vò.
Tinh thần bị dày vò, thân thể bị dày vò. Ngay trong đồng tu chúng ta, đích
thực có không ít người sức khỏe không tốt, thường hay có bệnh đau, người
thông thường hay nói là nghiệp chướng hiện tiền. Câu nói này không thể nói
hoàn toàn đúng, cũng không thể nói không đúng. Nghiệp chướng có đời
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trước, có ở đời quá khứ, có hiện tại đang tạo. Thói quen đời sống hiện tại
của bạn không tốt, ăn uống ngủ nghỉ không hề lưu ý cũng là nghiệp
chướng. Cảm mạo trúng phong lại đổ thừa cho là nghiệp chướng hay sao?
Đều là do ăn uống ngủ nghỉ không hề lưu ý. Thân thể tuy là một túi da thối,
tuy không phải là thật, nhưng Phật Bồ Tát cũng dạy chúng ta mượn giả tu
thật. Đây là giả, chúng ta cần phải mượn cái thứ giả này để tìm cái thứ
chân thật, bạn không có cái thứ giả này thì không được. Cái thật là gì vậy?
Cái thật là pháp tánh, cái thật chính là Phật. Chúng ta phải từ nơi cái giả
này, hiện tại cái giả này là ma, để làm cho ma biến thành Phật. Sau khi
biến thành rồi, chỗ này trên đại kinh Phật thường nói là “không Phật cũng
không ma”. Cái cảnh giới này thấp nhất cũng là cảnh giới của Viên Sơ Trụ,
cũng chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, pháp
tánh hiện tiền rồi. Vào lúc này tất cả đều tương ưng với pháp tánh, không
có chút nào sai lệch, thì chúng ta gọi họ là Phật. Tuy chưa đến được cứu
cánh viên mãn, nhưng Phần Chứng Phật là Phật thật, không phải Phật giả.
Phật trong mười pháp giới là Tương Tợ Phật, không phải Phật thật, rất gần
với Phật, gần giống. Trong lục tức Phật của Đại sư Thiên Thai nói “ Tương
Tợ Tức Phật”. Pháp thân Bồ Tát là Phần Chứng Tức Phật, họ là thật không
phải là giả. Họ chưa được viên mãn cho nên gọi là phần chứng. Từ Viên
Giáo Sơ Trụ đến Đẳng giác có 41 ngôi thứ, 41 ngôi thứ là Phần chứng tức
Phật, sau cùng gọi là Cứu Cánh Tức Phật, đó là cứu cánh viên mãn, đó
chính là Bồ Tát Đẳng giác đem cái phẩm vô minh cuối cùng đoạn tận, thì
liền chứng được cứu cánh giác.
Vô minh đứng đầu. Nếu các vị đem nó làm cho rõ ràng tường tận rồi, đi tra
chữ vô minh trong Phật Học Đại Tự Điển, thì sẽ thấy hai chữ này đã được
rất nhiều kinh điển giảng giải, nói rõ từng điều từng điều cho bạn. Nhưng
những câu này, trong lúc giảng kinh chúng ta luôn luôn là tỉnh lượt bớt đi vì
có tư liệu có thể tra khảo, chúng ta giảng chú trọng ở nghĩa lý, chú trọng ở
khải ngộ, khơi mở cho bạn giác ngộ, vì có tư liệu để tra cứu những danh
tướng thuật ngữ này nên thông thường chúng ta đều tỉnh lượt nó đi. Khi tôi
còn học với Lý lão sư, Lý lão sư không giảng giải đối với những danh tướng
này, vì sao vậy? Muốn chúng tôi chính mình đi tra cứu. Giảng giải cho bạn,
bạn không phí lực mà có được thì rất dễ dàng quên mất, bạn không có được
thọ dụng. Chính mình nhất định phải hạ công phu thì bạn sẽ nhớ rất sâu.
Những từ này đã tra qua rồi, bỏ ra rất nhiều thời gian. Như hiện tại nếu
chúng ta giải thích, giảng giải Địa Ngục thì không thể nào không tra kinh,
nên chúng ta phải đem tất cả kinh điển có giảng liên quan đến Địa ngục đều
tìm ra hết. Phải làm công việc này. Khi làm công việc này, ấn tượng sẽ rất
sâu, ngay trong một đời một kiếp này bạn mãi mãi sẽ không thể nào quên
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đi được. Bạn hiểu rõ nghiệp nhân quả báo trong đó, hay nói cách khác, khởi
tâm động niệm lời nói việc làm của bạn đối với người với việc với vật, bạn
nhất định có tâm cảnh giác cao độ. Hiện tại cô Dương đang gánh vác trách
nhiệm cùng với tôi thu tập những tư liệu này. Cô nói với tôi, chỉ riêng nói về
vọng ngữ, quả báo của vọng ngữ thì không thể nghĩ bàn, rất nhiều rất
nhiều. Vì sao vọng ngữ có thể có nhiều quả báo khác nhau ở nhiều địa ngục
khác nhau như vậy chứ? Cái nhân vọng ngữ của bạn không như nhau,
duyên của vọng ngữ không giống nhau, tâm trạng khi bạn vọng ngữ không
như nhau, ảnh hưởng khi bạn vọng ngữ không như nhau, bạn vọng ngữ đối
với chúng sanh bị hại không như nhau, cho nên quả báo từng loại từng loại
đều có khác biệt.
Từ ngay chỗ này chúng ta nghĩ đến một câu nói của người xưa là “một bữa
ăn một ngụm nước đều do tiền định”. Tiền định là gì? Là nghiệp nhân từ
trước đã định cho bạn. Người xưa lại nói: “bạn tự làm tự chịu”, một chút
cũng không hề sai, không phải Phật Bồ Tát làm cho bạn, cũng không phải
vua Diêm La tiểu quỷ làm cho bạn, mà là tự làm tự chịu. Địa ngục từ đâu
mà ra? Là từ ác nghiệp của bạn biến hiện ra. Nếu bạn không có ác nghiệp,
bạn có tìm thế nào cũng tìm không ra địa ngục vì bạn không có cái nghiệp
này. Bạn có cái nghiệp này thì nó sẽ tự nhiên biến hiện ra ngay trước mặt.
Mười pháp giới y chánh trang nghiêm cũng đồng một đạo lý này.
Nghiệp nhân như thế nào thì biến hiện ra quả báo như thế đó. Những nhận
chịu trước mắt của chúng ta thảy đều là như vậy, là một hiện tượng hư
huyễn. Hư huyễn thì bạn không thể nói nó có, cũng không thể nói là không,
vì sao vậy? Tướng có tánh không, sự có lý không, chúng ta không khế nhập
cảnh giới nên nói với bạn là như vậy, khi vào được cảnh giới rồi là sự lý
không hai, tánh tướng là một, đó chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở chín
pháp giới, ứng hóa trong sáu cõi ba đường phổ độ chúng sanh. Các Ngài ở
nơi đâu vậy? Phía trước đã nói qua với các vị, các Ngài ở nơi Vô Trụ Niết
Bàn. Chúng ta ở nơi đâu vậy? Chúng ta ở nơi phiền não sanh tử. Ở nơi
phiền não sanh tử là ma, ở Vô Trụ Niết Bàn là Phật, đó là nói rõ với bạn cái
gì là Phật, cái gì là ma. Chân thật mà nói thì Phật cùng ma chính là một thể
hai mặt, giác rồi thì gọi là Phật, mê rồi thì gọi là ma. Nương theo trí tuệ là
Phật, nương theo ngu si là ma, cho nên chúng ta làm thế nào chuyển si
thành trí, chuyển mê thành giác. Nhất định có thể chuyển, vì sao vậy? Vì nó
là một thể. Giống như cái ly này của chúng ta, trong đây thì là mê, thì là
ngu, thì là ma, bên ngoài này là Phật, phải xem bạn có biết chuyển hay
không? Nó là một thể, nó không phải là hai việc, cho nên sau khi chân thật
thông đạt rồi, nói thật với bạn, không Phật cũng không ma. Đó là đối với
người thông suốt, người chân thật giác ngộ mà nói thì nó không có, còn nói
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với bạn ma và Phật là vì bạn vẫn còn chấp trước, vì bạn vẫn chưa rời khỏi
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên nói với bạn như vậy. Những cách nói
này thảy đều là phương tiện mà nói, nói chân thật thì một câu cũng không
có, nên gọi là “ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt”.
Hiện tại thời gian hết rồi, trong một giờ này nói rõ với các vị cái gì gọi là
Phật, cái gì gọi là ma, đối với người sơ học mà nói rất là cần thiết. Ba loại trí
này, trí của Phật gọi là Nhất Thiết Chủng Trí. Trong ba loại giác, thì Phật gọi
là Giác Hạnh Viên Mãn, A La Hán là tự giác, Bồ Tát là tự giác giác tha, Phật
là Giác Hạnh Viên mãn. Cho nên trong Phật có ý nghĩa ba trí, có ý nghĩa ba
Giác. Ma thì khế hợp vô tri, ngu si, bất giác. Bất giác ngu si thì chính là ma.
Người học Phật chúng ta, học Phật mà đối với ý nghĩa của Phật cũng không
thể tường tận, không thể thông đạt thì là mê tín rồi.
Tốt rồi! Hiện tại thời gian đã hết, A Di Đà Phật!
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hiền
(Nguồn: Tịnh Không Pháp Ngữ)
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