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KHAI KINH KỆ 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 
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Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe được chuyên trì tụng 

Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 
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TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN 

01. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 

02. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo. 

03. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ 

khác. 

04. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp 

kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 

05. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 

06. Dịch giả phải dùng trạch-pháp-nhãn để phán xét đâu là chân lý. 
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07. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương 

chứng minh cho bản dịch. 

08. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, 

Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng. 

---o0o--- 

LỜI GIỚI THIỆU 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được xem như một thứ 

quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước ngoài. Sự thận trọng như vậy 

rất cần thiết, vì hành giả tự tu tự học Kinh Thủ-lăng-nghiêm mà thiếu sự 

hướng dẫn của các bậc chân sư thì khó tránh khỏi mạng lưới tà kiến, những 

hiện tượng quái dị. 

Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma là phần cuối của bộ Kinh Thủ-lăng-

nghiêm được Đức Phật mô tả rõ ràng về trạng thái tâm lý của hành giả; về 

phạm vi giới hạn của mỗi ấm; về những biến tướng quái dị làm mê hoặc 

hành giả, và sau cùng là lời cảnh giác thiết thực. 

Sở dĩ có những trở ngại này (ma; s: mara ) là do tâm lý nôn nóng về 

danh lợi, về ý hướng muốn thành Phật tức khắc của các hành giả còn non 

kém. Đó là hậu quả tai hại của nhận thức sai lầm về tinh thần “sự–lý viên 

dung” trong đạo Phật. 

Để chữa trị căn bệnh này, Đức Thế tôn đã dạy rõ: 

“Lý tắc đốn ngộ, thừa ngộ tinh tiêu, 

Sự phi đốn trừ, nhơn thứ đệ tận.”  

              (Kinh Thủ-lăng-nghiêm Q.10) 

Nghĩa là: 
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Phần lý tánh thì có thể giác ngộ ngay tức khắc, nhờ sự giác ngộ này 

mà các nhận thức sai lầm đều tiêu tan. Nhưng phần sự tướng (hành động) 

thì không thể trừ diệt ngay lập tức mà phải lần lượt theo thứ lớp mới hết 

sạch. 

 Nguyên tác tiếng Anh của bản dịch này có tựa đề: “ The Shurangama 

Sūtra–The Fifty Skandha Demon States” của Hòa Thượng THÍCH TUYÊN 

HÓA nhằm mục đích truyền bá chánh pháp, tiêu trừ tà kiến, giúp hành giả 

đạt được kết quả chân thật trong việc tu hành. 

Đại đức Thích Nhuận Châu trong thời gian tu học tại Tịnh thất Từ 

Nghiêm đã phát tâm dịch tác phẩm này ra Việt ngữ để tỏ lòng biết ơn trong 

muôn một đối với đại nguyện truyền bá chánh pháp của Hòa Thượng giữa 

thời đại “nhiều chuyện” này. 

Cùng với ý hướng ấy, tôi xin trân trọng viết lời giới thiệu để tán dương 

công đức. Chắc rằng bản dịch đầu tay này khó tránh khỏi sự vụng về thiếu 

sót. Kính mong Chư Tôn đức hoan hỷ sửa sai và có lời chỉ giáo cần thiết để 

các bản in sau được hoàn chỉnh hơn. 

Chùa Phổ Hiền 

Mạnh Xuân, Kỷ Mão 1999 

THÍCH QUẢNG HẠNH 
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QUYỂN 9 

PHẦN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI 

 KINH VĂN: 

Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa. Từ tòa sư tử, ngài vin 

chiếc ghế bảy báu, xoay thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng 

vào ghế, bảo đại chúng cùng A-nan rằng: Các ông là hàng Thanh văn, 

Duyên giác hữu học, ngày nay hồi tâm hướng về Vô thượng bồ-đề. Như 

Lai đã dạy pháp tu chơn chánh cho các ông rồi. 

GIẢNG: 

Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa: là khi Đức Phật giảng 

gần xong hội Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Từ tòa sư tử, ngài vin ghế bảy báu. Đức Phật đang ngồi trên pháp tòa, 

tức tòa sư tử. Pháp âm của Như Lai ví như tiếng gầm của sư tử. Khi sư tử 

gầm lên, tất cả các loài thú đều sợ hãi. Nên chỗ Như Lai ngồi giảng pháp 

được gọi là tòa sư tử. Chiếc ghế mà Như Lai ngồi được làm bằng bảy thứ 

báu để trang nghiêm. 

Như Lai xoay thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng vào 

ghế. Thân của Đức Phật như núi bằng vàng tía, ánh sáng rực chiếu khắp mọi 

nơi, bảo khắp đại chúng cùng A-nan rằng: các ông là hăng Thanh văn, 

Duyên giác hữu học. Trước khi đạt được bốn quả vị dành cho hàng A-la-

hán, họ vẫn được coi là hàng hữu học. 

Thanh văn là những vị được giác ngộ do tu tập pháp “Tứ diệu đế.” 

Duyên giác là những vị được giác ngộ do tu tập pháp “mười hai nhân 

duyên.” Nay hồi tâm hướng về Vô thượng bồ-đề. A-nan và hàng Thanh 

văn bây giờ đã hồi tâm, từ quả vị Tiểu thừa hướng về Đại thừa. A-nan cùng 

hàng Nhị thừa đã phát tâm cầu Vô thượng bồ-đề, không có gì để sánh với sự 

giác ngộ nhiệm mầu này. 
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Như Lai đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi. Đức Phật đã 

chỉ dạy rõ ràng phương pháp tu hành chơn chánh cho các vị rồi. 

KINH VĂN: 

Do các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm xảy ra lúc tu 

chỉ và quán. Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra là do 

việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật, nên bị 

rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm sẽ xảy ra 

khi tu tập chỉ quán. 

Trước đây A-nan đã thưa thỉnh xin Đức Phật chỉ dạy cách thức tu hành. 

Ngài đã vì chúng sanh trong đời vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp. 

Dù bây giờ Ngài A-nan đã hiểu được đạo lý tu hành rồi nhưng vẫn chưa 

có kinh nghiệm tu tập. Ngài đã hiểu được lý thuyết, nhưng do thiếu kinh 

nghiệm, nên Ngài không biết được những gì xảy ra trong khi hành trì nên 

Đức Phật mới chỉ dạy như vậy. Tu chỉ tức là tu tập Thủ-lăng-nghiêm đại 

định. Tu quán là một pháp quán chiếu rất vi mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ 

xuất hiện vào lúc này. Trong tiến trình tu tập, rất nhiều ma cảnh sẽ hiện ra. 

Không phải hiện tượng nào cũng hiển bày rõ ràng, nhưng chúng rất vi tế. 

Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra. Khi các ông 

công phu theo phương pháp phản văn văn tự tánh (hướng tánh nghe vào bên 

trong để nhận ra tự tánh vốn có của mình) thì ma cảnh sẽ xuất hiện. Nếu các 

ông không nhận ra ma và không biết ma là gì, là do việc thanh tịnh tâm ý 

của ông không đúng với pháp chân thật. 

Vì ông đã tự thanh tịnh tâm ý mình, nhưng có hơi sai lệch, không phù 

hợp với chánh tri kiến. Do đó bị rơi vào tà kiến. Nếu chánh tri kiến của các 

ông không được chân chánh (không đúng với chánh pháp) thì các ông sẽ bị 

dính mắc vào các ma cảnh. 
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KINH VĂN: 

Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. Hoặc là 

thiên ma, hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần, hoặc gặp loài ly, mỵ. Nếu tâm 

ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con mình. 

GIẢNG: 

Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. 

Đó là một loại ma phát sinh từ chính tâm thức của mình. Hay là một 

trong mười loại ma phát sinh từ sắc ấm, cũng là do từ tâm ông mà có. 

Hoặc là thiên ma. Tại sao một loại ma từ trên trời lại đến quấy phá ông 

được? Là vì ông tu mà nhắm tới mục đích để đạt được định lực. 

Đạt được chút định lực trong khi tu tập chẳng phải là điều quan trọng, 

nhưng có thể làm cho cung điện của Ma vương rúng động giống như qua 

một cơn động đất. Vì Ma vương có được thần thông, nên ngay khi cung điện 

của nó bị rúng động, nó liền tìm hiểu “tại sao cung điện của ta bỗng nhiên 

rúng động.” Nó khám phá ra ai đó nơi thế gian sắp sửa thành tựu đạo nghiệp. 

Định lực của người ấy sẽ phá nát cung điện của nó, Thiên ma mới suy nghĩ: 

“Ông muốn phá hủy cung điện của tôi, thì tôi sẽ làm tiêu hủy định lực của 

ông trước.” Thế là nó đến phá hoại định lực của người đang tu hành. 

Hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần: Khi quỷ thần thấy ông sắp đạt được 

kết quả tu tập, nó ghen tức, nó nghĩ: “Ồ! vậy là ông sắp chứng đạo.” Nên 

trước hết nó đến phá hủy công phu tu tập của ông. Thế là nó nhập vào tâm 

thức ông hay chiếm đoạt thân xác ông, khiến cho định lực của ông không thể 

hoàn mãn. 

Nó làm cho ông sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” và lệ thuộc vào nó. Từ trước 

tôi đã giảng về việc bị dính mắc vào quỉ thần rồi phải không? Điều đó rất 

quan trọng. Tại sao ông lại trở thành vật sở hữu của ma? Vì Việc thanh tịnh 

tâm ý của ông không chân chánh, không đúng với chánh pháp và bởi vì 

động cơ không chơn chính, dù chỉ một niệm tà ý nhỏ nhoi, ông cũng sẽ bị 

dính mắc với quỉ thần. Điều đó được gọi là “tẩu hỏa nhập ma” vậy. 
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Hoặc gặp loài ly mị. Hoặc là vọng lượng. Các loại ma này đều là 

những loại yêu quái. Nếu tâm ông không sáng suốt. Ông sẽ nhận lầm kẻ 

giặc làm con. Nếu ông gặp dạng ma này mà không nhận ra hoặc không hiểu 

gì về nó thì ông sẽ đi đến chỗ “nhận giặc làm con mình.” Hãy suy nghĩ kỹ về 

điều này. Để nó khỏi đánh cắp tài sản của mình. Nếu mình để cho kẻ trộm 

vào nhà, thì những thứ tài sản quý báu trong nhà đều bị nó lấy sạch. 

Cái gì là tài sản quí báu nhất trong nhà mình? 

Tôi sẽ nói một cách chân thành mộc mạc để cho các ông phải nhớ thật 

kỹ điều này, các ông phải tin lời tôi nói. Bất cứ ông làm điều gì, cũng đừng 

có quên lời tôi nói mà bỏ qua. Sao vậy? Vì đây là điều quan trọng đối với 

tương lai và sinh mệnh của chính ông. 

Cái gì là kho tàng quý giá của chính mình? Đó là kho tàng Chân tánh 

Như Lai vốn sẵn có nơi ông. Tánh Như Lai tạng ấy, ông để mất được hay 

sao? Các ông không nhớ tôi đã từng nói đến bản chất, năng lực cùng tinh 

thần của Như Lai tạng ở trước rồi hay sao? Nếu ông muốn khôi phục lại Như 

Lai tạng của chính mình, trước hết ông phải bảo trì tâm tánh, khí chất và 

tinh thần (tinh, khí, thần) của mình. Nếu ông không chăm sóc bảo dưỡng 

chu đáo ba yếu tố này, thế là ông để cho tài sản của mình bị cướp đoạt. Hãy 

hết sức cẩn trọng. 

KINH VĂN: 

Lại nữa, do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi có 

chút ít thành quả. Như tỷ-khưu Vô Văn, đã đạt được Tứ thiền, vọng 

ngôn cho rằng mình đã chứng Thánh. Khi phước báo ở cõi trời hết, 

tướng suy xuất hiện, nên phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán còn phải 

chịu sanh tử. Ông liền đoạ vào địa ngục a-tỳ. 

GIẢNG: 

Lại nữa do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng thỏa mãn khi có 

chút ít thành quả. 
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Trong khi tu tập, dù nếu ông không bị dính mắc với quỷ thần, ông cũng 

phải cần có trí tuệ chân chính và có con mắt trạch pháp nhãn. Trạch là sự 

tuyển chọn, pháp là Phật pháp, nhãn là con mắt của chính mình. Nếu ông 

nhận ra được Phật pháp, thì tự ông sẽ biết mình tu tập đến trình độ nào. 

Đừng tự thấy mình có chút ít hiểu biết đạo lý rồi cảm thấy thỏa mãn. 

Như tỷ-khưu Vô Văn, đạt đến Tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình 

đã chứng thánh. 

Gọi là tỷ-khưu Vô Văn  vì ông ta không hiểu biết nhiều. Ông ta chỉ biết 

chút ít Phật pháp. Tại sao lại gọi ông ta là Vô Văn. Căn bản là khi chứng 

được bốn quả vị a-la-hán thì được sanh lên cõi trời Tứ thiền. Đức Phật dạy: 

vị nào chứng được tứ quả a-la-hán thì không còn chịu sanh tử luân hồi nữa. 

Khi chứng được quả vị thứ hai được gọi là Nhất lai, phải còn thọ sanh một 

lần trên cõi trời và một lần trở lại trong cõi người. Còn phải trải qua một lần 

sinh tử nữa. Vị Thánh đạt quả vị thứ nhất (trong bốn quả vị a-la-hán) còn 

phải chịu trải qua bảy lần sanh tử.Tất cả những cảnh giới này đều vượt hơn 

cõi trời Tứ thiền. 

Vô Văn tỷ-khưu chỉ mới đạt đến cảnh giới Thiền thứ tư trong quá trình 

tu tập của ông thôi, nhưng ông ta tưởng rằng ông đã chứng được quả vị thứ 

tư của a-la-hán. Thực ra ở trình độ cảnh giới Thiền thứ tư, vẫn chưa chứng 

được quả vị gì, và vẫn còn là phàm phu (vì chỉ có định lực mà chưa phát 

huệ). 

Nhưng tỷ-khưu Vô Văn tuyên bố rằng ông ta đã chứng được quả vị thứ 

tư của hàng a-la-hán. Thế mà hiện nay vẫn có người cho rằng quả vị thứ tư 

của hàng a-la-hán vẫn còn thấp so với họ. Họ trơ tráo tuyên bố rằng chính họ 

là Phật. Nhưng một Đức Phật thì có đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục 

thông. Quý vị có thể hỏi những người tự tuyên bố mình là Phật xem họ có 

được mấy món thần thông. Chắc chắn là thiếu lậu tận thông. Tôi tin chắc 

những người tự cho rằng mình là Phật thì chẳng có được dù chỉ là một món 

thần thông, chứ đừng nói năm hoặc sáu. Chỉ có những người không có thần 

thông mới muốn khoe mình là Phật. Những người quả thật chỉ có dù một 

món thần thông, họ sẽ không bao giờ dám đưa ra lời đại vọng ngôn như thế. 
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Khi phước báo cõi trời hết. Khi đời sống của họ ở cõi trời kết thúc, và 

những tướng suy xuất hiện. Các ông có nhớ năm tướng suy xuất hiện không? 

Các ông có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phần trước không? Khi đời sống 

của một chúng sanh ở cõi trời kết thúc và sắp mạng chung, thì có năm dấu 

hiệu xuất hiện, gọi là năm tướng suy: một là vòng hoa trên đầu (vương 

miện) héo rũ, hai là áo quần trở nên dơ bẩn, ba là ở nách thoát ra mồ hôi, 

bốn là thân thể trở nên hôi thối dơ bẩn, năm là không thích ngồi lâu. 

Ông ta phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán còn phải chịu sanh tử. 

Ông liền đoạ vào địa ngục a-tỳ. 

Khi phước báo ở cõi trời sắp hết, năm tướng suy sẽ xuất hiện, báo hiệu 

cuộc sống ở cõi trời đã đến lúc chấm dứt. Tỷ-khưu Vô Văn nổi giận. Ông ta 

tức giận điều gì? Ông ta nghĩ: “Ta đã bị Phật lừa dối, Đức Phật là một kẻ bịp 

bợm. Đức Phật nói rằng người nào chứng được tứ quả a-la-hán thì không 

còn phải kinh qua sinh tử luân hồi nữa. Tại sao cuộc sống của tôi lại sắp kết 

thúc? Tại sao tôi phải chịu tái sinh? Tại sao tôi phải chịu luân hồi? Tại sao 

tôi phải chịu sinh ra một lần nữa? Đức Phật là một kẻ nói dối.” Chúng ta biết 

ngay điều gì xảy ra khi ông phỉ báng Đức Phật như thế. Ông ta đọa ngay vào 

địa ngục A-tì. 

Địa ngục A-tì còn gọi là địa ngục vô gián. Vốn là do không chứng được 

quả vị a-la-hán, mà tuyên bố đã chứng được, nên khi hưởng phước báo ở cõi 

trời xong, khi chấm dứt mạng sống ở đó, liền rơi vào cảnh giới thấp kém 

hơn. Ông ta không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn cho rằng Đức Phật 

giảng pháp không đúng. Thực sự Đức Phật đã nói rằng: “Ông chưa chứng 

được quả vị thứ tư của hàng a-la-hán. Nếu ông đã chứng được, ông chẳng 

còn sinh tử luân hồi nữa.” 

Tại sao lại có năm tướng suy hiện ra? Vì hủy báng Đức Phật. Do vậy, 

Vô Văn tỷ-khưu liền rơi vào địa ngục vô gián. 

Các ông có thể tưởng tượng được những người tự tuyên bố mình là 

Phật sẽ đi về đâu. Tôi không biết rồi họ sẽ kết thúc sinh mạng ở nơi nào 

nữa? 
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KINH VĂN: 

Các ông nên lắng nghe kỹ. Như Lai sẽ giảng giải chi tiết cho các 

ông. 

GIẢNG: 

Các ông nên lắng nghe kỹ. A-nan, ông nên đặc biệt lưu ý, hãy lắng 

nghe cho kỹ. Như Lai sẽ giảng giải chi tiết cho các ông, giảng giải cho A-

nan cùng đại chúng tường tận từng chi tiết. Vậy nên đừng có thất vọng, đừng 

sanh tâm cô phụ. 

KINH VĂN 

A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong chúng hội vui mừng 

đảnh lễ, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. 

GIẢNG: 

A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong chúng hội. Đó là các vị 

Bồ-tát, các vị Đại a-la-hán, các vị Đại tỷ-khưu, các vị hữu học, những người 

đã chứng được sơ quả, đệ nhị, và đệ tam quả A-la-hán. 

Vui mừng đảnh lễ. Vì Đức Phật sắp sửa giảng giải vấn đề rất chi tiết, 

nên mọi người đều hớn hở. Cùng nhau vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Họ tự 

nhiếp phục tâm ý của mình, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức 

Phật. Không để cho một niệm tưởng lăng xăng nào dấy khởi. Như vậy mới 

có thể lắng nghe với sự chú tâm trọn vẹn giáo pháp mà Đức Phật sắp chỉ 

dạy. 

KINH VĂN: 

Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi người trong chúng hội: Các ông 

nên biết, mười hai loại chúng sanh trong thế giới hữu lậu đều vốn có 

bản tâm sáng suốt nhiệm mầu, là tâm thể giác ngộ trọn vẹn, không khác 

tâm thể mười phương chư Phật. 
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GIẢNG: 

Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi người trong chúng hội. Tất cả các 

ông nên biết mười hai loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu đều vốn có 

bản tâm sáng suốt nhiệm mầu, là tánh giác sẵn có xưa nay, là chân tâm 

vốn sáng suốt, nhiệm mầulà tâm thể giác ngộ hoàn toàn, không khác tâm 

thể mười phương chư Phật. Hoàn toàn giống nhau, chẳng khác chút nào. 

Chư Phật mười phương cũng có bản tâm sáng suốt nhiệm mầu ấy, và trong 

mười hai loại chúng sanh cũng thừa hưởng được tâm thể hoàn toàn giác ngộ 

sáng suốt nhiệm mầu (bản giác diệu minh–giác viên tâm thể) và còn được 

gọi là Tánh Như Lai tạng. 

KINH VĂN: 

Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý nên phát sinh si ái, khiến gây ra 

mê lầm cùng khắp, nên có hư không. Cái mê biến hóa không dừng nên 

có thế giới. Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương 

chẳng phải là vô lậu, đều dựng lập nên từ mê muội, vọng tưởng. 

GIẢNG: 

Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý. Này A-nan, tự tánh của ông và tự 

tánh của mười hai loại chúng sinh cùng với chư Phật chẳng khác. Là một, là 

như nhau. Tuy nhiên, nương nơi chân mà ông dấy khởi vọng tưởng sai lầm, 

trở nên mê muội chân lý. Mê lầm sai trái từ đó phát sinh. 

 Nên si ái phát sinh. 

Lỗi lầm lớn nhất là gì? Là si và ái. Có thể nói si và ái là hai thứ, cũng 

có thể gom nó lại thành một thứ: si ái. Vô minh che lấp mọi hiểu biết, 

chỉ biết đến ái dục, chỉ nghĩ đến ái dục từ sáng đến tối. Chẳng thể buông bỏ 

được ái dục dù chỉ trong chốc lát. Nếu quý vị chú tâm nghiên cứu Phật pháp 

cũng như khi say mê ái dục vậy thì sẽ thành Phật rất chóng. Nhưng tiếc thay, 

quý vị không thể chuyển đổi ý thích dục lạc thành ý thích Phật pháp. Ông 

càng học Phật pháp, ông càng thấy chán. Ông cho rằng: “Tôi có quá nhiều 

lỗi lầm. Phật pháp vạch ra cho thấy hết thảy, tôi chẳng muốn học nữa. Phật 
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pháp kêu gọi tôi thay đổi tập khí, làm sao mà tôi có thể thay đổi được điều 

ấy? Đó là một ví dụ về si ái. Ở trên, kinh văn đã nói: Do vọng tưởng nên mê 

lầm chân lý. Nay tôi có thể nói rằng mọi lỗi lầm đều phát khởi từ si ái. 

Khiến gây ra mê lầm cùng khắp. 

Si ái gây nên sự mê lầm cùng khắp. Ông trở nên mê mờ lầm lẫn về tất 

cả mọi việc. Khi ông trở nên si ái, ông không hiểu biết gì cả về mọi việc. 

Không có việc gì đáng để ông quan tâm cả. Ông còn ngoan cố cho rằng: 

“Nếu tôi có đọa địa ngục thì kệ tôi, việc gì phải bận tâm.” Ông chẳng còn 

bận tâm đến việc gì nữa cả. 

Nên có hư không. 

Từ si ái mà ông gây nên lỗi lầm. Vì người đàn ông cứ nhớ nghĩ đến 

người đàn bà suốt từ sáng đến tối, và người đàn bà lại nhớ tưởng tới người 

đàn ông suốt ngày. Nên phát sinh một thứ hư vọng. 

Cái mê biến hóa không cùng nên có thế giới. 

Cái mê muội được nhân lên nhiều lần, một cái mê trở thành hai, hai 

thành ba. Cái mê xoay chuyển không có chỗ dừng. Người thông minh nên 

thận trọng ở điểm này. Nên khắc ghi ý nghĩa sâu sắc vào trong xương cốt. 

Nó đã chỉ rõ cho ông toàn bộ sự mê lầm. 

Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương đều 

được dựng lập từ mê muội và vọng tưởng. 

Thế giới khắp mười phương không thể tiêu hủy được. Đó chẳng phải là 

thế giới vô lậu vì nó không có thể tánh riêng biệt của nó. Nó chỉ là sự dựng 

lập của vọng tưởng sai lầm. Mê lầm cùng với thiếu hiểu biết. Mê muội cùng 

với ngoan cố, không biết cách chuyển hóa, nên thế giới được dựng lập từ 

những vọng tưởng mê lầm này. 

KINH VĂN: 
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 Nên biết hư không sanh trong tâm ông ví như phiến mây điểm trên 

nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến 

cỡ nào? 

GIẢNG: 

A-nan, đừng mê ngủ. Ông phải biết khi tôi nói đừng ngủ, có nghĩa là 

đừng có mê mờ. Đừng có bị si ái một lần nữa, đừng có nhầm lẫn chân lý 

nữa. 

Đức Phật bảo A-nan đừng mê ngủ, nay tôi bảo quý vị cũng hoàn toàn 

đừng mê ngủ. 

Vấn đề chủ yếu ngay bây giờ là phải nên biết: Hư không sanh trong 

tâm ông ví như đám mây điểm trên trời xanh.Tất cả hư không đều sanh 

từ tâm ông. Đem phiến mây trên bầu trời để so sánh với tâm ông. Một phiến 

mây trên bầu trời thì nhỏ, nhưng bầu trời biểu hiện cho tâm ông thì lớn mênh 

mông. Trong đoạn kinh trước (quyển 6) đã nói: 

Không sanh đại giác trung, 

Như hải nhất âu phát. 

Nghĩa là: Hư không sanh trong biển lớn giác ngộ, giống như hòn bọt 

nổi lên trong biển cả. Bây giờ lại nói: Hư không trong tâm ông giống như 

đám mây điểm trên nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở trong hư 

không thì nhỏ đến cỡ nào? Tất cả hư không hiện hữu đó đều nhỏ cả, thế thì 

tâm ông lớn biết chừng nào? Tất cả thế giới so với cõi hư không ắt là nhỏ. 

Nếu hư không ở trong tâm ông thì thế giới ắt còn phải nhỏ hơn nữa. Điểm 

này mô tả tánh giác trùm khắp mọi nơi. 

KINH VĂN: 

Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay về 

bổn tánh, thì mười phương hư không đều tiêu mất. Làm sao các cõi hư 

không kia lại không bị hủy diệt? 
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GIẢNG: 

Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay về 

bổn tánh. Phát minh chân lý và quay về bổn tánh có nghĩa là thành Phật. 

Chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, cũng có thể được gọi là nhận ra 

chân tánh, quay về bổn tâm. A-nan, nếu một người trong các ông thành 

Phật, thì mười phương hư không đều tiêu mất. Làm sao mà các cõi hư 

không kia không bị hủy diệt? 

Hư không không còn nữa thì làm sao thế giới còn tồn tại được? Thế 

giới cũng đều tiêu trầm luôn vậy. (Hư không do si ái mà thành, khi phát 

minh bổn tánh thành Phật thì si ái cũng không còn, nên hư không tiêu mất). 

Có người nói: “Nếu có nhiều người đã thành quả vị Phật rồi, thì lẽ ra hư 

không phải hoàn toàn tiêu diệt hết, thế tại sao hư không chưa biến hẳn đi?” 

Từ cái nhìn của hàng phàm phu thì hư không còn tồn tại, nhưng chư 

Phật thì nhìn thấy chẳng còn có hư không. Đó là cái nhìn sai biệt. Thế nên 

các ông không nên luận bàn theo lối khái quát. Ví dụ như người đạt được 

ngũ nhãn thì có thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra ở nước này và 

nước khác cách xa ngàn dặm. Ông là người chưa có được Phật nhãn, liệu có 

thể nhìn thấy được những việc này chăng? Do vậy ta không thể nói: Tôi thấy 

được nó nên nó phải hiện hữu. Quý vị có thể thấy như nó đang tồn tại, 

nhưng qua tầm nhìn của Đức Phật thì không có gì tồn tại cả. Ngay cả hư 

không cũng chẳng có. 

KINH VĂN: 

Các ông tu thiền, đạt được chánh định. Tâm ông thông suốt, hợp 

với tâm của chư vị Bồ-tát, và các vị vô lậu đại A-la-hán trong mười 

phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng. 

GIẢNG: 

Khi các ông tập trung vào tu thiền, đạt được chánh định, chân tâm 

ông thông suốt, hợp với chân tâm của chư vị bồ-tát và các vị vô lậu đại 

A-la-hán trong khắp mười phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng. 
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Ông không còn phải tìm kiếm sự thanh tịnh vắng lặng ở đâu nữa, mà nó 

ngay ở nơi ông. Sự thanh tịnh vắng lặng ở ngay nơi thân tâm ông đó chính là 

Như Lai tạng tánh. Nó trùm khắp cả pháp giới. 

Tại sao tâm của chư vị bồ-tát và các vị A-la-hán lại thông hợp với 

những người tu tập thiền định? Vì cùng tu tập đại định như nhau, họ đều 

dùng pháp “phản văn văn tự tánh.” Nghĩa là hướng tánh nghe vào bên trong 

để nhận ra tự tánh của mình cho đến khi thành Phật đạo. 

Quý Ngài đều tu tập hành trì Thủ-lăng-nghiêm đại định. Vì vậy nên tâm 

thức họ hoàn toàn thông suốt, ngầm hợp. Như thể có dòng điện nối liền giữa 

họ với nhau. 

Sự liên quan này không chỉ xảy ra ở cảnh giới của chư Phật, chư bồ-tát 

và các vị A-la-hán, mà nó cũng thường xảy ra đối với hàng phàm phu. Ví dụ 

khi quý vị nghĩ về một người nào đó, thì tư tưởng của quý vị sẽ liên lạc với 

người ấy, giống như đánh điện tín. Người kia có biết không? Quý vị thử hỏi 

bản tánh của người ấy thì biết rõ, dù tâm thức của họ có thể không hề biết. 

Trên bình diện bản thể thì hoàn toàn có thể biết được tâm thức của người 

khác. 

“Như vậy nếu tôi nghĩ về một người nào đó thì người ấy cũng nghĩ về 

tôi như vậy hay sao? 

Ông có thể suy nghĩ cho đến khi chết mà chẳng có ích gì cả. Giống như 

tánh si ái mà tôi giảng trước đây. Nếu một người si ái, anh ta sẽ nghĩ về 

những cảnh đam mê tình ái suốt ngày, không lúc nào dừng lại được những 

vọng tưởng ấy. Tự một mình anh ta suy nghĩ cho đến chết. Anh ta chết như 

thế nào? Anh ta nghĩ đến một người phụ nữ cho đến khi hai người cùng nhau 

kết hôn. Khi kết hôn rồi họ trở nên lộn xộn, rối loạn. Sau một thời gian sống 

trong hỗn độn rối loạn rồi họ chết. Kết hôn có nghĩa là sống trong hỗn độn 

rối loạn, không sáng suốt được chút nào cả. 

Trong Hán văn, quý vị có thể suy luận về nghĩa của hai chữ kết hôn 結 

婚. Hôn 婚 có nghĩa là mờ tối. 
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KINH VĂN: 

Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các cõi trời phàm phu 

đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các 

loài thủy lục không hành thảy đều kinh sợ. Hàng phàm phu mê muội thì 

chẳng hay biết những biến động này. 

GIẢNG: 

Khi một người đạt được đại định Thủ-lăng-nghiêm, là chân đại định, thì 

ma quân rúng động vì run sợ. Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, 

các cõi trời phàm phu của sáu cõi Dục và cõi trời Tứ thiền đều thấy cung 

điện của mình vô cớ bị tiêu hủy. Tình trạng này thực là không hiểu nổi. 

Không rõ nguyên nhân gì mà cung điện của chúng bỗng dưng hủy hoại dần. 

Tôi đã từng kể cho quý vị nghe chuyện một chú đệ tử trẻ tuổi của tôi ở 

Mãn-châu (Manchuria). Chú ấy chỉ khoảng mười bốn tuổi, mặc dù chú nhỏ 

tuổi nhưng thần thông chẳng phải tầm thường. Chú có thể lên trời xuống đất 

tùy ý. Tuy đã được khai ngũ nhãn nhưng chưa chứng được lục thông. Chú đã 

được năm món thần thông, chỉ thiếu lậu tận không. Khi một người đạt được 

lậu tận thông thì được gọi là a-la-hán. 

Một hôm, chú lên trời chơi. Khi lên trên đó, thiên ma rất vui mừng và 

dụ chú ta vào trong cung điện của chúng. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp làm 

bằng ngọc lưu ly trong suốt. Chú sa-di đã bị mắc vào bẫy. 

Do chú có được ngũ nhãn, nên chú có thể thấy được pháp thân của 

mình đã bị cầm giữ bởi Tha hóa Tự tại vương. Tuy nhiên chú ta cũng tìm 

cách báo cho tôi biết: “Thưa thầy, con lên trời chơi, nay không thể về được 

nữa.” 

“Thế là chú bị kẹt trên trời rồi! Hừ! thế trước kia ai đã chỉ cho chú lên 

đó?” 

“Con nghĩ là ở đó sẽ rất vui nên con lên để xem cho biết. Bây giờ người 

ở đây không muốn cho con trở lại.” 
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Tôi bảo: “Nếu chú muốn tiêu khiển, thì đừng có lên đó tìm vui. Các 

thiên ma ở các tầng trời cõi Dục đều muốn tìm cơ hội để phá hủy định lực 

của người tu đạo.” Tôi giải thích: “Đừng sợ, Thầy sẽ đưa con về.” 

Tôi cố gắng đưa chú về, nhưng ma vương không muốn cho chú đi. Đến 

lúc đó, chú thật sự hoảng sợ và nói: “Nó không cho con về. Làm sao bây 

giờ?” Tôi bảo: “Đừng lo, thầy sẽ có cách đưa con về ngay.” 

Rồi tôi dùng chú Thủ-lăng-nghiêm, là năm bộ tâm chú để trừ ma 

chướng mà tôi đã giảng cho quý vị nghe trước đây. Cung điện của ma vương 

tức khắc tan rã, và chú sa-di trở về ngay lúc ấy. Đây là một câu chuyện có 

thực. 

Bấy giờ cung điện của ma vương hủy hoại rồi sụp đổ. Mặt đất chấn 

động, nứt nẻ nhiều nơi. Các sinh vật ở dưới nước, trên không thảy đều 

kinh sợ. 

Tất cả những loài sinh vật ở dưới nước, trên mặt đất, các loài bay nhảy, 

sợ hãi trở nên hoảng loạn không còn kiềm chế mình được nữa. 

Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến đổi này. 

Hàng phàm phu chẳng có được tri giác bén nhạy, họ không nhận ra 

được quả đất đang kinh qua những sự biến đổi như thế. Họ không có đủ sự 

nhạy bén để nhận biết sáu tướng chấn động  đang xảy ra trong trái đất. 

KINH VĂN: 

Các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông, 

đương luyến tiếc cảnh trần lao. Làm sao nó chịu để cho các ông phá 

hoại chỗ ở của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, võng 

lượng, yêu tinh... trong khi ông tu pháp tam-muội, chúng đều muốn đến 

phá ông. 

GIẢNG: 
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Bây giờ các ông hiểu rồi chứ? Vì sao ma lại đến phá? Chỉ vì các loài 

sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, 

tha tâm không, túc mạng thông, thần túc thông, trừ lậu tận thông mà thôi. 

Nếu nó có lậu tận thông, nó sẽ không quấy rầy ông nữa đâu. Nhưng vì không 

có lậu tận thông, nên nó vẫn là kẻ ác, vẫn muốn đến phá hoại người tu đạo... 

Điều đó nghĩa là sao? Tôi sẽ giảng rất tường tận về điều này. 

Gọi là lậu tức là những suy nghĩ lan man. Đàn ông nghĩ về đàn bà, đàn 

bà nghĩ đến đàn ông. Nếu quý vị không kết thúc những suy nghĩ lan man 

này, thì chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lậu hoặc được. 

Bây giờ tôi sẽ giảng điều này sâu hơn, và tôi sẽ nói rất chân thực. Nếu 

tôi nói không chân thực thì ông chẳng bao giờ biết được lậu hoặc thật sự liên 

quan đến mình như thế nào. Thoát khỏi mọi lậu hoặc có nghĩa là còn giữ 

được nguyên vẹn bản chất của mình. Nếu đánh mất bản chất của mình có 

nghĩa là bị lậu hoặc. 

Bây giờ tôi sẽ nói rõ bí ẩn của trời đất. Nếu quý vị giữ được bản chất 

của mình thì sẽ không bị lậu hoặc. Hơn thế nữa, không những ngăn ngừa 

được bản tính của mình khỏi bị mất mát, mà còn có khả năng dứt được 

những ý tưởng dâm dục ngay trong tâm niệm rất vi tế. Được như thế thì thật 

sự quý vị đã thoát khỏi mọi lậu hoặc. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tại sao 

thiên ma không được tự tại thoát khỏi mọi lậu hoặc? Vì chúng còn niệm 

tưởng dâm dục. Quỷ thần cũng còn niệm tưởng dâm dục ấy. 

Vì nó đang còn luyến tiếc cảnh trần lao. 

Trần lao, đơn giản là một dạng của dâm dục. Đó là những gì nó đang 

tham luyến. 

Làm sao nó lại chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? 

Vì nó vẫn còn tham luyến dâm dục, nên nó không muốn nhìn thấy các 

ông đoạn tuyệt với chúng. Chúng nó muốn ông cũng tham đắm vào sắc dục. 

Nó sẽ nói: 
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“Hai chúng ta là bạn thân của nhau, ta sẽ không đoạn tuyệt với sắc dục 

đâu. Vậy, ông không nên từ khước nó.” 

Đó là lý do tại sao ma quỷ lại đến. Nó đều không muốn các ông vượt 

qua cảnh trần lao này. 

Nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mỵ, yêu tinh sẽ đến phá hoại khi 

ông tu tập pháp tam-ma-đề. 

Khi tôi đề cập đến chữ yêu tinh trước đây, các ông chưa được rõ nghĩa, 

bây giờ tôi sẽ giải thích. Ông có biết chữ yêu 妖trong tiếng Hán được viết 

gồm bộ nữ 女 bên cạnh chữ yểu 夭 (sống ngắn ngủi). Có nghĩa là chết trước 

ba mươi tuổi. Các ông có thể hiểu rõ được nghĩa chữ yêu, từ đó không cần 

phải giảng nhiều. Tóm lại, người nào chết yểu, sẽ trở thành yêu tinh. (Chết 

yểu vì dục lạc). 

Khi ông tu tập tam-muội (định), nó đều đem hết cả lũ đến quấy nhiễu 

ông. Mục đích của chúng như nó thường nói là: ăn thịt Đường tăng. Đường 

tăng tức là Đại Pháp sư Huyền Trang. Rất nhiều yêu tinh muốn ăn thịt ngài. 

Nghĩa là chúng nó muốn tiêu hủy định lực của ngài. Nếu ông tu tập đạt được 

định lực thì yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt ông cho bằng được. Thực ra 

nó đâu chỉ muốn ăn thịt thôi đâu. Tôi sẽ hết sức chân thực trình bày cho quý 

vị được rõ mà chẳng giữ lại điều gì. Điều gì thực sự sẽ xảy ra khi tinh, khí, 

thần của ông sung mãn? Vì ông không nghĩ đến dâm dục, những loài ma quỷ 

này đều muốn cưỡng đoạt kho tàng của ông. Đó là lý do tại sao nó đến quấy 

rầy ông. Nếu các ông có một người bạn gái và các bà có một người bạn trai, 

thì những người ấy cũng sẽ cướp đi kho báu của quý vị đi vậy. Quý vị thử 

nghĩ có điều gì khác nữa sẽ xảy ra? 

Quý vị sẽ nói: 

“Phật pháp dạy cho tôi biết bố thí, vậy nên tôi đem cả kho tàng của 

mình bố thí cho người khác.” 
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Thế thì tốt lắm! Trong tương lai ông sẽ chuyển thân thành loài ngạ quỷ 

(quỷ đói). Khi điều đó xảy ra, người đã cướp mất kho tàng của quý vị sẽ 

không nói: 

–Đây này, tôi trả lại cho ông một ít của báu, để ông có thể thoát ra khỏi 

cảnh giới ngạ quỷ này.” 

Lúc đó hoàn toàn chẳng có ai giúp quý vị cả. Hãy nghĩ kỹ lại đi. 

KINH VĂN: 

Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn, nhưng vẫn còn ở trong trần lao. 

Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến 

ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao chẳng cắt 

được nước. Ông như nước sôi, trong khi ma vương giống như tảng 

băng, khi gần hơi nóng, băng sẽ tiêu tan. Chúng nó dựa vào ma lực, 

nhưng đó chỉ là khách thôi! 

GIẢNG: 

Khi ông đạt được ít định lực trong công phu, ma vương sợ hãi nên đến 

phá hủy. Nó không muốn ông đạt được định lực. 

Các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông và tuy có oai lực lớn, nhưng 

nó vẫn còn ở trong trần lao. Nó bị sai sử bởi tình thức ô nhiễm. 

Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu. Ma chẳng ảnh hưởng gì đến 

ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng hoặc như dao chẳng cắt 

được nước. 

Nó chẳng làm gì được ông cả, chỉ như gió không đủ làm ánh sáng lay 

động, và chỉ như dao, dù bao nhiêu lần chém nước, nước chẳng hề hấn gì. 

Ông như nước sôi, định lực phát sanh từ công phu tu tập của ông được 

ví như nước sôi. Trong khi ma vương giống như tảng băng, ma vương 

được ví như tảng băng giá lạnh trong mùa đông. Khi gần hơi nóng, băng sẽ 
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tiêu tan. Cứng như băng nhưng sức nóng của nước sôi cũng sẽ dần dần làm 

băng tan chảy, chúng nó dựa vào ma lực, nhưng nó chỉ là khách thôi. 

Nó chỉ trông mong vào ma lực của chính nó nên nó chẳng bao giờ được 

gọi là chủ, nó chỉ là “khách” (chẳng ở được lâu). Nó không thể thành công 

trong nỗ lực quấy phá ông. 

KINH VĂN: 

Nó có thể phá rối được, là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông. 

Nếu chủ nhân mê lầm thì khách mới được dịp quấy phá. 

GIẢNG: 

Nó có thể phá rối được, là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông: 

Căn bản là nó chẳng thể phá rối được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân mê lầm, nếu 

tâm ông là chủ nhân của ngũ ấm mà mê lầm, thì khách mới được dịp quấy 

phá. 

Khách sẽ được dịp quấy phá. Còn nếu như ông, là chủ nhân mà không 

mê lầm thì nó không thể làm được điều gì hại ông cả. Ai là chủ? Đó là tự 

tánh của ông, nếu tự tánh của ông bị mê lầm, thì ma quỷ có cách để hại ông. 

Còn nếu tự tánh của ông không bị mê lầm, thì nó đành chịu bó tay, chẳng 

làm gì được ông. 

KINH VĂN: 

Khi trong thiền định, sáng suốt không mê lầm, thì các ma sự kia 

không làm gì được ông. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản 

tánh sáng suốt, mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng phá được 

tối, nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông. Sao còn dám đến gần 

ông để phá rối thiền định? 

GIẢNG: 

Khi trong thiền định, ông làm cho tâm ý mình được thanh tịnh, đạt 

được chánh định, ông được sáng suốt không mê lầm, các ma sự kia chẳng 
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làm gì ông được. Ma quỷ không thể nhiễu loạn ông bằng cách của nó 

được, khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt. Ma 

quỷ thuộc về bóng tối (âm). Bóng tối có thể bị xua tan như băng bị tan trong 

nước sôi. Trí huệ của ông rất sáng suốt nên ông hoàn toàn thể nhập vào với 

ánh sáng. 

Bọn tà ma kia gồm ma quỷ, ngoại đạo, đều nương vào ám khí. Mọi 

chiến thuật (phá hoại) của nó đều nương vào bóng tối, do ánh sáng phá 

được tối. Nếu ông đạt được định lực và trí tuệ chân chánh thì năng lực của 

ánh sáng trí huệ sẽ chiếu sáng và xua tan mọi u ám. Nên bọn chúng sẽ bị 

tiêu hủy khi đến gần ông, sao còn đám đến gần ông để phá rối thiền 

định? Còn nếu nó muốn đến gần thì cứ việc, nhưng nó không dám quấy 

nhiễu ông. 

KINH VĂN: 

 Nếu không tỏ ngộ, bị ngũ ấm làm mê lầm, thì chính A-nan ắt phải 

làm con của ma, sẽ thành loài ma. 

GIẢNG: 

Nếu không tỏ ngộ. Nếu ông không hiểu biết và thức tỉnh mà lại bị mê 

lầm bởi ma của ngũ ấm, thì chính ông, A-nan, ắt phải làm con của ma, 

sẽ thành loài ma. Ông sẽ gia nhập vào đoàn tùy tùng của quân ma. 

KINH VĂN: 

 Như ông gặp nạn Ma-đăng-già, là việc nhỏ nhặt. Cô ta dùng chú 

thuật bắt ông phá hủy luật nghi của Phật. Nó mong trong số tám vạn 

bốn ngàn tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. Nhưng vì tâm ông thanh 

tịnh nên không bị chìm đắm. 

GIẢNG: 

Như ông gặp nạn con gái của Ma-đăng-già, là việc nhỏ nhặt. Đó chỉ 

là một việc dính líu đến ma sự bình thường. Cô ta dùng chú thuật bắt ông 

phá hủy luật nghi của Phật, cô ta dùng chú thuật của Tiên Phạm thiên để 
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mê hoặc ông và bắt ông phải hủy phạm luật nghi của Phật. Nó mong trong 

số tám vạn bốn ngàn tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. Nhưng vì tâm 

ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Vì ông đã chứng được quả vị đầu 

tiên của hàng A-la-hán, ông hoàn toàn không bị nó quấy phá, nên ông không 

bị đọa lạc. 

KINH VĂN: 

 Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của 

ông. (Nếu nó thành công) ông sẽ như quan Tể tướng bỗng nhiên bị truất 

quyền, gia đình ông ta trở nên bơ vơ, tuyệt vọng không ai thương xót 

cứu giúp. 

GIẢNG: 

Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của 

ông. Đó là hành vi nỗ lực làm cho ông bị đọa lạc. (Nếu nó thành công) ông 

sẽ như quan Tể tướng bỗng nhiên bị mất quyền. Khi một quan chức cao 

cấp bị Vua tịch thu tài sản của gia đình, gia đình ông ta trở nên bơ vơ 

không ai thương xót cứu giúp. Ông hoàn toàn bị cô đơn, vô phương kêu 

cứu, không ai thương xót giúp đỡ. 

---o0o--- 

SẮC ẤM 

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ THANH TỊNH TRƯỚC KHI VÀO CẢNH 

GIỚI SẮC ẤM 

KINH VĂN: 

 A-nan nên biết, ông ngồi nơi đạo tràng, phải dứt sạch các vọng 

niệm. Khi vọng niệm đã dứt sạch, thì các ly niệm sáng tỏ rõ ràng. Động 

tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một. 

GIẢNG: 
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A-nan nên biết, khi ông ngồi nơi đạo tràng, phải tiêu trừ các vọng 

niệm. A-nan ông nên biết rằng: Ông chỉ là người đang tu pháp phản văn văn 

tự tánh (hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình). 

Khi công phu như vậy thì ông đã làm tiêu trừ mọi vọng niệm. Khi các 

vọng niệm đã hết sạch, chẳng còn niệm phân biệt trong tâm ông. Trạng thái 

thanh tịnh, sáng suốt, đầy trí huệ và định lực này, sẽ an trú trong ông. 

Khi động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một, tâm ông không thay 

đổi, dù ông nhớ hay quên trạng thái đó đều như nhau, không sai không khác. 

---o0o--- 

B. PHẠM VI SẮC ẤM 

KINH VĂN: 

 Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, như 

người sáng mắt ở nơi tối tăm. Dù chân tánh nhiệm mầu thanh tịnh, 

nhưng tâm chưa tỏa phát được trí huệ sáng suốt. Đây gọi là phạm vi của 

Sắc ấm. 

GIẢNG: 

Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định. 

A-nan nên biết, khi tu tập chánh định này, an trụ trong trạng thái thanh 

tịnh, động tịnh không thay đổi, nhớ quên đều như một. Như người sáng 

mắt nhận ra được chính mình ở nơi tối tăm. Như người có đôi mắt sáng tỏ, 

sống trong ngôi nhà tối tăm, dù bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu, 

nhưng tâm chưa tỏa phát trí huệ sáng suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm 

mầu, nhưng tâm chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí huệ sáng 

suốt chân thực. Thì đây gọi là phạm vi của Sắc ấm. 

---o0o--- 
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C. KHI VƯỢT QUA SẮC ẤM, THẤY ĐƯỢC CỘI GỐC CỦA SẮC 

ẤM 

KINH VĂN: 

 Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm, gọi là 

dứt sạch sắc ấm. Người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ 

nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. 

GIẢNG: 

Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm. Trạng 

thái này gọi là gì? Gọi là dứt sạch sắc ấm. Trong năm ấm: sắc, thọ, tưởng, 

hành, thức; sắc ấm đã tiêu trừ. Người này có thể vượt ra khỏi kiếp trược 

Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội 

gốc. Khi hành giả vượt qua kiếp trược, mới thấy mọi hành vi của mình đều 

phát xuất từ vọng tưởng kiên cố. 

---o0o--- 

D. MƯỜI CẢNH GIỚI SAI BIỆT CỦA SẮC ẤM 

(NẾU BỊ MÊ LẦM KHÔNG VƯỢT QUA ĐƯỢC SẮC ẤM) 

01. TÂM THOÁT NGẠI 

KINH VĂN: 

A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh, 

thấy tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thoát 

ra khỏi sự ngăn ngại. Trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. 

Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công, không phải là biểu hiện sự 

chứng quả thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là cảnh giới 

tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 
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Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến sự liên hệ của ma sự và ngũ uẩn (ấm) 

sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có mười loại ma trong mỗi uẩn. Nên có tất cả 

là Năm mươi hiện tượng ấm ma. Hành giả phải có sự hiểu biết rõ ràng 

về Năm mươi hiện tượng ấm ma này. Nếu quý vị không biết rõ những hiện 

tượng này, quý vị sẽ dễ dàng kết thúc huệ mạng của mình trong quyến thuộc 

của ma vương mà vẫn không hay biết tại sao mình lại rơi vào đó? Đó là lý 

do tại sao quý vị phải hết sức thận trọng khi tu tập. 

A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh, 

khi sắc ấm sắp sửa tiêu dung, ông sẽ thấy mười phương rỗng rang, và cảm 

nhận được một loại ánh sáng. Do vì ông đã dụng công cứu xét trạng thái vi 

tế nhiệm mầu và sáng suốt. 

Tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa, trong chốc lát thân có 

thể thoát ra khỏi mọi ngăn ngại. 

Tứ đại sẽ không còn kết hợp với nhau, không còn tác dụng ngăn ngại. 

Chẳng bao lâu thân thể trở nên không bị chướng ngại, như hư không rỗng 

rang. Đó được gọi là ý sanh thân, nghĩa là có một thân khác tách rời khỏi 

thân vật chất (sự hiện thân tùy ý, không bị vật chất làm chướng ngại). 

Trước đây tôi đã kể chuyện về chú đệ tử của tôi đến các cung trời bằng 

pháp thân của chú ấy, thân ấy cũng được gọi là ý sanh thân. Ý đây liên quan 

đến thức, nó là một trong sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Như sắc thân 

được tạo nên bằng tâm thức, thì cũng có khả năng vượt ra khỏi chướng ngại 

của sắc thân kết hợp bằng tứ đại. 

Trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Tánh diệu minh 

cũng trôi vào cảnh giới bên ngoài . 

Đó chỉ là trạng thái nhất thời, do dụng công 

Cảnh giới này, bất quá chỉ do dụng công tu tập mà thôi, nó không 

thường, chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Quả thật, tùy mọi lúc có thể vào ra cảnh 

giới ấy, muốn đến nơi nào liền đến nơi ấy, muốn trở về lúc nào là trở về lúc 

ấy. Hoàn toàn được tự tại: 
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Phóng chi tắc di lục hợp 

Quyển chi tắc thối tàng ư mật. 

Nếu phóng thả ra, nó sẽ tràn ngập khắp cả trời đất. Và rồi người ta có 

thể thu lại bất kỳ lúc nào. Nếu ông không thể làm được việc này bất kỳ lúc 

nào ông muốn, thì việc của ông chỉ là sự dụng công nhất thời. Đó là một 

trạng thái mà ông sẽ đạt được khi mức độ tu tập của ông chín muồi. Tuy 

nhiên trạng thái này chỉ là tạm thời. Ông sẽ không thường xuyên có được 

một sắc thân vượt qua mọi sự chướng ngại, đây không phải là sự biểu hiện 

chứng quả thánh. 

Ông chưa phải đã đạt được quả vị Thánh. Người chưa đạt được quả vị 

không phải có trạng thái như vậy. 

Nếu không khởi tâm chứng thánh, thì đó là trạng thái tốt. Nghĩa là 

ông không nên nói: “Ồ tôi đã có chút ít công phu tu hành, tôi có thể thoát 

hồn ra khỏi thân từ một điểm trên đỉnh đầu.” Nếu ông trở thành kẻ tự mãn 

như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Hoàn toàn do ở nơi ông cả. Tuy nhiên, nếu 

ông không xem cảnh giới này như một bằng chứng của sự chứng đạt quả 

Thánh, thì cảnh giới ấy không phải là một chướng ngại to lớn, và cũng 

chẳng có gì sai lầm nghiêm trọng. 

Nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà 

kiến. 

Nếu như ông nghĩ: công phu tu tập của mình hiện nay quá siêu tuyệt 

rồi. Ta thật là kỳ diệu, ta là Thánh nhân xuất thế, ta là a-la-hán. Nếu ông 

nghĩ như thế, ma quỷ sẽ tấn công ông ngay. Một khi ma quỷ đến phá, thì ông 

là người đầu tiên bị đọa vào địa ngục. 

---o0o--- 

02. NHẶT TRÙNG SÁN TRONG THÂN 

KINH VĂN: 
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 Lại nữa, A-nan, nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh diệu minh, thấy rõ 

suốt khắp thân. Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sán từ 

trong thân mình, mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. 

Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình thể. Đây chỉ là trạng thái 

nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh. Nếu người 

ấy không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. Nhưng nếu 

nghĩ mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Đây gọi là cảnh giới thứ hai của hiện tượng Ngũ ấm ma. Ma cảnh này 

xuất hiện vì ông tinh tấn tu tập, nếu ông không tinh tấn trong việc hành trì, 

thì ông chẳng thể nào thu hút ma sự này. Dù ông muốn, ma cũng chẳng thèm 

để ý tới ông. Dưới mắt nó ông chỉ là một kẻ nghèo nàn, nó chẳng có cớ 

thuận tiện để quấy phá ông. 

Nhưng nay vì ông đang lúc công phu. Ông vừa tích trữ được chút ít của 

cải quý báu. Đó là lý do ma theo ông để quấy rối. 

Vậy ông phải làm gì khi nó đến? Ông cần phải an trụ trong trạng thái 

như như bất động và tỉnh giác, sáng suốt; không dính mắc, không phan 

duyên với những hình tướng hiện ra bên ngoài. Hoàn toàn không dính mắc 

vào mọi chuyện. Cũng đừng nên nghĩ: “Cảnh giới ấy quá tuyệt vời, ước gì 

nó lại hiện ra.” 

Đừng mong ngóng nó, cũng đừng ruồng rẫy xua đuổi nó, mà chỉ xử sự 

như không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu quý vị không tự xem mình là bậc 

thánh, thì đó là tình trạng tốt. Còn nếu quý vị nghĩ rằng mình đã là Thánh 

nhân. Bỗng nhiên thốt lên: 

“Ồ! Ta là người phi thường, ta có thể nhặt từng loài chúng sanh từ 

trong thân mình ra.” 

Nếu ông nghĩ rằng mình đã đạt được thần thông tự tại thì quý vị thực sự 

mê lầm. Chỉ với một niệm tự mãn ấy, ma quỷ liền len vào tâm và cai quản, 

nó điều khiển ông cho đến khi ông mất hết định lực. 
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Do đó, ông phải hiểu thật rõ những đạo lý của việc tu hành. Chỉ như thế 

mới có thể giữ cho ông khỏi bị rơi vào bẫy ma hay lạc vào đường tà. Nếu 

ông không hiểu Phật pháp thì rất dễ bị lạc đường. Ông có chút nào công phu 

không? Chuyện ấy chẳng thành vấn đề. Nhưng khi công phu có được chút ít 

định lực rồi thì ma vương liền luôn luôn để mắt tới ông, chỉ cần có được dịp 

thuận tiện thì nó liền đến quấy phá ông. 

Lại nữa A-nan, nếu có người dùng tâm xét lại tánh diệu minh, sẽ 

thấy rõ suốt khắp thân. 

Nếu ông siêng năng miệt mài trong việc tu tập, cuối cùng ông sẽ có khả 

năng thấy được mọi thứ bên trong thân ông. Đó là chuyện thường, nếu ông 

muốn thấy được như thế. Nhưng nếu ông chỉ có khả năng thấy được cảnh 

giới này trong phút chốc thôi, thì đó là trạng thái của sắc ấm. 

Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sán từ trong thân 

mình, mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. 

Trong cảnh giới này, bỗng nhiên ông có thể lượm trùng sán từ trong 

bụng mình ra, đủ loại dài ngắn, lớn, nhỏ. Ông chỉ cần đặt tay vào là lôi nó ra 

được. Những loại trùng được lôi ra là có thực mà chẳng tổn thương đến 

khoang bụng. Ông nghĩ loài trùng được lấy ra như thế nào? Nếu ông đưa tay 

vào trong bụng để lấy được trùng sán ra thì khoang bụng sẽ bị tổn thương, 

nhưng khoang bụng hoàn toàn không bị rách bể, thân thể còn toàn vẹn. 

Trường hợp này có thể giải thích theo hai cách: 

Một, có thể hiểu là: thân thể của nó vẫn còn toàn vẹn, nghĩa là: thân thể 

của loài trùng sán vẫn còn toàn vẹn chẳng bị tổn thương chút nào và vẫn 

sống khỏe mạnh. Còn hiểu theo cách thứ hai là: khoang bụng trong thân thể 

mình vẫn toàn vẹn không bị tổn thương. 

Trạng thái này gọi là: tinh minh tràn ra hình thể. 

Một loại ánh sáng rất trong suốt tràn ngập khắp thân thể của ông. Thực 

ra ông chẳng đưa tay vào khoang bụng mình để nhặt những con trùng sán ra, 

mà trùng sán tự thoát ra. 
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Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là 

chứng thánh. Trạng thái này không phải như một việc gì đó thường xảy ra. 

Nếu đây là cảnh giới xảy ra thường xuyên thì tình huống khác hẳn. Đây 

không phải cảnh giới khi chứng quả thánh. 

Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. 

Sẽ là tốt đẹp, không gây nên vấn đề gì nghiêm trọng. Còn nếu nghĩ 

mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

Nếu quý vị cho rằng: “Ta vừa chứng quả vị thánh, ta có thể lấy những 

trùng sán này từ trong bao tử mình ra. Chẳng tuyệt diệu hay sao? Các người 

đâu được như thế!” 

Nếu quý vị trở nên tự mãn, đắm chấp vào trạng thái vừa xảy ra thì quý 

vị sẽ bị ma vương quyến rũ thành quyến thuộc của nó. 

---o0o--- 

03. NGHE TIẾNG THUYẾT PHÁP GIỮA HƯ KHÔNG 

KINH VĂN: 

Lại nữa, nếu đem tâm ấy quán xét tinh tường cả trong lẫn ngoài. 

Khi ấy hồn phách, ý chí, tinh thần, trừ ra sắc thân, đều giao tiếp lẫn 

nhau thay phiên làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có 

tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa lý thâm 

mật. Cảnh giới này gọi là: “Tinh thần hồn phách thay phiên nhau khi 

rời xa, khi kết hợp để cùng nhau thành tựu những hạt giống tốt.” 

Nhưng đó chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng phải là chứng thánh. Nếu 

chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình 

đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Lại nữa nếu có người đem tâm ấy quán xét tinh tường cả trong lẫn 

ngoài, cứu xét tinh sâu mãi không thôi, trong và ngoài nỗ lực đạt đến chỗ 
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tuyệt đỉnh, không ngừng cố gắng tinh luyện tiến trình ấy. Hồn, phách trải 

qua một sự thay đổi. Có ba hồn và bảy phách (vía) ở trong thân thể con 

người. Tôi đã đề cập đến mười anh em này trước rồi. Một số trong mười hồn 

vía ấy, chỉ có tai hoặc mắt, có trường hợp chỉ có mũi nhưng không có môi, 

mắt, tai. Mỗi trường hợp chỉ làm chủ một giác quan, thiếu năm giác quan 

kia, thế nên nó không có tác dụng riêng lẻ, độc lập. Nó phải hợp tác hỗ 

tương với nhau như một đội bóng. Những ai có tai sẽ giúp cho người không 

có tai, ai có mắt giúp cho người không có mắt. Nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau.  

Mười thứ hồn phách ấy cùng với ý chí, tinh thần sẽ xen vào nhau, 

thay phiên làm khách, làm chủ. Nó thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn 

nhau. Nó thay nhau đóng vai chủ và khách. 

Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp. Có người 

đang thuyết pháp giữa hư không. Ai vậy? Ông nghe được tiếng nhưng không 

thấy được hình. Thực ra đó chỉ là ý chí, tinh thần của chính ông. Nó thay 

phiên nhau đóng vai chủ và khách để giảng pháp. Hoặc nghe mười phương 

đều diễn bày nghĩa lý thâm mật. Ông có thể nghe tiếng giảng pháp từ giữa 

không trung. Sao vậy? Vì sự công phu tu tập của ông trong những đời trước. 

Ông đã từng nghe giảng rất nhiều kinh pháp, nên trong tinh thần, ý chí, tư 

tưởng của ông không thể nào phai mờ được. Thế nên trong đời này, khi ông 

dụng công tu tập đạt đến đỉnh cao nhất thì những kinh nghiệm trong quá khứ 

trào ra. 

Cảnh giới này gọi là: Tinh thần thay phiên nhau khi rời xa, khi kết 

hợp để cùng nhau gieo trồng những hạt giống tốt. 

Nó cùng hợp tác với nhau, cùng lập thành một dây, cùng nhau kết 

nhóm, cùng nhau tách rời ra. Chúng có thể giảng nói Phật pháp khiến cho 

ông có thể hiểu được những điều mà trước nay ông chưa hiểu. Vậy nên ông 

có thể gieo trồng những chủng tử tốt cho đời sau. 

Đó chỉ là trạng thái nhất thời, không phải là thường xuyên, không 

phải là chứng thánh. Đừng khởi ý tưởng cho rằng trạng thái này rất vi diệu, 

rồi nói: “Hãy xem ta đây, ta chẳng cần đến nơi pháp hội, ta có thể nghe 
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giảng pháp ở trong không trung bất kỳ khi nào ta muốn.” Ông có thể được 

nghe giảng pháp nhưng cũng không có nghĩa là ông đã chứng thánh. 

Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, nếu 

ông không trở nên tự mãn, không tự cho rằng mình là kẻ phi thường, nếu 

không muốn dối gạt mọi người thì đó là trạng thái tốt. Giả sử như ông nói 

“Ồ ta có thể nghe pháp ngay cả khi chẳng ai giảng nói cả. Ai có được điều 

ấy chăng? Không! Thế mà chuyện ấy lại đến với ta.” 

Nhưng nếu ông quảng cáo, khoe khoang trạng thái đó để mong có 

người tin ông, thì điều gì sẽ xảy ra? 

Nếu ông nghĩ rằng mình đã chứng Thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

---o0o--- 

04. PHẬT HIỆN THÂN 

 KINH VĂN: 

Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong hào quang toả chiếu 

sáng ngời. Mười phương biến thành sắc diêm-phù-đàn. Tất cả loài hữu 

tình đều hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na ngồi 

trên đài thiên quang, có ngàn Đức Phật nhiễu quanh trăm ức cõi nước, 

cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Cảnh giới này gọi là tâm hồn được 

truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ, khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm thì 

ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cõi nước. Đây chỉ là trạng thái tạm 

thời, không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh gọi 

là cảnh giới tốt, nếu tự cho mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà 

kiến.  

GIẢNG: 

Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong hào quang toả 

chiếu sáng ngời, khi tâm lặng yên, thanh tịnh, hiển bày, tỏ lộ sáng suốt tột 

bậc. Ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cả, mười phương biến thành sắc 

diêm-phù-đàn. Ánh sáng rực rỡ tỏa chiếu từ trong tâm, khắp mười phương 
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cõi nước đều phủ màu diêm-phù-đàn. Tất cả các loài hữu tình (thai sanh, 

thấp sanh, hóa sanh, noãn sanh) và tất cả các loài chúng sanh khác đều hóa 

làm Như Lai. 

Lúc ấy, bỗng thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Tỳ-lô-giá-na nghĩa là “suốt 

khắp mọi nơi,” là danh hiệu của Đức Phật. Ngài không hiện hữu riêng ở một 

nơi nào, vậy nên chẳng nơi nào mà ngài không có. Thân thể của ngài trùm 

khắp mọi nơi. Người này bỗng nhiên thấy được Đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Vì 

Đức Phật có thân trùm khắp mọi nơi. 

Ngồi trên đài thiên quang, làm bằng ánh sáng của cõi trời, hiển bày 

thân cao ngàn trượng. Đức Phật Tỳ-lô-giá-na được ngàn Đức Phật vây 

quanh cùng trăm ức cõi nước cùng với hoa sen xanh, vàng, đỏ, 

trắng đồng thời hiện ra. 

 Cảnh giới này gọi là: “tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ, ông 

đừng cho rằng cảnh giới này là thật. Tâm thức ông bị ảnh hưởng bởi một 

dạng linh cảm sự giác ngộ. Do vậy nó không thật. Do khi tập trung tham 

cứu đến tận nguồn tâm thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp các cõi 

nước. 

Khi tâm ông được sáng suốt, nó sẽ chiếu khắp tất cả mọi thế giới. 

Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Những gì 

đang diễn ra không phải là lâu đài vĩnh viễn. Ông chẳng phải là đã chứng 

Thánh quả. Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì gọi là cảnh giới tốt. Còn 

nếu tự cho mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

Nếu ông nói: “Thật tuyệt diệu! Ta vừa thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Ông 

có thấy chăng? Công phu của ông chẳng sâu bằng tôi, tôi thật là đã đạt được 

điều ấy.” Một khi ông khởi lên niệm như vậy thì ma vương liền đến lôi kéo 

ông vào địa ngục. 

---o0o--- 
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05. SẮC BÁU ĐẦY HƯ KHÔNG 

KINH VĂN: 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng mầu nhiệm sáng tỏ. Quán sát 

không ngừng. Đè nén, hàng phục ngăn dứt quá phần. Bấy giờ bỗng 

dưng thấy hư không mười phương biến thành màu sắc bảy loại châu 

báu, hoặc màu sắc của trăm loại châu báu. Xuất hiện đồng thời đầy 

khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những mầu xanh, vàng đỏ, trắng hiện 

ra rõ ràng. Cảnh giới này gọi là “Sức công phu hàng phục vọng tâm quá 

phần.” Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Không 

khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng 

Thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng mầu nhiệm sáng tỏ. Quán sát 

không ngừng. Đè nén, hàng phục ngăn dứt quá phần. Cố gắng kiềm chế 

hàng phục vọng tâm của mình đến nỗi nó không đạt đến chỗ siêu việt. 

Bỗng dưng hư không trong mười phương biến thành mầu sắc của 

bảy loại báu, hoặc mầu sắc của trăm loại châu báu, xuất hiện đồng thời 

khắp trong không gian mà không ngăn ngại lẫn nhau, mà nó không hề 

chướng ngại lẫn nhau. 

Những loại màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng đều hiện ra rõ ràng. Mỗi 

thứ đều phô bày mầu sắc riêng biệt của nó. Cảnh giới này gọi là: “sức 

hàng phục vọng tâm quá mức.” 

Ông dụng công tu tập chế ngự vọng tâm, không để cho vọng tưởng xen 

vào, không để cho nó dấy khởi những tạp niệm. Sau khi sự kiềm chế ấy xảy 

ra một thời gian dài, trở nên căng thẳng quá mức. Đó là ông đã vượt quá 

mức độ bình thường lẽ ra nên có. 

Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Ông chỉ tạm 

thời thấy được sắc mầu bảy báu trong không trung thôi. Vậy nên trạng thái 

này không có nghĩa là ông đã chứng được thánh quả. 



  Trang 38 

Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình 

đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

 Sẽ là hoàn toàn tốt đẹp, không phải là tình trạng xấu. Còn nếu nghĩ 

rằng mình là bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. Ông sẽ bị bao vây bởi bè lũ tà 

kiến và ông sẽ đọa lạc. 

---o0o--- 

06. BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY 

KINH VĂN: 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, sáng suốt không loạn. Bỗng 

nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối không khác 

gì ban ngày, mà các thứ ở trong phòng tối cũng không biến mất. Đó gọi 

là: “Định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm.” Tạm được 

như thế, không phải chứng thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó 

là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, sáng suốt không loạn. 

Lại nữa khi người ấy định tâm để quán sát mọi cảnh giới, cho đến khi 

linh quang từ bản tâm sáng suốt trở nên rất lắng đọng, và đạt được định lực. 

Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối. 

Trong ngôi nhà có ánh sáng, ban đêm không khác gì ban ngày, mà 

các vật ở trong phòng tối cũng không biến mất. 

Không những ông chỉ có thể thấy các vật ở trong nhà mà ông còn có 

thể thấy được các vật ở bên ngoài ngôi nhà. Không những ông chỉ thấy được 

đồ vật đã có sẵn trong nhà, mà ông còn thấy được rất rõ ràng những vật đang 

từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà. 
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Cảnh giới này gọi là: “Định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt 

chỗ tối tăm.” 

Tâm ông được tinh lọc đến chỗ cực điểm và cái thấy của ông được 

thanh tịnh đến mức tột cùng. Với cái nhìn trong suốt ấy, ông có thể nhìn 

được mọi vật ngay trong bóng tối. 

Tạm được như thế, không phải chứng thánh 

Nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Ông 

không nên nghĩ đó là quả vị của bậc thánh. Chắc chắn quả vị thánh không 

phải là như vậy. 

Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó là cảnh giới lành. Nếu nghĩ 

mình chứng thánh, liền mắc vào tà kiến. 

Nếu ông khởi tâm tự cao tự mãn, nghĩ rằng mình đã đạt được công phu 

lớn lao trong khi tu hành, thì ông sẽ tự rước lấy ma chướng vào mình. 

Một số người tu đạo khi đạt đến trạng thái cực điểm vô cùng thanh tịnh 

và trong suốt như thế, đột nhiên họ thấy được mọi vật. Đó là vì họ đã mở 

được con mắt Phật (Phật nhãn). Tuy thế, không phải ai cũng có thể mở được 

Phật nhãn. Ngay cả nếu có người đạt được Phật nhãn, cũng không phải là có 

được mãi mãi. Cảnh giới được mô tả ở đây là hành giả chỉ được khai mở 

Phật nhãn trong nhất thời, khiến hành giả có thể nhìn thấy đồ vật trong nhà 

tối, y như ở đó có ánh sáng vậy. 

Tôi lưu ý thêm là hành giả có thể thấy đồ vật từ bên ngoài đến hiện ra 

trong nhà. Sẽ thấy được cái gì? Ví dụ ông có thể thấy thần, ma quỷ, Bồ-tát 

hay Đức Phật từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà tối, không nhất định là hình 

ảnh nào. 

Không phải ai cũng trải qua cảnh giới này, nhưng có một số người sẽ 

có. Đây là cảnh giới sẽ hiện ra tại một thời điểm nào đó trong khi hành giả 

dụng công tu tập. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả mọi người tu đạo đều phải 

trải qua những cảnh giới giống nhau. Vì nó không phải là một dạng nhất 

định. 
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Có người được mở Phật nhãn thường xuyên. Điều đó được gọi là “thần 

thông có được như một phước báo.” Đó là những người trong đời trước đã 

tinh tấn tu tập pháp môn nghìn tay nghìn mắt (thiên thủ thiên nhãn), và kết 

quả dĩ nhiên là họ có thể mở được Phật nhãn đời này cho đến đời sau. 

Những người khác chỉ có thể mở được Phật nhãn nhất thời thôi, vì tâm họ 

không ở trong trạng thái hằng thanh tịnh. Nếu tâm họ thường thanh tịnh và 

họ đã tu tập pháp môn Đại bi trong những đời trước, họ cũng có thể mở 

được Phật nhãn thường trực. Đó là những trường hợp khác biệt trong khi tu 

hành. 

---o0o--- 

07. THÂN KHÔNG CÒN CẢM GIÁC, ĐỒNG NHƯ CÂY CỎ 

KINH VĂN: 

Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư dung, tứ chi bỗng 

nhiên đồng như cây cỏ, lửa thiêu dao cắt cũng không hay biết. Lửa đốt 

không cháy thân, dù bị lóc thịt cũng như chẻ cây. Đó gọi là: trần cảnh và 

tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chơn. Tạm được như thế, 

không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là cảnh 

giới tốt. Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư dung. 

Lại nữa, khi tâm ấy hoàn toàn thể nhập vào tánh hư dung. 

Tròn khắp đầy đủ mà lại hư dung. Tâm đó có rồi lại không đó. Quý vị 

có thể nói tâm đó không có, nhưng tôi biết là có. 

Tứ chi bỗng nhiên đồng như cỏ cây, lửa thiêu dao cắt cũng không 

hay biết. Nếu ông lấy dao cắt hay lấy lửa đốt tay chân mình, sẽ không có 

một chút cảm giác nóng hay khó chịu nào cả. Lửa đốt không cháy thân. Khi 

ông có đốt thân, thân vẫn không thấy nóng. Dù bị lóc thịt cũng giống 
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như chẻ cây. Nếu ông lóc thịt ra khỏi tay chân, thì cũng chỉ như bóc vỏ cây, 

chẳng thấy đau đớn hay kinh động gì cả. 

Cảnh giới này gọi là: trần cảnh và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một 

hướng thuần chơn. 

Tướng tiền trần cùng nhau gom lại, và tánh đất, nước, gió, lửa hợp lại 

thành một thể. Tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Tuy vậy, 

đó chỉ là cảnh giới tạm thời, một kinh nghiệm ngẫu nhiên, không phải là 

cảnh giới vĩnh viễn, không phải là chứng thánh. Đừng nghĩ rằng ông đã 

chứng được quả vị thánh. 

Nếu không nghĩ mình chứng Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ 

là mình chứng Thánh, trở nên tự mãn, đại ngã mạn, khởi tâm kiêu 

ngạo liền rơi vào tà kiến, sẽ bị tấn công và bao vây bởi bè lũ ác kiến. 

---o0o--- 

08. BIẾN THÀNH CẢNH GIỚI CHƯ PHẬT 

KINH VĂN: 

 Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến 

mức cùng tột. Bỗng thấy núi sông, đất liền khắp mười phương biến 

thành cõi Phật, đầy đủ bảy loại báu, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Lại 

thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, khắp cõi hư không 

đầy lâu đài tráng lệ. Dưới thấy địa ngục, trên xem thấy thiên cung mà 

không ngăn ngại. Đó gọi là: tư tưởng thích, chán ngưng lắng ngày càng 

sâu, tưởng lâu mà thành như vậy, không phải là chứng thánh. Không 

khởi tâm chứng thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng 

thánh liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến 

mức cùng tột. Chuyên chú tâm mình vào công phu tu tập, thực hành pháp tu 

tam-muội (chánh định), đạt được trạng thái cực kỳ thanh tịnh. 
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Lúc đó bỗng thấy núi sông, đất liền, suốt khắp mười phương biến 

thành cõi Phật, có đầy đủ bảy loại châu báu, ánh sáng chiếu khắp mọi 

nơi. 

Mỗi cung điện đều được trang hoàng bằng bảy loại châu báu: Vàng, 

bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não, san hô. Các loại châu báu này phát ra 

ánh sáng chiếu khắp mười phương. 

Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, khắp cõi hư 

không đầy lâu đài tráng lệ. Dưới thấy địa ngục. 

Nhìn xuống dưới thấy được toàn cõi địa ngục. Nhìn lên phía trên có 

thể xem thấy được những gì xảy ra ở thiên cung mà không ngăn ngại. Có 

thể thấy bất kỳ cung điện, lâu đài nào mà mình thích thấy. 

Cảnh giới này gọi là: tư tưởng thích, chán ngưng lắng ngày càng 

sâu, tưởng lâu mà thành như vậy. 

Tại sao ông lại có thể thấy được những cảnh này? Là vì ông thường có 

tâm yêu và ghét. Ông muốn lên cõi trời, cõi Phật và ghét việc xuống địa 

ngục. 

Ông tập trung tư tưởng vào những niệm yêu, ghét này. Chú tâm vào đó 

như gà mái ấp trứng, như mèo rình chuột, như rồng nuôi ngọc vậy. Chẳng 

nghĩ đến chuyện gì khác, mà chỉ nghĩ về những cảnh giới tốt đẹp ở cõi Phật 

và cảnh khổ đọa đày nơi địa ngục. Tâm ưa thích những nơi chốn an vui 

thánh thiện và ghét nơi đau khổ bất hạnh... Cuối cùng những tư tưởng ấy đã 

tạo nên loại cảnh giới này. 

Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ rằng mình đã chứng 

được quả vị Thánh và đạt được nhiều năng lực lớn trong công phu. 

Nếu không khởi tâm chứng thánh, gọi là cảnh giới tốt. Thế thì 

không phải là xấu. Nếu nghĩ là chứng thánh, và nói: “Cảnh giới này thật 

tuyệt, ta đang ở với chư Phật. Thực vậy, chính ta là Phật.” 
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Liền rơi vào tà kiến. Nếu nghĩ như vậy thiên ma và ngoại đạo liền đến 

lôi kéo ông làm bạn đồng hành với nó. Ông nói ông đang ở nơi chư Phật 

phải không? Tốt lắm, chúng ta cùng kết bạn và chúng tôi sẽ theo thân cận 

với ông. 

---o0o--- 

09. BAN ĐÊM NHÌN THẤY XA 

KINH VĂN: 

Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được 

những nơi chốn xa xôi. Thấy chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà 

con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. 

Cảnh giới này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm 

phóng vọt ra thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy,” chứ 

không phải là chứng thánh. 

 Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là cảnh giới tốt. Còn nếu cho 

mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

 Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa. Khi dụng tâm nghiên cứu sâu 

xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi. Bỗng dưng 

có thể thấy được những hiện tượng, những cảnh huống khác nhau ở những 

nơi chốn xa xôi vào lúc giữa đêm khuya. Thấy chợ, giếng nước, đường 

phố, ngõ hẻm, bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với 

nhau. Có thể thấy được phố chợ, nơi hàng hóa được bán đầy trên phố, giếng 

nước công cộng, nơi mọi người lấy nước dùng đường phố lớn, ngõ hẻm nhỏ. 

Có thể thấy được luôn cả bà con, quyến thuộc họ hàng thân tộc, cùng nghe 

được những lời họ nói chuyện với nhau. Có thể nghe được họ bàn bạc nói 

chuyện với nhau. 

Cảnh giới này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm 

phóng vọt ra thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy.” 
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Trong công phu ông đã chế ngự tâm phóng túng buông thả theo vọng 

tưởng, thúc ép tâm mình đến mức cùng tột. Rồi trải qua cảm giác tâm được 

phóng vọt ra và thấy hết mọi vật bất kể nó ở bao xa, những cảnh vật mà khi 

bình thường dù cố gắng nhìn cũng không thể thấy được. Nhưng bây giờ 

bỗng dưng tâm ông vỡ rời ra và ông có thể thấy được mọi vật. 

Đó không phải là chứng thánh, không nên nghĩ rằng đây là cảnh giới 

tốt. 

Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn 

nếu tự xem mình là thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Nếu quý vị tuyên bố rằng mình đã chứng được thánh quả, trong khi 

mình chẳng hề chứng được, hoặc quý vị tuyên bố đã chứng được những gì 

mình không thể chứng được. Thì quý vị sẽ thấy mình bị bao vây bởi quân 

ma. 

---o0o--- 

10. THẤY THIỆN TRI THỨC BIẾN DẠNG MÀ KHÔNG HIỂU 

NGUYÊN NHÂN 

KINH VĂN: 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, thấy hình thể của các vị thiện 

tri thức bị biến dạng. Chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng 

khác nhau mà không biết vì cớ gì. 

Đó gọi là: “Tà tâm bị loài lỵ mỵ hay bị thiên ma nhập vào, vô cớ 

thuyết pháp, rất thông suốt diệu lý,” chứ không phải là chứng thánh. 

Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì các ma sự liền tiêu mất. Còn 

nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 
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Đây là trạng thái ma sự thứ mười của sắc ấm, gọi là “vọng kiến” và 

“vọng thuyết.” 

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, thấy hình thể của các vị thiện 

tri thức bị biến dạng. Người mà ông đã theo học giáo pháp trong quá 

khứ. Chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau mà 

không biết vì cớ gì. 

Vị thiện tri thức ấy biến đổi hình dạng ngay trước mặt ông, chợt biến 

thành một ông lão, lát sau vị ấy biến thành một người trung niên, lát sau nữa 

vị ấy biến thành một người thiếu niên. Còn nếu thiện tri thức vốn là người 

nam biến thành người nữ, ông sẽ nghĩ rằng: Ồ người thiện tri thức của ta đời 

trước là một người phụ nữ. Thực ra, những gì ông thấy đều không có thực. 

Những sự biến đổi này là kết quả từ vọng tưởng của ông. Chỉ trong chốc lát, 

nhiều sự biến chuyển xảy ra mà không giải thích được. Mọi việc đều biến 

đổi và trở nên khác với bình thường. 

Điều này tương tự với những gì mà người sử dụng ma túy đã trải qua. 

Đối với họ, mọi vật trở nên có màu sắc sáng chói, họ không thể nhìn rõ các 

vật thể ấy. Họ vẽ lên nhưng bức tranh kỳ quái không ai hiểu nỗi, vì họ 

chỉ làm văng tung tóe bừa bãi các mầu sắc trên khung vải. Sau khi họ vẽ 

xong, có người nói: “Ồ thật là một danh họa.” Có người đã khen thật. Quý vị 

thấy đó! Đó là một loại. 

Quý vị thắc mắc: “Nhưng đây có phải là trường hợp của người tu đạo 

đã dùng ma túy không? 

Không. Cảnh giới này gây nên do ma vương. Khi ông dùng ma túy, ma 

vương cũng có việc làm. Nó cũng làm cho mọi cảm giác trong quý vị biến 

đổi theo . 

Những cảnh giới trong sắc ấm có thể biến chuyển thành tốt hoặc trở 

nên xấu đi. Nếu hành giả có đầy đủ thiện căn, thì sự chuyển biến sẽ theo 

chiều hướng tốt đẹp. Nếu hành giả có ít thiện căn, sẽ hướng sang chiếu bất 

thiện. Đó là tất cả các dạng biến đổi. 
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Đó gọi là: “Tà tâm bị loài ly mỵ hay bị thiên ma nhập vào, vô cớ 

thuyết pháp, rất thông suốt diệu lý.” 

Khi loài ly mị hoặc thiên ma nhập vào, ông sẽ tự cho rằng: Mình biết 

giảng kinh, biết thuyết pháp. Tự cho mình đã được khai ngộ, tự cho mình là 

bậc Trưởng lão. Những người này bắt đầu giảng pháp mà không có nguyên 

nhân, và họ không biết mình nói điều gì nữa. Họ nói rằng họ đã thông đạt 

diệu nghĩa của Phật pháp, nhưng thật sự chẳng thông đạt được diệu nghĩa. 

Họ cũng chẳng phải đang diễn nói Phật pháp nữa. Họ đã lấy những điều sai, 

diễn nói thành đúng rồi tuyên bố rằng pháp của họ là vi diệu. Họ tự khen 

ngợi mình còn hủy báng người khác. Nó tự xưng là bậc Trưởng lão. 

Chứ không phải là chứng thánh. Đây là một trạng thái không tốt. 

Nếu không nghĩ mình chứng thánh, các ma sự liền tiêu tan. Bọn 

quân ma sẽ tự biến mất. 

Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. Nếu ông 

nghĩ mình đã đạt được quả vị Thánh, ông sẽ nhận thấy mình đang ở địa 

ngục. Ông sẽ đạt được quả vị của mình ở nơi địa ngục. 

---o0o--- 

E. LỜI KHUYÊN RĂN TỔNG KẾT CỦA ĐỨC THẾ TÔN VỀ SẮC 

ẤM 

KINH VĂN: 

A-nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như vậy, là do sắc 

ấm và tâm dụng công giao xen với nhau mà có. 

GIẢNG: 

A-nan, mười cảnh giới đã được mô tả ở trên hiện ra khi tập trung 

quánchiếu trong thiền định. Do sắc ấm và tâm nôn nóng dụng công giao 

xen nhau mà hiện ra. Cảnh giới này có liên quan với sắc ấm, khi tâm dụng 
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công hỗ tương với sự tham cứu về sắc ấm đến cùng cực. Người tu đạo ai 

cũng có thể trải qua cảnh giới này. 

KINH VĂN: 

 Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Gặp nhân duyên này, mê 

muội không tự biết, tự cho là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ 

đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Chúng sanh ngoan cố khó 

chuyển hóa, ngu mê khó thức tỉnh. Họ không tự duyệt xét lại mình để kiểm 

chứng lại mức độ tu học của mình ngay từ đầu. Gặp nhân duyên này, gặp 

các cảnh giới ma sự, mê muội không tự biết mình, tự cho là chứng thánh. 

Chúng tuyên bố: “Ồ! Ta là Phật. Ta giác ngộ rồi. Ta đã chứng được 

thánh quả rồi.” 

Như vậy thành tội đại vọng ngữ, chúng thật sự đã nói những lời đại 

vọng ngữ, chắc chắn chúng sẽ đọa vào địa ngục vô gián.  

KINH VĂN: 

Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai nhập diệt, trong đời mạt 

pháp, phải truyền bá giáo pháp này. Đừng để cho thiên ma có cơ hội 

quấy phá. Giữ gìn che chở cho mọi chúng sanh, khiến họ được thành 

đạo vô thượng. 

GIẢNG: 

Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai nhập diệt, trong đời mạt 

pháp, phải truyền bá giáo pháp này. 

A-nan, ông nên hết lòng nương theo và thực hành giáo pháp mà tôi đã 

giảng dạy cho các ông. Trong đời mạt pháp, sau khi Như Lai diệt độ, các 

ông phải truyền bá giáo pháp này. 
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Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn che chở cho mọi 

chúng sanh, khiến họ được thành đạo vô thượng. Phải nên duy trì và bảo 

hộ Phật pháp chân chính, mới mong được thành tựu đạo quả vô thượng. 

---o0o--- 

THỌ ẤM 

A. TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI THỌ ẤM 

KINH VĂN: 

A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, trong khi tu xa-ma-

tha (chỉ ), sắc ấm dứt sạch, thấy tâm chư Phật như bóng hiện ra trong 

gương. 

GIẢNG: 

A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định.  

Tu tập công phu “phản văn văn tự tánh,” hướng tánh nghe vào bên 

trong để nhận ra bản tánh của mình – Tu tam-ma-đề tức tu tập chánh định, là 

tu nhĩ căn viên thông, tức tu tập công phu “phản văn văn tự tánh,” hướng 

tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình, là công phu để đạt 

được trí huệ viên mãn thông qua nhĩ căn. Khi tu pháp xa-ma-tha  làm thanh 

tịnh tâm ý, chuyển hóa tất cả mọi vọng tưởng để tập trung vào việc 

quán chiếu. Khi trừ diệt các sắc ấm hết sạch rồi, có thể thấy tâm của chư 

Phật như bóng hiện ra trong gương. 

Điều gì xảy ra thì ông tiêu trừ hết các sắc ấm? Ông có thể thấy được 

pháp môn tâm ấn của chư Phật như thể ông nhìn thấy được chính mình trong 

gương. 

---o0o--- 

B. PHẠM VI CỦA THỌ ẤM 

 KINH VĂN: 



  Trang 49 

 Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví như người bị bóng 

mộc đè, tay chân còn y nguyên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị 

khách tà, không cử động được. Đó gọi là phạm vi của thọ ấm. 

GIẢNG: 

 Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví như người bị bóng 

mộc đè. 

Trước tôi đã nói về loài quỷ Cưu-bàn-trà  Là một loài yểm mỵ quỷ 

thường dùng bùa chú để ếm cho người bệnh chết. Khi một người bị loài quỷ 

này ám, chân tay còn y nguyên, không bị mất đi, thấy nghe không lầm hay 

mê muội nhưng tâm bị chế ngự bởi quần tà, đến mức không cử động được. 

Đây gọi là phạm vi của thọ ấm. 

---o0o--- 

C. CỘI GỐC CỦA THỌ ẤM 

KINH VĂN: 

Khi mộc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được 

mặt mày, đi ở tự do, không còn ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm. Người 

ấy có thể vượt qua kiến trược. Xét kỹ nguyên do, thì vọng tưởng hư 

minh là gốc của thọ ấm. 

GIẢNG: 

Khi tình trạng tê liệt bởi bóng mộc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi 

thân, trở lại thấy được mặt mày. 

Khi ông còn ở trong phạm vi thọ ấm, giống như bị loài quỷ Cưu-bàn-trà 

làm cho tê liệt, do đó ông không thể có được sự tự tại. Nếu tình trạng này 

biến mất và thọ ấm được trừ sạch rồi, thì tâm sẽ thoát khỏi thân và ông có 

thể nhìn thấy được mặt ông, và đi ở tự do. Ông có thể đi hay không đi tùy 

ước muốn, hoàn toàn không bị trói buộc nữa, không bị ngăn ngại. Đây gọi là 

hết thọ ấm. 
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Khi thọ ấm đã tiêu dung, người ấy có thể vượt qua kiến trược. Đó là 

một trong năm món ngũ trược ác thế. 

Xét lại nguyên do, thì vọng tưởng hư minh là cội gốc của thọ ấm. 

Khi thọ ấm được phá sạch rồi thì cái gốc của nó cũng tiêu tan luôn. 

---o0o--- 

D. 10 CẢNH GIỚI CỦA THỌ ẤM 

01. SỰ BI LỤY QUÁ ĐỘ (MA BI LỤY) 

KINH VĂN: 

 A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, tâm rất sáng suốt, do 

bên trong đè nén quá phần. Bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô 

cùng, cho đến xem muỗi mòng như là con mới sinh, tâm thương xót bất 

giác rơi lệ. 

GIẢNG: 

A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, tâm rất sáng suốt, do 

bên trong đè nén quá phần. Một loại cảm xúc đột nhiên sanh khởi. Ông ta 

đã liên tục ức chế tư tưởng quá trớn. Khi sự dồn nén bên trong quá 

mức, bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô hạn và lòng thương mến 

các loài chúng sanh, đến nỗi xem muỗi mòng như là con mới sanh. Tiếng 

Hán gọi con mới sanh là xích tử, do da của trẻ mới sanh có màu đỏ. 

Tâm sinh thương xót, bất giác rơi lệ, không biết tại sao mà ông bật 

khóc. 

 KINH VĂN: 

Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. Nhận ra điều 

đó thì không có gì sai trái, chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như 

vậy không còn mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu nghĩ là mình 

chứng thánh thì bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, mỗi khi thấy 
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người thì thương xót kêu khóc không thôi. Nếu mất chánh định sẽ bị 

chìm đắm. 

GIẢNG: 

Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. 

Trạng thái này có thể sanh khởi trong khi dụng công tu tập. Nó xảy ra 

vì ông đã đè nén tâm thái quá, nhận ra điều đó thì không có gì sai 

trái, chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy không còn mê lầm, 

trạng thái đó dần tự tiêu vong, nếu ông hiểu ra mình đã sai lầm và tự nhủ 

thầm tại sao ta lại khóc lóc vô cớ như vậy, thì phải thay đổi ngay. Hiểu rõ 

như vậy rồi sẽ không còn trạng thái căng thẳng nữa. 

Cảnh giới này không phải chứng thánh. Đó không có nghĩa là ông đã 

chứng được tâm đồng thể đại bi. Đừng nghĩ rằng thương xót các loài muỗi 

mòng và các loài côn trùng nhỏ nhít như là con mới đẻ của mình là tâm đồng 

thể đại bi. 

Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm nữa, trạng thái căng thẳng đó 

tự tiêu vong. Nhưng nếu nghĩ là mình đã chứng thánh, nếu ông nghĩ: “Ồ! 

Bây giờ ta đã có được tâm đồng thể đại bi, công phu tu tập của ta thực sự đã 

thành tựu” thế là bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, nghĩa là gặp 

bất cứ người nào cũng đều vô cớ bật khóc. Loài ma này mỗi khi gặp người 

thì thương xót kêu khóc không thôi, khóc mà chẳng biết tại sao buồn thảm 

như thế. 

Khi còn ở Mãn-châu (Manchuria), tôi biết một người phụ nữ tên là Lưu 

Kim Đồng đã gặp phải trạng thái như vậy. Bất kỳ khi gặp người nào, cô đều 

bật khóc và nói: “Trong tiền kiếp ngươi là con tôi. Bây giờ con đã trở lại. 

Con đã tìm gặp được mẹ rồi đó.” Bằng nước mắt, bà ta hết sức làm cho 

người ta bối rối, để họ phải tin rằng mình thực sự đã gặp được mẹ. Thực ra 

người đó đã gặp ma.  

Nếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm, nếu ông nghe theo ma vương, 

ông sẽ rơi vào địa ngục. 
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---o0o--- 

02. SỰ TÁO BẠO QUÁ MỨC 

KINH VĂN: 

 Lại nữa A-nan, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc 

ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích 

quá phần. Bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dõng mãnh, thông minh 

bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho rằng có thể vượt qua ba a-tăng-kỳ 

kiếp chỉ trong một niệm. 

GIẢNG: 

Lại nữa A-nan, khi hành giả, bao gồm tất cả những thiện nhân đang 

tu tập Phật pháp, khi ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong năm uẩn, biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và hoàn toàn 

biết rõ, sáng suốt về thọ ấm. 

Lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra. Một nhãn quan đặc biệt và hiếm 

có xuất hiện trong tâm. 

Hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên, thái quá như 

bất cập. Có một chút khác nhau giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà 

chưa đến đích. Cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa trung đạo. Ví 

như khi đi du lịch, nếu ông đi vượt quá nơi ông muốn đến thì cũng đồng như 

chưa đến đích vậy. Vậy nên, trong cảnh giới thiền định này người ấy cảm 

kích quá phần, rồi bỗng dưng, phát ra tâm chí dõng mãnh, thông minh 

bén nhạy, sánh đồng như Phật, 

Dõng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng có. Tự cho rằng mình 

đồng như chư Phật, nói rằng Đức Phật và mình như nhau. Cho rằng mình có 

thể vượt qua ba a-tăng-kỳ kiếp kiếp chỉ trong một niệm. 

Cho rằng có thể vượt qua a-tăng-kỳ  kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba chỉ 

trong một niệm. Do đó anh ta nói mình là Phật. Không những nói mình là 
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Phật, mà anh ta còn nói mọi người là Phật. Loại người như thế là đã rơi vào 

tà tri tà kiến. 

Thực ra, mỗi người đều có một Đức Phật trong tâm, nhưng phải nhờ 

công phu tu tập mới nhận ra Phật tánh. Ngay cả khi quyết tâm tu hành, cũng 

không thể trở thành Phật chỉ trong một niệm, mà phải cần một thời gian rất 

lâu xa. Dù thời gian ấy có thể rút ngắn lại nhờ hiểu biết và thực hành đúng 

chánh pháp, vẫn khó có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Người nếu có tu 

hành nhưng không được thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho, dù có tu tập 

cần khổ cách mấy đi nữa, anh ta cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời 

gian tu mà thôi. Tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài như vậy 

cũng không ngoài việc thành Phật, nên anh ta tự xác định rằng mình là Phật. 

Đây là tự nâng mình lên ngang như chư Phật. Tình trạng này xảy ra khi thọ 

ấm tan rã. Anh ta nói rằng mình đồng như chư Phật. Thực vậy, chỉ một niệm 

sai lầm đó, anh ta liền dính mắc vào quyến thuộc của ma vương. 

KINH VĂN: 

 Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Nếu nhận biết thì không 

sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy và duy trì 

sự sáng suốt, thì trạng thái ấy sẽ tiêu mất. Nhưng nếu nghĩ mình chứng 

thánh, liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ, khi gặp người sẽ khoe 

khoang về mình, cực kỳ ngã mạn. Tâm họ đến mức trên không còn thấy 

chư Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm 

đắm. 

GIẢNG: 

Nay quý vị đang nghe giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Bây giờ chúng ta 

đã đến chương rất quan trọng nói về năm mươi hiện tượng ma sự phát sinh 

từ ngũ ấm. Nếu những người tu hành mà không hiểu Năm mươi hiện tượng 

ấm ma này, họ sẽ dễ dàng lạc đường công phu. Nếu quý vị nhận ra được 

những hiện tượng ngũ ấm ma này, thì sẽ không bị mất tự chủ mà liều lĩnh 

khoác lác làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng. Do vậy tôi khuyên quý vị 

nên khuyến khích bà con bạn bè của mình đến để nghe giảng phần Năm 



  Trang 54 

mươi hiện tượng ấm ma này, sẽ giúp cho quý vị biết được từng loại cảnh 

giới khi tu hành. 

Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Trạng thái này xảy ra như 

một kết quả nỗ lực của hành giả trong khi tu hành. Vì hậu quả từ công phu 

thái quá chuyển hóa bên trong tự tánh khiến ông trở nên dõng mãnh như 

vậy. Chẳng có gì lầm lỗi trong sự dõng mãnh, tinh tấn, nếu quý vị dùng nó 

trong việc nâng cao năng lực tu tập chánh pháp. Nhưng quý vị không nên tự 

phụ nói rằng: “Ồ! Ta chính là Phật!.” Vậy ông là Phật? Đức Phật đã giảng 

Tam tạng và mười hai bộ kinh, còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao 

nhiêu tạng kinh? Ông còn chưa hiểu được kinh tạng, thì còn nói gì đến 

chuyện ông là Phật? Vậy có phi lý không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ 

kinh tạng, còn ông chưa từng nói được một kinh một tạng nào cả. Thế thì 

sao ông lại dám tuyên bố rằng Ông thành Phật được. Ngay cả khi ông có thể 

thông hiểu từng đạo lý và giảng giải rành mạch Tam tạng mười hai bộ kinh, 

thì cao nhất là ông có thể gọi mình là một đệ tử của Đức Phật chứ không 

phải là Phật. Nhưng người này cảm thấy mọi người trên thế gian đều kính 

mến, quí trọng Đức Phật nên muốn mình cũng thành như Phật, để sau khi 

chết người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi chết người ấy sẽ được vùi sâu 

trong lòng đất, sẽ thành tro bụi, sẽ chẳng còn gì ở lại với ông ta cả. 

Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 

Hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dõng mãnh như thế. Miễn 

ông hiểu rằng: Đó chỉ là một cảnh giới, và đó không có nghĩa là ông đã 

chứng quả Thánh. Trạng thái đó không phải là chứng Thánh. Nếu ông nhận 

rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất. 

Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh. Nói rằng: Ồ! Ta đã thành 

Phật. Liền bị ma cuồng ngông nhập vào tâm phủ. 

Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ Năm mươi hiện tượng ấm 

ma, thì làm sao mà thành Phật được. Loại ma này là một trong những loại 

ma ngông cuồng, cống cao, ngã mạn. Nó len vào tâm ông, chiếm ông làm sở 

hữu của nó, điều khiển tâm tánh người bị nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma 

vương sẽ kiểm soát và hành động như người ấy. 
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Khi gặp bất luận người nào, liền khoe khoang về mình, cho mình là 

đúng và mọi người khác đều sai. Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán 

dương mình. Mọi người đều sai trái hết thảy chỉ có riêng mình nó là đáng 

trọng thôi. Nó nghĩ nó đã thành Phật. 

Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối với mọi người, Tâm họ đến 

mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự 

nghĩ chính hắn ta là Phật. Và không còn thấy người nào dưới mình nữa. 

Thế thì anh ta thấy cái gì? Anh ta nói mọi người đều là Phật. Chính anh 

ta cũng là Phật. Chẳng có vị Phật nào ở trên anh ta nữa. Trong tương lai 

cũng không có vị Phật nào hơn. Đó là cảnh giới mà anh ta không còn thấy ai 

ở dưới mình nữa. 

Nếu bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

Nếu không duy trì chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 

---o0o--- 

03. SỰ CHÁN NẢN QUÁ MỨC (MA TRẦM ỨC) 

KINH VĂN: 

 Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã 

tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Trước không không thấy có cảnh giới mới để 

chứng, lui về thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu, rơi vào nơi cùng cực, 

không còn gì để trông mong. Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao 

khát trỗi dậy. Trong mọi lúc đều thầm nhớ không quên. Lầm cho như 

vậy là tướng tinh tấn. 

GIẢNG: 

 Lại khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Trước không không thấy có cảnh giới mới để chứng, 

lui về thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu. Không thấy có cảnh giới để tu 
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chứng ngay. Lui về thì mất trạng thái đã tự chứng được, vậy nên năng lực trí 

huệ yếu dần. 

Tiến lên, chẳng có gì để chứng đắc. Sau lưng hành giả, cảnh giới xưa 

nay mình hằng an trụ đã biến mất. Trí huệ bây giờ trở nên yếu kém. Hành 

giả không còn dũng mãnh, sắc bén như lúc đầu nữa. Đây là trường hợp bỗng 

dưng đang tiến bộ rồi thình lình dừng lại. Bị rơi vào nơi cùng cực, là nơi 

mà hành giả gần như đọa lạc, thấy không có gì để trông mong. Hành giả 

không có cảm giác hoặc cảm nhận được điều gì nữa cả. 

Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi dậy. 

Cảm giác của hành giả lúc này là thấy quá đơn điệu, khô khan, khao 

khát. Thấy mọi việc đều vô nghĩa và chán ngán, thấy khao khát vì anh ta cần 

thấm nhuần nước của Phật pháp. Anh ta cảm thấy khô cằn, héo úa vì chẳng 

thấy còn điều gì hơn nữa. Trạng thái này tương tự như người sơ cơ không 

chịu tu tập, luôn luôn cảm thấy cô độc và chán nản. Sự cô độc và chán nản 

ấy chắc chắn sẽ dẫn đến phiền não. Cái phiền não cố hữu. 

Tôi không có dự tính nêu điều này ra, nhưng vì tôi sợ có người không 

hiểu. Hơn thế nữa: nó giống như khi người nữ nhớ về người nam. Cô ta mơ 

tưởng cho đến khi cô ta thấy bồn chồn và bất an. Cũng như khi người nam 

mơ tưởng đến người nữ, họ cũng có cảm giác bất an tương tự. Họ đều cô 

đơn và buồn tẻ như thể bị mất một điều gì mà không bao giờ tìm lại được. 

Trong mọi lúc hành giả đều thầm nhớ không quên. 

Đó là cảnh người nam, người nữ tương tư lẫn nhau, mơ tưởng về nhau 

không bao giờ quên. 

Lầm cho như vậy là tướng trạng tinh tấn. 

Trạng thái này bám chắc trong tâm tưởng đến nỗi không tiêu tán, khiến 

anh ta lầm tưởng đó là một dạng tinh tấn trong công phu. 

KINH VĂN: 
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 Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Nếu 

nhận biết được thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu tự 

cho mình chứng thánh, liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm. Ngày đêm giữ 

tâm treo vào một chỗ. Bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

GIẢNG: 

Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Trong 

phạm vi của thọ ấm, điều nầy được gọi là tu tập mà thiếu trí huệ, nên tự gây 

ra sai lạc. 

Quý vị chưa được phát trí huệ, nhưng đừng bận tâm vì chưa phát trí 

huệ. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi. Nếu quý vị hiểu ra đó chỉ là 

một cảnh giới, thì không có chuyện gì. Nhưng nếu không hiểu được thì quý 

vị luôn luôn vướng vào “chấp không” và ngưng trệ trong sự tĩnh lặng. Nếu 

quý vị luôn luôn tán tâm trong sự mơ tưởng, thì quý vị sẽ bị tiêu trầm, và sẽ 

không thành tựu được đạo nghiệp. 

Trạng thái này không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa 

là anh vừa chứng đạt được một điều gì hay tự nhận mình là thánh. Đừng 

nhận giặc làm con. 

Nếu tự cho mình đã chứng ngộ, thì sẽ bị loài ma nhớ nhập vào tâm. 

Ông có nghe chăng? Điều này thật là nguy hiểm. Nếu ông xem đó là 

cảnh giới tốt lành, một loại ma nhớ sẽ đến và giúp cho ông nhớ kỹ mọi việc. 

Còn nếu ông không thể nhớ được điều gì hết thì sao? Nó sẽ giúp cho ông 

nhớ. Nó biết ông muốn nhớ nhiều việc đến chừng nào, nó liền nhập vào tâm 

ông để giúp cho ông nhớ. Đến chừng đó. 

Ngày đêm như giữ tâm treo vào một chỗ. 

Tâm ông sẽ bị thu hút và giữ vào một điểm. 

Bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 
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Khi thiếu chánh định (không dễ đạt được chánh định) sẽ bị chìm đắm, 

trong tương lai sẽ đọa vào địa ngục. 

---o0o--- 

04. SỰ TỰ MÃN (ĐƯỢC ÍT CHO LÀ ĐỦ) 

KINH VĂN: 

Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã 

tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Sức huệ hơn định, mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc 

bén. Ôm giữ tánh siêu việt trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật Lô-xá-na, 

được chút ít sở đắc tự cho là đủ. 

GIẢNG: 

Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã 

tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. 

Sức huệ hơn định. Năng lực trí huệ vượt quá năng lực của định. 

Mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, lầm lẫn do trí có được sự sắc bén, 

mạnh mẽ, là trải qua cảm giác liều lĩnh, hấp tấp. Thích ôm giữ tánh siêu 

việt của mình trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật Lô-xá-na, tưởng mình là 

Đức Phật Lô-xá-na. 

Ở cảnh giới này hành giả xem bản tánh của mình siêu việt và thường 

luôn luôn nhớ nghĩ về nó. Ôm ấp mơ tưởng về thắng tánh, lầm cho chính 

mình là Đức Phật Lô-xá-na. 

Lô-xá-na, gốc tiếng Phạn có nghĩa là “Ánh sáng chiếu khắp mọi nơi.” 

Hành giả đừng tưởng rằng mình đã là Phật Lô-xá-na. 

Được chút ít sở đắc tự cho là đủ. Tự hài lòng với chút ít sở đắc của 

mình. 



  Trang 59 

Hành giả có được chút ít tiến bộ trở nên hài lòng. Thật ra định lực ấy 

khác hẳn năng lực đại định của Đức Phật rất xa. Mà anh ta lại tuyên bố là 

mình đã thành Phật Lô-xá-na. 

KINH VĂN: 

Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất tánh suy xét thường 

xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến.” Nếu biết thì không mắc sai lầm. Đó chẳng 

phải là chứng thánh. Nếu cho là chứng thánh thì loài ma hạ liệt chuyển 

tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, khi gặp người liền tự xưng Ta đã 

được Vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Khi mất chánh định, chắc chắn bị 

chìm đắm. 

GIẢNG: 

Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất tánh suy xét thường 

xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến.” Ông không thường công phu ngay việc 

thường thường thẩm sát lại chính mình, trở nên ngưng trệ nơi tri kiến, do 

không thể phân biệt những gì ông biết và suy nghĩ, nên ông bị ngưng trệ và 

kẹt vào những ý tưởng và quan niệm riêng tư của ông. 

Nếu biết thì không mắc sai lầm, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. 

Trạng thái đó chẳng phải là chứng thánh. Nhưng nếu nghĩ là chứng 

thánh. Nếu nghĩ rằng ông đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì loài 

ma hạ liệt, là loại ma thấp kém, suy đồi ghê tởm nhất, chuyển tính thấy đủ, 

nhập ngay vào tâm phủ, sẽ thấy hài lòng, trong bất kỳ tình huống 

nào, nhập ngay vào tâm phủ ông, ma ấy sẽ bám vào tâm ông, chiếm tâm 

ông làm sở hữu của nó. Nó đuổi tinh thần của ông ra khỏi thân ông. Mọi thứ 

còn lại chỉ là cái xác thân mê lầm, nhưng ông vẫn không nhận thức được 

điều đó. 

Mỗi khi gặp người liền tự xưng: Ta đã được Vô thượng đệ nhất 

nghĩa đế. Hiện nay có một người thường đứng trên đại lộ Grand Avenue, 

thuộc phố Hoa kiều (Chinatown) ngay tại khu trung tâm thương mại của San 
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Francisco. Người ấy mặc y phục, đủ màu sắc lòe loẹt, thường nói với khách 

bộ hành: 

“Tôi tu trong rừng núi đã năm năm, nay đã chứng ngộ. Giờ đây tôi đã 

có những thần thông như thế, như thế...” 

Trước đây anh ta đã lạy tôi làm sư phụ, và trở thành đệ tử của tôi. 

Nhưng anh ta không tuân theo những gì tôi dạy. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, 

quý vị có thể đoán được ông ta đã làm những gì? Ông ta đeo một quả bầu có 

một vạch sơn trên vai, anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi, và đã học được rất 

nhiều công phu nơi tôi. Lại nữa ông ta tuyên bố là có thể giải đáp bất kỳ vấn 

đề gì khi có ai đến hỏi. Anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người. Bây giờ 

tôi đã đến Hoa Kỳ, anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người. Nhưng anh ta không 

sử dụng tên tôi để lừa bịp nữa. Đây chính là loại ma mà đoạn kinh này đang 

đề cập đến. Hắn ta tuyên bố đã đạt được Đệ nhất nghĩa đế. 

Khi mất hết chánh định, chắc chắn sẽ bị chìm đắm. 

Anh ta đã mất sạch chánh định, không còn tuân theo những gì tôi đã 

dạy nữa. Từ khi tôi đến đây, anh ta không bao giờ đến nghe giảng kinh hay 

nghe thuyết pháp mà chỉ tuyên bố là đã đạt đạo, đã được giác ngộ, đã có 

thần thông. Rốt cục anh ta có được thần thông gì? Các bạn không bao giờ 

ngờ tới được! Đó là tiền, tiền, tiền. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 

---o0o--- 

05. SỰ LO SỢ BUỒN BÃ (GIAN HIỂM MA) 

KINH VĂN: 

Lại nữa khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ 

ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Xem xét kỹ hai 

bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, 

như thể ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc. Không muốn sống 

nữa, thường mong người khác hủy hoại thân mình để chóng giải thoát. 

GIẢNG: 
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Lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy. 

Bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn. Thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành 

giả thấy không có điều gì để chứng đạt nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã 

biến mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Khi quán sát 

kỹ hai bờ mé quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm thấy mình 

như đang gặp hiểm nạn lớn. 

Anh ta nghĩ: “Ồ không! Đây thực là nguy hiểm! khủng khiếp quá!” 

Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn. Anh ta thấy lòng tràn ngập ưu 

sầu, phiền não về mọi việc. Chính ưu phiền đã đưa đến phiền não. Phiền não 

như thế nào? Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối anh ta tự nghĩ: 

“Ồ ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục. Ta phải làm gì bây 

giờ? Có thân này thật là khổ” 

Như uống thuốc độc và thấy như sắp chết. Không muốn sống nữa. 

Suốt ngày anh ta tự nghĩ: Ta chết đi thì tốt hơn. 

Ở Trung Hoa có ngạn ngữ: “Tốt hơn là nên chết đi, đỡ tốn quần áo.” 

Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta nói: “Chết đi thì tốt 

hơn! Chết đi thì tốt hơn!” 

Trong hầu hết những trường hợp tự tử, thường có sự can dự của ma. 

Ma hướng về nạn nhân khấu đầu đảnh lễ rồi đọc chú. Nhưng nạn nhân 

không nghe được ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà Ma thường đọc là: 

“Anh nên chết thì tốt hơn, anh nên chết thì hay hơn! Hãy nhanh lên, càng kết 

thúc sự sống càng sớm càng tốt!” 

Vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên không thể nghe được bằng 

tai, nhưng qua tiềm thức, lời chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn. Vì ma có 

tha tâm thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân và xúi dục tự 

sát. Tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và tin những gì ma nói: Thế là họ uống 
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thuốc độc, tự treo cổ, hoặc trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu Kim 

Môn (Golden Gate Bridge–Mỹ) xuống sông. Đó là cách mà nạn nhân tự sát. 

Có rất nhiều ma ở quanh cầu Kim Môn. Nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu 

trong bạn tràn đầy dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy mà dương khí 

yếu kém, cả tinh, khí, thần của người ấy đều yếu thì ma liền nói: “Ông chết 

đi là hơn, tốt hơn là ông nên chết đi!...,” và người ấy nhảy xuống sông. Hầu 

hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động. 

Thường mong người khác hủy hoại thân mạng mình để sớm được 

giải thoát. 

Anh ta thường hay bảo người khác rằng: Xin hãy giết tôi đi! Nếu anh 

có cách nào giúp tôi kết liễu mạng sống, thì rất tốt. Tôi sẽ được giải thoát. 

KINH VĂN: 

 Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu biết được, thì không 

lầm lỗi, dó không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh 

thì sẽ bị loài ma ưu sầu nhập vào tâm phủ. Tay dùng dao kiếm tự cắt 

thịt mình, thích được tự sát, hoặc thường ưu sầu, chạy vào rừng sâu, 

không thích thấy người. Khi thiếu chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 

GIẢNG: 

Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. 

Vì hành giả không hiểu rõ pháp môn phương tiện nên mới phát sinh sự 

chấp trước sai lầm này. Sau khi phát sanh sự dính mắc, nếu hành giả biết 

được thì không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là chứng thánh. 

Điều này không có nghĩa là anh ta đã chứng thánh. Nay quý vị đã được nghe 

đạo lý từ Kinh này rồi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông thả 

tâm ý tha hồ trôi trong vọng tưởng. Đừng khởi lên suy nghĩ muốn chết. Hoặc 

khởi tâm ý là mình không thể đạt được những điều mình mong muốn. Nếu 

ông vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, ông sẽ thu hút loại ma này đến ngay. 

Trong thế giới này, chúng nó có mặt rất nhiều. Vì thế nên ông không nên 

buông thả tâm mình trong vọng tưởng, hoặc nói năng bất cẩn, tùy tiện. Nếu 
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ông làm như thế, loại ma này sẽ xâm chiếm ông ngay. Khi điều ấy xảy ra, 

ông sẽ không thể nào chịu dựng nỗi. Ông sẽ mất tự do, ngay cả khi ông 

không muốn chết, cũng không có cách nào tránh được cái chết. 

Nhưng nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì sẽ bị một loại ma ưu sầu. 

Ông nghĩ rằng ông buồn rầu thất vọng. Sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan 

đến một loại ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ. Nếu quý vị mở 

được con mắt Phật (Phật nhãn) nơi chính mình, quý vị sẽ thấy rằng nếu 

người ta không nóng giận, thì không có loài ma nào cả, nhưng ngay khi 

người ta nóng giận, ma liền trêu tức: “Hãy nổi nóng lên đi, hãy cuồng nộ lên 

đi! Hãy làm loạn lên đi!” 

Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi nóng. Cho dù quý vị 

không tin tôi, thì những gì tôi nói vẫn là sự thật, còn nếu quý vị không tin lời 

tôi nói, chỉ còn cách phí mất thì giờ. Hãy thử xem! 

Nhập vào tâm phủ, xâm chiếm lấy thân ông, tay dùng dao kiếm tự 

cắt thịt mình. 

Tôi đã từng nói về Vương Hiếu Tử (người con chí hiếu họ Vương) rồi 

phải không? Ngài chính là Thường Nhân Đại Sư, Ngài đã từng thực hành 

hạnh hiếu bên cạnh mộ của cha mẹ. Một hôm ngài đang trong định, thấy bọn 

cướp bắt đứa cháu của ngài đi và sắp bắn nó ở nơi cách ngài Thường Nhân 

chừng năm dặm, nhưng ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng, thì từ trong 

định, ngài Thường Nhân dùng tay gạt khẩu súng làm viên đạn không trúng 

người cháu, nên nó chạy thoát được. Đằng sau sự kiện này, có một con ma 

muốn cướp mạng sống của người cháu. Chính nó đã khiến tên cướp đến bắt 

trói và tìm cách giết đứa cháu. 

Đó là những liên hệ nhân quả. Ma tìm cách giết đứa cháu, nhưng ngài 

Thường Nhân cản trở nên ma chỉ biết đứng sau lưng ngài chứ không làm gì 

được ngài. Nó liền tìm đến người em trai ngài là Vương Nhị Gia, chiếm đoạt 

người này thế người anh. Vương Nhị Gia tay cầm dao, đến mộ tìm ngài 

Thường Nhân, nó định tự sát trước mặt ngài. 
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Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó cầm dao sẵn sàng đâm 

vào đầu, thì ma không thể hạ độc thủ xuống được. Trong khi đó, ngài 

Thường Nhân đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng niệm thì 

sư phụ tôi (Thường Trí Đại Sư), lúc ấy ngài chưa xuất gia, cảm thấy bồn 

chồn trong dạ như thể có điều gì khủng khiếp lắm. Ngài Thường Trí thấy lo 

lắng và bất an. Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Vương Hiếu Tử ở ngoài mộ 

chăng. Ngài vội vã đi ngay ra nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên Ngài thấy 

Vương Nhị Gia đang cầm dao sắp tự đâm mình. 

Vương Hiếu Tử (Sư Thường Nhân) đã viết sẵn mấy chữ cho thầy tôi 

(Thường Trí Đại Sư ): “Ngài đi mua cho một ít giấy vàng mã (theo phong 

tục của người Trung Hoa, người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người chết). 

Tôi sẽ tụng Kinh Kim Cang cầu nguyện cho hồn ma này được siêu độ. Có 

một con ma liên quan đến chuyện này. Ước nguyện của tôi như vậy đó. Sau 

khi Vương Hiếu Tử trì kinh để cầu siêu cho hồn ma thì không có việc gì xảy 

ra nữa. 

Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ về một loài ma mà ta đang bàn luận. Nhưng 

trong trường hợp này, ma đến vì nó muốn đoạt mạng người, không phải vì 

công phu tu tập. Vì Vương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan tâm đến 

duyên sự của người trong thân quyến. Ngài đã ngăn chặn được việc loài ma 

này muốn giết người em trai. Ma không thể giết được Vương Hiếu Tử vì 

ngài có định lực và không khởi vọng tưởng, nên ma không thể làm gì được 

ngài mà lại đến hại người em. 

Thích được tự sát. Thích được chết đi. 

Hoặc thường ưu sầu. Giờ đây quý vị đã được nghe giảng đoạn kinh 

này rồi, hãy cẩn trọng đừng âu sầu suốt ngày nữa. Đừng luôn miệng kêu 

than và cảm thấy phiền muộn nữa. Nếu quí vị cứ cảm thấy buồn nản, thất 

vọng thì loài ma này sẽ đến chiếm đoạt thân xác quí vị ngay. Điều này xảy 

ra là do một phần năng lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị. Ma 

lợi dụng tinh thần của quý vị mà hành động. Nếu tâm quý vị an trụ trong 

chánh kiến, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu tư duy của quý vị 

không được chân chính, thì sẽ bị ma sai sử. Nếu nó nói với quý vị hãy buồn 
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rầu đi, quý vị trở nên buồn rầu, cho đến khi chạy trốn vào chốn thâm sâu, lẩn 

tránh hết mọi người. 

Chạy vào rừng sâu, không thích gặp người. Khi thiếu chánh định 

sẽ bị đọa lạc. 

Người như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ bị rơi vào địa ngục. 

---o0o--- 

06. SỰ VUI MỪNG VÔ HẠN (MA HỶ DUYỆT) 

KINH VĂN: 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. 

Trong chỗ thanh tịnh, tâm được an ổn. Bỗng sanh niềm vui vô hạn. 

Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế. 

GIẢNG: 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 

rõ. Lại nữa hành giả khi ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. 

Khi ở trong chỗ thanh tịnh của chánh định tâm được an ổn. Tâm tuyệt đối 

an tĩnh và ổn định, không còn chút tán loạn và vọng tưởng nào. Ngay tại 

điểm ấy, thọ ấm lại phát sanh tác dụng khác. 

Bỗng dưng phát sanh niềm vui vô hạn trong tâm. Cảm thấy dâng tràn 

niềm vui và biết niềm vui ấy vô bờ bến, mức độ của nó không thể hạn lượng 

được.Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế. Không thể tự ngăn được. 

Cho dù ông có muốn chấm dứt niềm hoan lạc ấy, cũng không thể được. 

KINH VĂN: 

Đây gọi là tâm khinh an, nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục. Nếu 

hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. 

GIẢNG: 
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Đây gọi là tâm khinh an nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục trạng 

thái vui mừng ấy. Hành giả không có trí tuệ để điều khiển cảm giác vui 

mừng này. 

Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. 

Điều này không có nghĩa là ông đã trở thành một bậc thánh. 

KINH VĂN: 

 Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh, thì có loài ma thích vui 

vẻ nhập vào tâm, gặp người liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên 

đường. Tự xưng đã được vô ngại giải thoát. Sai lạc chánh định, sẽ bị 

chìm đắm. 

GIẢNG: 

Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh. 

Nếu ông nói: “Ồ! Bây giờ ta đã nhập vào nơi Hoan hỷ địa, ta là Bồ-tát 

Hoan hỷ địa đây!” thì có loài ma thích vui sẽ nhập vào tâm ông. Mỗi khi gặp 

người liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên đường. Giống như một 

gã hippie đã hoàn toàn mất tự chủ. Vẫy hai tay, dậm hai chân, hát và nhảy 

múa cùng ca hát hết thảy các loại nhạc. 

Tự xưng đã được vô ngại giải thoát. Thiếu chánh định chắc chắn sẽ 

bị chìm đắm. 

Đánh mất hết thảy chánh định, chánh tri kiến và mất hết năng lực của lý 

trí. Cuối cùng rơi vào địa ngục. 

---o0o--- 

07. ĐẠI NGÃ MẠN (MA NGÃ MẠN) 

KINH VĂN: 
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Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, 

tự cho là đủ rồi. Bỗng không nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn, như thế 

cho đến khởi tâm kiêu mạn, tâm mạn quá mạn, tâm tăng thượng mạn, 

hoặc ty liệt mạn, đều cùng phát ra một lúc. Tâm khinh thường cả mười 

phương Như Lai, huống gì các bậc thấp như Thanh văn, Duyên giác. 

GIẢNG: 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, 

tự cho là đủ rồi. 

Thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ, đã chứng được các quả vị, đã chứng 

ngộ, đã thành Phật. 

Bỗng không nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn. Ngã mạn là một hình 

thức của kiêu mạn. Nó chẳng kính trọng người nào, xem thường tất cả. Nghĩ 

rằng chẳng có ai được như hắn ta. 

Như thế cho đến khởi tâm kiêu mạn, cống cao ngã mạn. Một loại ngã 

mạn rất cao. Tâm mạn quá mạn, cực kỳ ngã mạn. Tâm tăng thượng 

mạn không còn lối ngạo mạn nào cao hơn loại này nữa – ngã mạn chồng lên 

tăng thượng mạn và ty liệt mạn. Cảm thấy mọi người đều thấp hèn hơn anh 

ta và khinh thường hết thảy mọi người. Đây là những tướng trạng khác nhau 

của ngã mạn, đều cùng phát ra một lúc. 

Trong tâm khinh thường cả mười phương các Đức Như Lai. 

Anh ta ngã mạn đến mức độ nào? Không chỉ ngã mạn đối với người mà 

còn ngã mạn đối với chư Phật. Thế nên anh ta xem thường các đức Như Lai, 

thấy các ngài không được như anh ta. Nghiêm trọng biết bao khi quý vị thốt 

ra lời này. 

Huống gì nữa là những quả vị thấp như là Thanh văn, Duyên giác. 

Anh ta càng xem thường những vị này. Thái độ của anh ta là: “Các ông 

chẳng là gì cả, chỉ là một vị A-la-hán tu hạnh tiểu thừa, các ông có gì hay ho 

lắm đâu?” 
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Anh ta đã nghĩ mình cao hơn chư Phật, nhưng đáng tiếc là anh ta chẳng 

được tên gọi như vậy. 

KINH VĂN: 

Đây gọi là kiến giải quá cao, nhưng thiếu trí huệ để tự cứu. Nếu nhận ra 

thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 

GIẢNG: 

Đây gọi là kiến giải quá cao, cứu, một trạng thái xảy ra ngẫu nhiên 

trong thọ ấm, nhưng thiếu trí huệ để tự cứu.” Người ấy không có trí huệ 

để tự cứu hộ lấy mình. Nếu nhận ra thì không sai lầm. Nếu nhận ra đây là 

do mê lầm của mình thì ma sẽ không có dịp phát huy tác dụng. Như người ta 

thường nói: Nếu anh hiểu biết tức không lầm lẫn, nếu anh lầm lẫn tức thiếu 

hiểu biết. Nếu anh hiểu biết, cũng giống như nắm thanh kiếm trí huệ chặt đứt 

mọi mê lầm. 

Đó không phải là chứng thánh. Cảnh giới này không phải là chứng 

thánh. Trường hợp ấy không phải là ông đã chứng được quả vị thánh.  

KINH VĂN: 

Nếu hành giả nhận là chứng thánh, thì có loại ma đại ngã mạn 

nhập vào tâm phủ. Không lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng. Nói với 

đàn việt rằng: tượng chỉ là đồng, hoặc là gỗ đất; kinh chỉ là lá hoặc là 

giấy lụa; thân xác thịt là chân thường mà không quí trọng, lại sùng bái 

gỗ đất, thật là điên đảo. 

Những kẻ đã quá tin, theo lời đập phá kinh tượng hoặc chôn trong 

đất. Do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh, nên sẽ đọa vào vô gián địa 

ngục. Thiếu mất chánh định sẽ bị đọa lạc. 

GIẢNG: 

Nếu hành giả nhận là chứng thánh. Nếu như ông cho rằng: “Đây là 

cảnh giới tốt,” thì có loài ma đại ngã mạn sẽ nhập vào tâm phủ, chiếm 
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đoạt thân xác ông. Không lễ chùa, tháp. Nó không lạy Phật hay tháp, cũng 

chẳng lạy Phật khi vào trong chùa. Phá hủy kinh, tượng. Nó sẽ đốt kinh 

đập phá tượng Phật. Đốt kinh, hủy tượng là những chướng nạn dẫn đến địa 

ngục. Nhưng nó lại nói: “những thứ này đều là thứ giả.” 

Nói với đàn việt. Nó có những đệ tử thân tín và nó bảo với đệ tử như 

vậy. Đàn (s: dāna ) nghĩa là bố thí, việt (越 s: pati) nghĩa là vượt qua. Nên 

trong Phật giáo, những người cúng dường Tam bảo được gọi là đàn việt. Ma 

cũng có những kẻ đàn việt và đệ tử riêng. Ma nói với những người này rằng: 

Tượng này chỉ là vàng, đồng, đất, gỗ... Kinh chỉ là lá, giấy, lụa. 

Tượng Phật thì được làm bằng vàng, đồng hoặc được nhồi bằng đất 

hoặc tạc bằng gỗ. Kinh thì được viết trên lá hay trên vải, lụa, có gì đáng giá 

để thờ phụng? Sao các ông lại lạy các vật đó? Ðó chỉ là những vật không có 

ý thức. 

Thân xác thịt này là chân thực. Cái thân thịt của tôi là có thực vĩnh 

cửu mà không quí trọng, ông không quý trọng thân tôi đây, lại đi sùng bái 

gỗ đất. 

Ông thích lạy gỗ, đất hơn thì có được ích lợi gì? Có ích lợi gì khi lễ lạy 

những ngẫu tượng ấy. Tốt hơn là các ông nên lễ lạy tôi hơn là những vị ấy. 

Thật là hoàn toàn điên đảo. Ông lạy những ngẫu tượng ấy, nhưng nó 

chỉ là những mảnh gỗ, nó đâu có tri giác, ông thật là điên rồ khi lạy 

chúng! Những kẻ đã quá tin vào ma. Những người đã tin sâu vào ma sẽ 

theo lời nó, đập phá tượng Phật, đốt kinh và chôn sạch dưới đất. Qua 

hành vi này. Do gây nghi ngờ và lầm lạc cho chúng sanh, khiến họ không 

tin vào Phật pháp, thay vào đó lại nghi ngờ hoang mang. Nó gây nghi ngờ 

cho chúng sanh như vậy nên nó nhất định sẽ đọa vào Vô gián địa ngục. Khi 

thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. 

---o0o--- 
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08. SỰ NHẸ NHÀNG SẢNG KHOÁI (MA KHINH AN) 

KINH VĂN: 

 Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. 

Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh, giác ngộ được chân lý vi diệu, mọi thứ 

đều tùy thuận theo sở nguyện. Tâm bỗng nhiên được khinh an vô bờ 

bến. Tự cho mình đã thành thánh, được đại tự tại. Đây gọi là nhân trí 

tuệ mà đạt được khinh thanh (nhẹ nhàng thanh thoát). Nếu rõ biết thì 

không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 

GIẢNG: 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. 

Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh. 

Giác tri trở nên sáng suốt tinh anh hơn lúc nào hết. Giác ngộ 

được hoàn toàn chân lý vi diệu. Lúc này hành giả đạt được sự hiểu biết 

thông suốt những chân lý nhiệm mầu vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận theo 

sở nguyện. Tâm bỗng nhiên đạt được sự khinh an không bờ bến, tự cho 

mình đã thành bậc thánh, thành Phật, đạt được đại tự tại, đạt được niềm 

an lạc tối thượng hơn cả. 

Đây gọi là: Nhân trí huệ mà đạt được khinh thanh (nhẹ nhàng 

thanh thoát). Vừa khai mở được chút ít trí huệ, liền đạt đến trạng thái nhẹ 

nhàng, thanh thoát và đó là tất cả. Chắc chắn nó chẳng đáng kể so như cảnh 

giới rốt ráo. 

Nếu rõ biết thì không sai lầm, không có vấn đề gì. Không phải 

chứng quả vị thánh. Ông không nên cho rằng trạng thái này là chứng quả 

vị thánh, vì nó vốn không phải như vậy. 

KINH VĂN: 

Nếu nhận là chứng thánh, thì có loại ma thích khinh thanh nhập 

vào tâm phủ, tự thấy đã thỏa mãn, không cần tiến bộ nữa. Phần nhiều 
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những người này làm như tỷ-khưu Vô Văn, gây nghi ngờ lầm lạc cho 

chúng sanh, đọa vào ngục a-tì. Thiếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

GIẢNG: 

Nhưng nếu nhận là chứng thánh, nếu như khi có được trạng thái 

khinh thanh này, nghĩ là mình đã được quả vị thánhthì có loại ma thích 

khinh thanh nhập vào tâm phủ. Loại ma này cũng đã trải qua trạng thái 

khinh thanh, sẽ chiếm đoạt người này. Tự cho là đã thỏa mãn, là nó đã 

hoàn thành mọi việc. Không mong cầu tiến bộ nữa. Trên nó không có quả 

vị Phật để đạt đến, vì nó đã thành Phật rồi. Cũng chẳng cần cứu độ chúng 

sanh, vì nó đã hoàn tất việc cứu độ rồi. Nó đã đạt được quả vị Phật như đã 

mong muốn, và cũng đã cứu độ chúng sanh trong ý nghĩa nó muốn cứu độ. 

Do vậy nó không mong cầu sự tiến bộ nào cả. 

Phần nhiều những kẻ tu hành này, đều làm giống như tỷ-khưu Vô 

Văn đã được đề cập trước đây. Do thiếu trí huệ, ông ta tưởng cảnh giới tứ 

thiền là quả vị thứ tư của a-la-hán . 

Gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh. Vì vậy nên họ không nhận ra 

được con đường chân chánh (chánh đạo) và không hiểu biết Phật pháp. Do 

làm mê lầm và chướng ngại cho chúng sanh nên sẽ đọa vào địa ngục a-tì. 

Trong tương lai loại người này sẽ rơi vào vô gián địa ngục. Sao vậy? Thiếu 

mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Vì khi đã bị lạc mất chánh định, nhất định 

phải rơi vào địa ngục vô gián. 

---o0o--- 

09. CHẤP ĐOẠN DIỆT, BÀI BÁC NHÂN QUẢ 

KINH VĂN: 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. 

Trong chỗ tỏ ngộ, đạt được tánh hư minh. Bỗng dưng trong ấy hành giả 

bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc đều 

là không. Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định 

đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu biết thì không sai lầm, không phải là chứng 
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thánh. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Nếu rõ biết 

được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 

GIẢNG: 

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 

rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông tưởng như rõ ràng rồi nhưng chưa 

chân thực giác ngộ, đạt được tánh hư minh. Trong chỗ minh ngộ ấy đạt 

được một loại ánh sáng suốt hư vọng mà không xác định được thực 

tại. Bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, 

bài bác nhân quả, cho mọi việc đều là không. Trong ấy, trong chỗ hư 

minh ấy, bỗng dưng xảy ra một sự thay đổi. Đó là gì? Hành giả có khuynh 

hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi pháp đều là không. 

Nó nói: “Khi chết, người đó ra đi vĩnh viễn. Do vậy, nói về nhân quả là 

sai lầm. Chẳng có nhân quả, khi chết chẳng có gì tồn tại nên làm sao mà có 

nhân quả. Mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà làm việc phước 

thiện cũng là không, tất cả đều là không.” 

Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định đoạn 

diệt vĩnh viễn. 

Càng nghĩ nó càng cảm thấy nó đúng: 

“Ồ! Đúng nó là không. Một khi ông chết là hết tất cả, mọi việc đều là 

không!” Lúc ấy nó trở nên tin tưởng rằng: Mọi người đều vĩnh viễn biến mất 

sau khi chết. Trong kinh văn nói: “Nếu rõ được thì không sai lầm, đó không 

phải là chứng Thánh quả.” Một câu được trích ra từ một bộ kinh mỗi khi nó 

được in từ nguyên bản. Chúng ta nên in đính kèm theo câu này. 

Đây gọi là: “Định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu.” 

Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát sanh tư tưởng chấp 

không, mất đi khả năng nhận biết điều gì là đúng đắn.Nếu rõ biết được thì 

không sai lầm. Đó không phải là chứng thánh. 

Đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả vị thánh. 
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KINH VĂN: 

Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. 

Nó liền phỉ báng người giữ giới, gọi họ là “tiểu thừa,” cho rằng “bồ-tát 

đã ngộ tánh, không có gì là giữ, là phạm.” 

Người này ở nhà đàn việt uống rượu, ăn thịt, phóng đãng dâm ô. 

Do ma lực nên nó nhiếp phục được mọi người không khởi tâm nghi 

báng nó. Sau khi ma nhập vào tâm rồi nó khiến hành giả ăn phân uế, 

uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những thứ này đều là không. Nó 

phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm phạm tội. Lạc 

mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

GIẢNG: 

Nếu nhận là chứng thánh. Nếu xem đây như là sự chứng đạt quả vị 

thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Ma nhập vào chiếm hữu 

xác thân hành giả. Ma liền phỉ báng những người giữ giới coi họ là “tiểu 

thừa.” Ma nói: 

“Đừng giữ giới làm gì, đó là pháp tiểu thừa. Hàng Bồ-tát Đại thừa 

không nên bị phiền toái trong những câu thúc ấy. Các ông không nên quá 

quan tâm đến những giới ấy.” 

Hoặc ma nói: “Voi lớn không đi đường thỏ. Kẻ đại ngộ không nên câu 

chấp tiểu tiết. Một khi ông là người đại ngộ rồi chẳng còn việc gì quan hệ 

đến ông nữa hết. Mọi pháp đều là không. Ta chẳng nói điều này trước đây 

hay sao? Rượu thịt trôi qua bụng, còn Phật ở tại tâm. Mọi pháp đều do tâm, 

tâm chính là Phật, Phật chính là tâm.” 

Đó là những gì ma nói. Ma còn phỉ báng những người giữ giới: 

“Chỉ có những người chấp dính vào Tiểu thừa mới giữ giới. Đệ tử của 

Đại thừa không bận tâm đến chuyện này.” 

Thực ra, Phật tử tu tập theo Đại thừa giữ giới rất tinh nghiêm, hiếm có 

người hủy phạm giới cấm. Ma chỉ lừa dối những người kém hiểu biết thôi. 
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Thực ra những người ấy không bao giờ chịu học hỏi Phật pháp và không tìm 

hiểu kỹ những đạo lý mà Đức Phật đã giảng giải. Đó là lý do tại sao, bất luận 

những gì ma nói, nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân 

theo, buộc mọi người phải tin theo lời ma nói là đúng. Tại sao họ lại tin lời 

ma nói? Chỉ vì chưa bao giờ họ được nghe giảng dạy Phật pháp, và dù có 

nghe không hiểu được Phật pháp là gì? 

Nói rằng: Hàng Bồ-tát Đại thừa đã ngộ tánh không của các pháp, 

có gì là giữ, là phạm? Sao lại cứ giữ mãi giới điều hay lo sợ việc hủy phạm 

giới điều. Chẳng có các việc như vậy. Người này đã bị ma xâm chiếm, ở nơi 

nhà đàn việt, những vị Phật tử thường hộ trì Phật pháp và tin tưởng 

nó uống rượu ăn thịt, phóng đãng, dâm dục. 

Ý trong kinh văn, phóng đãng, dâm dục rất là quan trọng. Vì đạo Phật 

dạy người không nên có tâm dâm dục, mà tâm dâm dục của nó lại tăng 

trưởng. Má còn khuyến khích làm việc dâm ô, và người ta vẫn tin vì nó có 

ma lực. Do ma lực nên nó vẫn nhiếp phục được mọi người không khởi 

tâm nghi ngờ hủy báng nó. Họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt. 

Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến người ấy ăn phân uế, uống 

nước tiểu, ăn thịt uống rượu. Cho những thứ này đều là không. 

Vì hành giả đã bị ma nhập rồi nên không biết được phân là thứ bất tịnh, 

và nó thường uống nước tiểu. Nó nói rằng phân uế, nước tiểu là thứ bất cấu, 

bất tịnh.” Nó dùng ý từ Kinh Bát-nhã để ngụy biện. Đó là chỗ hiểu sai ý 

nghĩa của kinh điển. Ma sẽ cư xử bằng cách biểu hiện sự bất cần mọi việc dù 

nó sạch sẽ hay dơ bẩn. Nó sẽ tuyên bố ăn thịt, uống rượu là không, ăn phân 

uế và uống nước tiểu là không. Nói tóm lại, nó cho tất cả đều là không. 

Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm, phạm 

tội. Thế rồi lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

---o0o--- 

10. THAM ÁI CUỒNG LOẠN (MA THAM ÁI) 

KINH VĂN: 
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Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm tỏ 

rõ. Thích nghiền ngẫm trạng thái hư minh, khắc sâu vào tâm cốt. Trong 

lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Thương quá phát cuồng, 

thích việc dâm dục. Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào tâm 

mà thiếu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. 

Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm. Ðó không phải là chứng thánh. 

GIẢNG: 

Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ. 

 Khi hành giả đã đạt được định từ trong phạm vi thọ ấm. Thấy sắc ấm 

tiêu trừ, sắc ấm không còn nữa. Thọ ấm tỏ rõ, nhận thức rõ ràng về thọ 

ấm. Thích nghiền ngẫm trạng thái hư minh, cảnh giới mà hành giả đã 

chứng được, và nay khắc sâu vào tâm cốt. Có một sự chuyển biến tâm lý 

đột nhiên xảy ra. Trong lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. 

Điều này giống như một người nào đó nói rằng: “Mình yêu thương tất cả 

mọi người và tính mình thích bàn tán về loại chuyện ấy.” 

Thương quá phát cuồng, thích việc dâm dục. Khi lòng yêu thương 

và ham muốn dâng lên đến cực điểm, hành giả phát cuồng, thích việc dâm 

dục. Hành giả không thể kềm chế được cảm xúc của mình. Khi trở nên điên 

cuồng, hành giả giống như người phụ nữ tên Lưu Kim Đồng mà tôi đã nói từ 

trước. Khi gặp đàn ông, cô ta ôm chầm lấy họ, khóc và thể hiện những cử 

chỉ quyến rũ. Cô ta là một ví dụ điển hình cho loại ma này. Làm sao mà một 

người đàn ông bình thường còn giữ được lòng mình không xúc động trước 

sự dụ dỗ này. Sau khi mê hoặc giới đàn ông. Cô ta bảo “Lấy món tiền này 

mua cho em món nữ trang ấy.” Anh ta liền đáp “Vâng, Vâng!” rồi cô ta bảo 

lấy món tiền này mua cho cô ta món khác và anh ta cũng vâng lời làm theo. 

Tại sao vậy? Đơn giản là vì cô ta thỏa mãn tình dục cho người đàn ông, và 

anh ta bị mê muội bởi ma lực. Khi tình yêu lên đến cực điểm, người đàn ông 

trở nên điên cuồng vì tham lam và dâm dục. Dâm dục phát sanh từ tâm tham 

lam. 

Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ 

để tự điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. 
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Khi trong định, có trạng thái khinh an, hài lòng, nhập vào trong tâm, 

nhưng thiếu trí tuệ để tự kềm chế cảm xúc và ham muốn của mình. Kết thúc 

là buông thả vào trong các thứ ham muốn dâm dục. 

Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm. 

Đây chỉ là trạng thái nhất thời và ngẫu nhiên. Hành giả nên nhận ra 

trạng thái này là một cảnh giới ma, và không phải là chứng thánh. Nếu ông 

hiểu ra thì rất tốt, chỉ đáng sợ là khi quý vị không nhận ra ma cảnh mà mình 

đang chìm đắm. Quý vị sẽ bị rơi vào mê hồn trận, không cách nào thoát khỏi 

được. 

KINH VĂN: 

Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập vào 

tâm. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ-đề, dạy hàng bạch y bình 

đẳng hành dâm dục, gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Do ma 

lực trong thời mạt pháp, khiến nó thu hút giới phàm phu đến cả trăm, 

cho đến hai trăm, năm trăm, sáu trăm, nhiều đến mức có cả ngàn, vạn 

người. Khi ma chán rồi, nó sẽ bỏ rơi người ấy. Khi sức quyến rũ của ma 

hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh 

nên đọa vào ngục vô gián. Thiếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

GIẢNG: 

Nếu tự nhận mình là bậc thánh, thì loại ma tham dục sẽ nhập vào 

tâm. Nếu hành giả xem đây là sự chứng đạt quả thánh, vì quan niệm sai lầm 

nên loại ma dâm và tham dục sẽ nhập vào tâm và chiếm hữu thân ông. Một 

mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ-đề, nó sẽ trở thành người hết mình ủng 

hộ cho việc dâm dục, gọi đó là đạo bồ-đề. 

Nó sẽ nói rằng: “Ngoài dâm dục ra chẳng có gì cả.” 

Cũng giống như ở nước Mỹ, có một giáo phái chủ trương đa thê chủ 

nghĩa. Họ cho rằng “càng có nhiều vợ càng tốt.” Giáo phái này hoàn toàn 

giống như loài ma kia vậy. Khuyến khích và quyến rũ sự ham muốn dâm 
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dục bằng cách nói “Rất tốt khi có nhiều vợ, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đó 

là đạo bồ-đề, càng có nhiều vợ càng hay.” 

 Nó dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục, gọi những người 

hành dâm là trì pháp tử. Nó dạy đệ tử bình đẳng hành dâm dục. Nó nói: 

“Đừng phân biệt giữa người này với người khác, hãy cùng nhau hưởng sự 

hoan lạc.” Chẳng bận tâm vợ của mình hay vợ của kẻ khác, họ chỉ việc hành 

xử theo sở thích. Ở nước Mỹ, có một thứ sở thích đổi vợ thật là kỳ quặc 

(wife swapping fad). Có một nơi mọi người đến đổi vợ cho nhau. Việc này 

tương tự như việc làm của loài ma đang đề cập trong kinh. 

Gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Những người tham gia vào 

việc hành dâm với y được gọi là người giữ gìn pháp tử, là người nối pháp do 

ma trao truyền. 

Do ma lực trong thời mạt pháp, khiến nó thu hút và mê hoặc đồ đệ 

từ giới phàm phu đến cả trăm, cho đến năm trăm, sáu trăm, đến cả 

ngàn vạn người. Cuối cùng khi ma vương chán rồi các bạn nghĩ điều gì sẽ 

xảy ra? Nó bỏ rơi người ấy. Điều gì sẽ xảy ra khi ma bỏ rơi? Người ấy sẽ 

không còn thần thông nữa. 

Khi sức quyến rũ của ma đã hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. 

Sức quyến rũ của nó có được là nhờ vào thần thông. Ma vương có được 

thần thông. Nhưng bây giờ ma vương đã bỏ đi rồi, vì thế người ấy không 

còn thần thông nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Nó vi phạm luật pháp 

quốc gia. Trước đây, khi nó còn thần thông ma vương có thể giúp đỡ nó 

thoát khỏi luật pháp quốc gia và ngăn chặn không cho nhà chức trách biết sự 

việc ấy. Nhưng khi ma vương bỏ đi, kẻ phàm phu này trở lại như một người 

bình thường, thì anh ta là một kẻ phạm pháp. Người ta sẽ nhận ra anh ta là 

một ông thầy thuộc giới bàng môn tả đạo. Chuyên bịp bợm, lừa dối học trò 

bằng bùa ngải kỳ dị. Vì vi phạm luật pháp nên bị bắt và tống giam. 

Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh, nên không gặp được chánh 

đạo, sẽ đọa vào ngục vô gián. Cũng sẽ nhất định rơi vào ngục a-tì. Sao 

vậy? Vì lạc mất chánh định, nên sẽ bị chìm đắm. 
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---o0o--- 

E. LỜI KHUYÊN RĂN TỔNG KẾT CỦA ĐỨC THẾ TÔN VỀ THỌ 

ẤM 

KINH VĂN: 

A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế, đều 

do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau, nên hiện ra như vậy. Chúng 

sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét, gặp nhân duyên này mê 

muội không tự biết, bảo là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa 

vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế, đều 

do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau, nên hiện ra như vậy. 

A-nan! Những trạng thái biểu hiện trong khi tu tập thiền định như thế, 

đều ở trong phạm vi của thọ ấm giao xen với nỗ lực dụng công khi tu tập. 

Những sự kiện này là kết quả của những biến tướng khác nhau xảy ra trong 

khi hành giả nỗ lực công phu tu tập. 

Chúng sanh ngu mê lầm lẫn không biết tự lượng xét. 

Chúng sanh do mê lầm, không biết quay trở lại tự quán xét bên trong 

mình. 

Gặp nhơn duyên này mê muội không tự biết. 

Chúng sanh không nhận ra được mình là ai. 

Bảo là mình đã chứng được bậc thánh. 

Rồi họ bảo rằng họ đã đạt được những điều mà họ chưa từng đạt được 

và chứng được những gì chưa từng chứng được. Họ tuyên bố đã đạt đạo và 

chứng được thánh vị, trong khi họ chưa hề đạt được những điều ấy. 
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Thành ra mắc vào tội đại vọng ngữ. Chắc chắn sẽ bị đọa vào vô gián 

địa ngục. 

KINH VĂN: 

Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy của 

Như Lai, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ 

này. Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn, hộ trì chúng sanh 

tu tập cho đến khi thành tựu quả vị vô thượng. 

GIẢNG: 

Sau khi Như Lai nhập diệt đô, các ông nên lưu truyền lời dạy của 

Như Lai, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ 

này. 

A-nan sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông nên lưu truyền lời dạy 

của Như Lai. Hãy truyền đạt những lời Như Lai đã dạy. 

Để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. 

Khiến cho chúng sanh nghe được đạo lý, hiểu và giác ngộ được. 

Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Đừng để cho loài ma có 

dịp thuận tiện phá rối người tu hành. 

Giữ gìn hộ trì cho chúng sanh tu tập đến khi thành tựu đạo Vô 

thượng. 

---o0o--- 

TƯỞNG ẤM 

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI TƯỞNG 

ẤM 

KINH VĂN: 
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A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, khi thọ ấm tiêu dung, 

tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời thoát khỏi thân 

như chim ra khỏi lồng. Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có 

khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ-tát, đạt được ý sanh thân, 

đến đi tự tại, không bị ngăn ngại. 

GIẢNG: 

A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, khi thọ ấm tiêu dung. 

Khi thọ ấm đã sạch. Tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời 

thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Tuy chưa hết mê, nhưng đã có 

chút ít thần thông rồi, tâm có thể thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. 

Trước kia hành giả đạt chỉ mơi đến mức tiêu dung thọ ấm, họ như 

người bị nhốt kín trong xác thân của họ. Giống y như con chim bị nhốt trong 

lồng. Bây giờ, chim mới có thể thoát ra khỏi lồng. 

Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có khả năng vượt qua 

60 thánh vị của hàng Bồ-tát, 

Từ thân phàm phu đã thành tựu điều ấy, có nghĩa là có chút ít thần 

thông, đã có khả năng vượt qua sáu mươi thánh vị của hàng Bồ-tát. Ngay 

nơi thân phàm phu, hành giả có thể trở thành Bồ-tát, chứng được sáu mươi 

thánh vị của hàng Bồ-tát. 

Đạt được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị ngăn ngại. 

Hành giả phải xác lập rõ ràng sự tha thiết, miệt mài trong công phu tu 

tập trước khi có được năng lực thần thông của ý sanh thân. Đạt được thân 

này, hành giả có thể đi lại bất kỳ nơi đâu mình muốn. 

Sáu mươi thánh vị của hàng Bồ-tát là gì? Đó là năm mươi lăm vị đã 

giảng nói ở phần trước; cộng ba vị tiệm thứ, thêm Càn huệ địa và Diệu giác. 

Thành tất cả là sáu mươi thánh vị. 

---o0o--- 
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B. PHẠM VI TƯỞNG ẤM 

KINH VĂN: 

 Như người ngủ say nói mớ. Tuy người ấy không biết mình nói gì, 

nhưng lời nói kia vẫn có âm vận mạch lạc rõ ràng, khiến những người 

thức đều biết rõ. Đó là phạm vi của tưởng ấm. 

GIẢNG: 

Như người ngủ say nói mớ. Đây là một sự so sánh. Phạm vi của tưởng 

ấm tương tự như người nói mớ trong khi mê ngủ. Khi ngủ mê anh ta bắt đầu 

nói những gì anh ta muốn nói. Tuy người ấy không biết mình nói gì, nhưng 

lời nói kia vẫn có âm vận và mạch lạc rõ ràng, dù hành giả không biết 

mình nói gì trong khi ngủ mê nhưng những gì anh ta nói đều mạch lạc, trôi 

chảy theo một trình tự hợp lý, có ý nghĩa rõ ràng. Nhưng anh ta không hề 

biết mình đã nói những gì. Nhưng những người thức điều biết rõ. 

Thí dụ như người ấy nói “Hôm nay tôi muốn ăn đậu phụ nên tôi đi ra 

tiệm mua mười tấm. Trở về nhà, tôi hấp bánh lên rồi ăn.” 

Anh ta không hề biết mình đã nói những gì. Nhưng những người khác 

đang thức đều biết rất rõ: “Ồ hôm nay anh ta ăn đậu phụ.” 

Tại sao anh ta lại nói những điều như thế? Vì anh ta chưa quên những 

gì anh ta đã ăn, anh ta vẫn còn nhớ chuyện ăn, nên anh ta còn nhắc nhở 

chuyện ấy ngay trong giấc mơ. 

Đây là phạm vi của tưởng ấm. 

Đó là điều tương tự như lãnh vực của tưởng ấm. Nhưng quý vị đừng 

tưởng điều này đơn giản như thế mà cho rằng: “Tưởng ấm chỉ là như nói 

sảng mớ trong khi ngủ mê” thật là sai lầm khi suy diễn như vậy. Đây chỉ là 

một sự so sánh tương tự.  

---o0o--- 
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C. CỘI GỐC CỦA TƯỞNG ẤM 

KINH VĂN: 

Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch vọng tưởng thô phù. Trong tâm 

giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ hạt bụi dơ. Một dòng sanh tử trước sau 

soi chiếu tròn khắp, gọi là tiêu dung tưởng ấm. Người ấy có thể vượt 

khỏi phiền não trược. 

Quán sát lại nguyên do của tưởng ấm, thấy nguồn gốc của nó là 

vọng tưởng dung thông. 

GIẢNG: 

Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch vọng tưởng thô phù. Vọng tưởng 

cực kỳ vi tế là ở thức thứ sáu, và tiêu trừ hết vọng tưởng thô phù. Do vì các 

thứ tưởng vi tế này trong thức thứ sáu đã được tiêu trừ, nên các tưởng hư 

vọng thô phù này cũng được tiêu trừ theo. 

Trong tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ hạt bụi dơ. Tâm giác ngộ 

sáng suốt này là thức thứ tám. Giờ đây rõ ràng là thức thứ tám đã thanh tịnh 

hóa mọi dơ bẩn của vọng trần. 

Một dòng sanh tử trước sau soi chiếu tròn khắp. Có mười hai loại 

chúng sanh; từ loài thai sanh, noãn sanh cho đến loài phi vô tưởng. Hành giả 

biết được rõ ràng nhân từ trước đã gây ra và kết quả sau này phải thọ nhận 

của tất cả mọi loài chúng sanh. 

Đó gọi là tiêu dung tưởng ấm. Vào lúc hành giả đạt được túc mạng 

thông, người ấy có thể vượt qua phiền não trược. 

Quán xét lại nguyên do của tưởng ấm. Quán xét lại nguyên do sâu xa 

mọi tạo tác của hành giả. Nguồn gốc của nó là vọng tưởng dung thông. 

Đến lúc này, các vọng tưởng trở nên dung thông với nhau, mỗi vọng 

tưởng trở thành nguồn gốc của chính nó. 
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---o0o--- 

D. CẢNH GIỚI CỦA TƯỞNG ẤM 

01. THAM CẦU THIỆN XẢO 

KINH VĂN: 

A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, phát 

minh tính viên định, trong tam-ma-đề, tâm mong muốn có được sự sáng 

suốt viên mãn, thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. 

GIẢNG: 

A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà 

lự, không còn một niệm tưởng xấu ác nào có thể khuấy động hành giả được 

nữa.  

Phát minh được viên định, trong tam-ma-đề, tâm mong muốn có 

được sự sáng suốt viên mãn nên thúc bách tư tưởng, tham cầu thiện 

xảo. 

Thúc bách có nghĩa là quá sức tinh ròng trong việc quán chiếu lại nội 

tâm, đó cũng là trạng thái viên minh. Hành giả mong cầu có được phương 

tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh. Tâm tham cầu do vậy mà phát sinh . 

KINH VĂN: 

 Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, cho tinh thần gá vào người 

khác, dùng miệng người đó giải thuyết kinh pháp. 

GIẢNG: 

Khi ấy thiên ma (Lục dục thiên) chờ được cơ hội thuận tiện. Biết 

hành giả tu tập định lực gần hoàn chỉnh, nó đợi dịp thuận tiện để gá vào. Nó 

rình rập một vài cá tính của hành giả để mở đường thâm nhập. Khi định lực 

của hành giả thiếu kiên cố thì lối vào hiển bày. Một khi hành giả sanh khởi 
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vọng niệm, thì định lực không còn kiên cố nữa và thiên ma liền có dịp may 

để gá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện.  

Cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng 

thuyết kinh pháp. 

Thiên ma ra lệnh cho đồ chúng của nó “Đến nơi đó phá hủy định lực 

của người tu hành kia.” Trước khi sắc ấm và thọ ấm hết sạch, Thiên ma 

chiếm đoạt và quấy rối người tu hành. Nhưng sau khi sắc ấm và thọ ấm tiêu 

dung, hành giả đến phạm vi tưởng ấm, thì thiên ma không thể chiếm đoạt 

hành giả được nữa. Nó phải chiếm đoạt thân xác của người khác, rồi giảng 

pháp cho hành giả ấy nghe thông qua miệng người mà ma đoạt được thân 

xác. Người ấy giảng Kinh, nhưng pháp người ấy giảng lại là tà pháp, nên các 

ông phải nhận thức cho được điều sai lạc ấy. 

KINH VĂN: 

Người này không biết bị ma gá vào. Tự tuyên bố chứng được Vô 

thượng niết-bàn. Ma đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu thiện 

xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp. Trong chốc lát nó hiện thân tỷ-khưu, 

khiến cho hành giả được thấy, hoặc hóa làm Đế thích, làm phụ nữ, hoặc 

tỷ-khưu ni, hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong phòng tối. 

GIẢNG: 

Các ông có thể thấy được tệ hại ra sao khi gặp phải ma cảnh này. 

Người này thật không biết bị ma gá vào. Thật là vô lý khi ma lại đến 

giúp đỡ anh ta. Tự mình tuyên bố chứng được Vô thượng niết-bàn. Anh 

ta tuyên bố đã được diệu quả niết-bàn.  

Khi ma đến nơi hành giả đang tham cầu thiện xảo, nó trải tòa rồi 

thuyết pháp, cho hành giả đang mong cầu thiện xảo nghe. 

Trong chốc lát, rất nhanh chóng, nó có thể hóa hiện làm tỷ-

khưu, khiến cho hành giả được thấy, hóa làm Đế thích (vua Trời), làm 

phụ nữ, hoặc kỷ-khưu ni. Khi hành giả tham cầu thiện xảo, thấy thế sự 
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biến hóa như vậy bèn nghĩ: “Ông ta ắt hẳn là Quán Thế Âm Bồ-tát.” Mà 

không hề biết đó là thiên ma. Đó là lý do tại sao các ông không nên dính 

mắc với bất kỳ cảnh giới nào mà các ông chứng được, không bất luận đó là 

cảnh giới gì. 

Hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi đang nằm trong phòng tối. 

Khi người không hiểu Phật pháp nhìn thấy vậy, liền thán phục: “Ồ thân thể 

ông ta phát ra ánh sáng. Nếu ông ta không là Phật, thì ít nhất phải là Bồ-tát 

hay A-la-hán.” Họ không nhận ra rằng người ấy đã bị ma vương gá vào, nó 

thi thố thần thông để đánh lừa người tu hành. 

Do vậy khi hành giả chưa hiểu rõ ràng tường tận Phật pháp một cách 

chân chính thì không nên để mình bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã 

thấy được, dù cảnh giới ấy là gì đi nữa. Đừng trở nên dao động bởi những 

cảnh giới ấy. Quý vị nên xử trí thế nào khi gặp cảnh giới như vậy? Hãy xem 

như không có gì tồn tại cả. Xem cảnh giới ấy như chưa từng thấy vậy. Nếu 

quý vị trở nên phấn chấn khi thấy ma, thì quý vị sẽ bị xoay chuyển bởi ma 

cảnh. Vậy quý vị nên hành xử ra sao? Chỉ nên duy trì tinh thần trung đạo, 

không thích mà cũng không ghét, thấy như chưa từng thấy, nghe như chưa 

hề nghe. Quý vị không nên nghĩ rằng: “Thật là kỳ diệu, ước gì ta gặp lại lần 

nữa.” Nếu quý vị có tư tưởng ấy, là liền mắc vào sai lầm. 

KINH VĂN: 

Hành giả ngu mê, lầm cho đó là Bồ-tát, tin lời giáo hóa của ma, tâm 

bị dao động, nên phá luật nghi của Phật, lén lút làm chuyện tham dục. 

GIẢNG: 

Hành giả. Người tu tập chánh định, ngu mê, lúc này, lầm cho đó là 

Bồ-tát. Khi thấy một người có thể hiện làm tỷ-khưu, Đế thích hoặc nữ cư sĩ, 

hoặc tỷ-khưu ni, hoặc bỗng chốc biến hóa từ người này sang người khác. 

Hành giả cho rằng người này ắt hẳn là một vị Bồ-tát. Rồi anh ta tin lời giáo 

hóa của ma, khiến tâm bị dao động, nên phá hủy luật nghi của Phật chế. 
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Ta nên quán sát điều gì nơi người tu hành? Hãy xem họ có giữ giới luật 

của Phật chế không? Nếu họ không trì giữ thì đó chắc chắn là ma. Nếu người 

ấy tinh nghiêm gìn giữ giới luật thì đó chân thực là một vị Bồ-tát. Thế mà có 

người tự xưng là Phật tử, tự gọi mình là Trưởng lão Hòa thượng, tự khoác 

thêm vào nhiều danh hiệu khác. 

Và lén lút làm chuyện tham dục. Nó lén lút làm chuyện dâm dục mà 

cố gắng dấu giếm không cho mọi người biết. 

KINH VĂN: 

Người ấy ưa nói những chuyện tai ương quái dị, hoặc nói Như Lai 

xuất hiện chỗ nọ chỗ kia. Hoặc nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đao binh. 

Dọa cho người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải, tài sản. 

GIẢNG: 

Người ấy, người bị ma gá ưa nói những việc tai ương quái dị, những 

biến chuyển lạ kỳ. 

Người bị ma gá thường thích nói những điều gì? Họ thích nói về những 

tai họa, những biến cố thảm khốc. Họ có thể nói về mọi tai ương chắc chắn 

sẽ xảy ra chính xác ở một nơi nào đó, hay một điềm lành sẽ xảy ra ở một nơi 

nào đó, hay một biến động bất thường sẽ xảy đến. 

Hoặc nói Như Lai xuất hiện ở một nơi nào đó. 

Anh ta nói: “Ông có biết gì không, Đức Phật đó, danh hiệu ấy đã xuất 

thế ở nơi kia rồi!” 

Hoặc nói đến thảm khốc của kiếp hỏa, hoặc nói đến chiến tranh đao 

binh. Anh ta nói: “Tam tai: thủy, hỏa, phong và bát nạn đã đến với chúng ta 

rồi!” 

Hoặc nói: “Kiếp này sắp hoại diệt rồi.” Hoặc dọa chiến tranh sắp sửa 

xảy ra nơi đây. Hoặc nói Liên Xô sắp khai chiến với nước ấy, nước kia. 
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Dọa cho người sợ hãi khiến họ vô cớ tiêu tán của cải gia sản. 

Anh ta luôn luôn nói những điều để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi 

khiến họ bị dao động. Một khi mọi người nghe tin này, họ hốt hoảng lên” Ồ! 

Không! Chiến tranh sắp xảy ra, mạng sống ta nguy rồi!” 

Hoặc ma nói: “Chiến tranh sắp xảy ra. Nếu các ông nộp tiền cho tôi 

ngay, tôi sẽ bảo đảm sinh mạng cho ông an toàn. Nếu ông không đưa tiền 

cho tôi, ông sẽ bị mất mạng.” Nó luôn nói như thế để lừa đảo mọi người. 

Nếu ông muốn xác định ai là người chân chính hay giả dối, dù người ấy 

là bồ-tát hay thiên ma, ông chỉ cần nhìn vào các điểm sau: Trước hết xem 

xét người đó có tâm tham dục không? Thứ hai xem người ấy có tham tiền 

không. Nếu người ấy lừa lọc mọi người để thỏa mãn lòng tham lam tài sản, 

lòng hiếu sắc, thì người ấy không phải là người chân chính. Thế nào là tham 

tài? Ví dụ. Người ấy có thể nói: “Có một tai họa lớn sắp xảy ra nơi chúng ta, 

thế giới sắp đến hồi tận diệt. Một quả bom nguyên tử sắp nổ ở nơi kia. Một 

quả bom H sắp thả vào chỗ kia.” 

Nó nói những chuyện như vậy, làm cho mọi người hoang mang, rồi 

đem tiền bạc đến dâng cho nó. Nếu các ông tỉnh giác với mẹo lừa của nó. 

Ngay cả khi nó phóng ra ánh sáng, nó làm cho đất chấn động, hay làm 

những việc kỳ đặc khác nữa, các ông cũng không nên tin nó, vì nó có tâm 

tham. Một người không có tâm tham, mới là người chân chánh. Một người 

tham lam là người giả dối. Phương pháp tôi dạy hiện nay là thực hành và 

khảo nghiệm thực tế.  

KINH VĂN: 

 Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma, quấy rối người tu 

hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa gá vào. Nên 

cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây gọi là giống quỷ quái, sống một thời gian dài, tuổi già thành ma. 

Nó chuyên quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ 
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thân người vừa gá vào. Cuối cùng, nó chán trò chơi này. Nó đã thấy đủ rồi 

nên nó thôi gá vào người khác. Khi điều này xảy ra. Cả thầy trò đều rơi 

vào lưới pháp luật. Nó bị chính quyền truy nã, bị tố cáo là kích động quần 

chúng, có thể bị tử hình hoặc những án tù tương đương như thế.  

KINH VĂN: 

Ông phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm 

không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Ông phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân hồi, các ông phải nên 

sớm tỉnh ngộ điều này, và đừng sa vào vòng sinh tử của ma vương. 

Nếu mê lầm không biết, trong tương lai sẽ đọa vào ngục vô gián. 

---o0o--- 

02. THÍCH ĐI DU LỊCH 

KINH VĂN: 

A-nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích dạo chơi, cho tư 

tưởng bay ra, tham cầu đi nhiều nơi. 

GIẢNG: 

A-nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự. 

Trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung. 

Hành giả đang tu tập tam-ma-địa không còn các tà lự nữa, phát minh, an trụ 

trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm đã có những vọng 

tưởng thích dạo chơi. 

Đó là “Ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh hồn” có nghĩa là linh 

hồn đi lãng du khắp mọi nơi. Nên tư tưởng phóng vọt ra tham cầu lãng du. 
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Cho tinh thần phóng vọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu đó để 

ngắm cảnh tiêu dao. 

KINH VĂN: 

Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, đem tinh thần, gá vào 

người khác, dùng miệng người ấy giảng kinh pháp. 

GIẢNG: 

Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện. Ma vương ở cõi trời lại 

trở nên ghen tức và chờ đợi sơ hở để gá vào. 

Đem tinh thần nó gá vào người khác. Nó lại cho tùy tùng thân tín gá 

vào người kia. Dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Nó đến để quấy 

nhiễu người tu. Vì sao người tu lại bị ma gã vào? Đơn giản là vì ông ta tham 

cầu lãng du, mong ước được đi du lịch, đi lang thang đây đó. Ngay khi ông 

ta vừa móng niệm mong cầu du lãng, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ hội 

thuận tiện để não loạn mình ngay. Ma không thể gá vào đâu được nếu như 

người tu đạo không khởi vọng tưởng tham cầu như vậy. 

KINH VĂN: 

Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã 

được vô thượng bồ-đề. Ma đến nơi người mong cầu lãng du kia, trải tòa 

ngồi thuyết pháp. Hình người giảng pháp thì không biến đổi, nhưng 

những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên những tòa 

sen báu, toàn thân hóa thành khối vàng tía chói sáng. Mỗi người đang 

nghe pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình đạt được chuyện chưa 

từng có. 

GIẢNG: 

Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã 

được vô thượng bồ-đề, tự tuyên bố mình đã đạt đến quả vị nhiệm mầu của 

Vô thượng niết-bàn. Khi ma đến nơi người mong cầu lãng du kia, đó là 
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hành giả đã khởi vọng niệm mong muốn thần thức mình thoát ra khỏi đỉnh 

đầu rồi đi rong chơi đây đó. 

Ma trải tòa ngồi giảng pháp. Tự thân hình người giảng pháp thì 

không biến đổi. 

Trong đoạn kinh văn tôi đã giảng trước, thì thân thể của người bị gá 

vào biến thành tỷ-khưu, tỷ-khưu ni, Đế thích, nữ cư sĩ hay vô số hình dạng 

khác. Nhưng trường hợp này thì thân người bị ma gá lại không biến đổi. Có 

nhiều loại ma khác nhau, và các ông không nên xem những sự tình tầm 

thường thành ra thiện pháp. Nếu chuyện đó xảy ra mà các ông không nhận 

thức chính xác, thì ma sẽ gá vào ông ngay. 

 Nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi 

trên tòa sen báu, toàn thân hóa thành khối sắc vàng tía chói sáng. 

Thình lình mọi người thấy như mình đang ngồi trên tòa sen báu, và 

toàn thân mình hóa thành khối sắc vàng tía chói ngời. 

Mọi người đang nghe giảng pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng 

mình đạt được việc chưa từng có. 

KINH VĂN: 

Hành giả ngu mê, lầm cho đó là bồ-tát, tâm hóa dâm dật, phá hủy 

luật nghi của Phật, lén làm chuyện tham dục. 

GIẢNG: 

Hành giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát. 

Không những người này mà tất cả những người đang nghe giảng pháp 

đều rất u mê, tâm họ trở nên nghi hoặc và nghĩ rằng: “Ông ấy chắc hẳn là 

một vị bồ-tát, ông ta có thể làm cho mình ngồi trên tòa sen bằng bảy báu, và 

biến thân mình thành khối sắc vàng tía chói ngời.” 
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Quý vị nên tự hỏi lại mình rằng: “Mình thực sự có ngồi trên tòa sen và 

tỏa chiếu sắc vàng tía được chăng?” Làm sao mà quý vị với thân tướng 

phàm phu mà lại có trạng thái như thế? Phải chăng đây là thiên ma đến để 

mê hoặc? Tại sao một vị bồ-tát lại hiển bày cảnh giới như vậy? Vị bồ-tát ấy 

gá vào nơi quý vị để làm gì? 

Tâm hóa dâm dật. 

Tâm của những người nghe nó giảng kinh pháp trở nên dao động, bắt 

đầu sinh khởi tâm dâm dục. 

Phá hủy giới luật Phật chế. 

Họ không còn giữ gìn giới luật của Phật chế nữa. Quý vị đều phải nhớ, 

sau khi quý vị thọ nhận giới pháp rồi thì chớ nên bị lừa dối bởi những cảnh 

giới mê hoặc này. Ngay cả khi vị Pháp sư thi triển đại thần thông đi nữa, thì 

quý vị cũng phải quán xét ông ta cẩn thận xem ông ta có tâm tham cầu hay 

không. Nếu ông ta tham tiền hoặc có tâm tham dục, thì ông ta chẳng phải là 

người có tâm chân chính. Ông ta là kẻ giả mạo. Còn nếu người ấy không còn 

tâm dâm dục, tham lam. Không có che dấu ý đồ bên trong thì ông ta là người 

chân chính. Nếu ông ta là người hủy phá giới luật Phật chế thì đó là kẻ dối 

gạt. 

Lén lút làm chuyện dâm dục. 

Nó phóng túng, dâm loạn một cách lén lút. 

KINH VĂN: 

 Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời. Người đó, chỗ đó, chính là vị 

Phật ấy, hóa thân thị hiện. Hoặc nói người kia là bồ-tát hóa thân đến 

đây giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe vậy, tâm sanh khát ngưỡng, tà 

kiến âm thầm lớn mạnh, chủng trí bị tiêu diệt. 

 GIẢNG: 
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Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời. Miệng ma ưu nói chư 

Phật hiện thân nơi này, nơi kia. 

Người bị ma gá ưa thích đi lang thang đây đó. Rồi lợi dụng vào việc 

lãng du ấy nói về những việc huyền hoặc kỳ bí, những chuyện nó nói quá ư 

là huyễn hoặc khiến người ta khó tin. Anh ta nói: “Nay chư Phật đang ứng 

hiện thân ở thế gian để cứu độ chúng sanh.” 

Anh ta nói người đó, chỗ đó, chính là vị Phật ấy, hóa thân thị 

hiện, vị Phật ấy đã ứng hiện thân ra đời nơi người ấy, ở tại chỗ ấy. 

Nó nói ông ấy chính là Đức Phật như vậy, như vậy... Đã hóa thân đến 

nơi ấy để cứu độ muôn loài. Hoặc nói người kia chính là bồ-tát hóa thân 

đến đây để giáo hóa nhân gian. 

Thí như có người đệ tử của tôi tên Cát-lợi (Gary) kể lại rằng: Đệ tử Sa 

Ma Lâu Tát bảo rằng: Thầy mình (Sa Ma Lâu Tát) là một vị Bồ-tát. Thật là 

lố bịch. Đó là loại bồ-tát gì? Bồ-tát ma chăng? Họ chỉ được lừa dối người. 

Tôi sẽ nói cho quý vị rõ. Một Đức Phật hay một vị Bồ-tát không bao giờ 

nhận mình là Phật hay Bồ-tát, lại càng không bao giờ để đệ tử mình đi quảng 

cáo mình. 

“Thầy tôi là Bồ-tát.” Quý vị đừng bao giờ nói về Thầy của quý vị như 

vậy cả. Tại sao quý vị lại đi nói rằng Thầy của mình là Phật? Quý vị không 

bao giờ được nói về tôi như vậy. Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị rằng 

tôi là con ma hay sao? Chỉ nên nói về thầy của quý vị là một con ma. Tôi 

không muốn được gọi là Phật hay Bồ-tát. Thật đáng thương xót cho những 

người này! Ở đây họ lại nói rằng: “Đây là một vị Bồ-tát hiện thân đến để 

giáo hóa chúng sanh trong thời mạt pháp.” 

Người tu hành thấy vậy, tâm sanh khát ngưỡng. 

Vì những người ấy có hiểu biết còn non nớt, không thực hiểu về Phật 

pháp. Họ nghĩ rằng: 

“Ồ! Ông ta là một vị Bồ-tát, hay quá, hãy nhanh chóng đến nghe ông ta 

giảng pháp và xin làm đệ tử.” 



  Trang 93 

Ví như ngày hôm qua có vài người đến nghe trộm pháp. Tôi hỏi ai là 

thầy của họ, họ trả lời người ấy, người ấy... Đó là một trường hợp liên quan 

đến điều đang nói. Tâm họ ngập tràn sự khát ngưỡng, hâm mộ. 

“Ta nên lại xin vị bồ-tát ấy làm thầy, và xin thân cận học hỏi pháp bồ-

tát nơi thầy.” 

Vì ông ta là bồ-tát nên tất nhiên những đệ tử học pháp với ông ta cũng 

thành bồ-tát. Như một kết quả tất yếu. 

Tà kiến âm thầm lớn mạnh. Dần dần tà kiến trở nên dầy cộm hơn và 

chủng trí bị tiêu hủy. 

Chủng trí của Phật và các loại trí tuệ đều bị tiêu hủy. Hạt giống của trí 

tuệ bị tiêu diệt rồi, thật là nguy hiểm.  

KINH VĂN: 

Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Đến 

khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy 

cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma. 

Bất kỳ nơi đâu mà loại bạt quỷ này đến, nơi đó không có mưa, hạn hán 

kéo dài ít nhất sáu tháng và có khi kéo dài đến một, hai hoặc năm năm. Hễ 

loại ma này đến nơi nào nơi đó sẽ không có mưa. Khi còn trẻ nhỏ, nó được 

gọi là ma, khi đã nhiều tuổi nó càng trở nên độc ác, đểu giả, nên nó biến 

thành quỷ. Có câu ngạn ngữ của cổ nhân như sau: 

“Lão nhi bất tử thị vi tặc” nghĩa là: Già mà không chết là kẻ tinh quái. 

Lại càng tinh quái hơn đối với loài quỷ. Nếu ma già mà không chết nó trở 

thành quỷ. 

Nó quấy rối người tu hành. Đến khi đã nhàm chán. 
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Sau khi nó chơi trò lừa bịp một thời gian dài, ma trở nên chán việc ấy, 

không có gì thú vị nữa. Liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy 

cả thầy và trò đều rơi vào lưới pháp luật. Cả hai đều bị bắt và bị bỏ tù. Có 

thể bị xử tử hình hoặc án tù chung thân. Đời sống như thể đang ở địa ngục. 

KINH VĂN: 

 Các ông nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi. Nếu ông mê lầm 

không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Các ông nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi, trong vòng của ma 

vương, không bị làm quyến thuộc của ma vương. Nếu ông mê lầm không 

biết. Nếu ông không nhận ra những việc làm của ma vương, thì ông sẽ theo 

ma vương rơi vào địa ngục vô gián. 

---o0o--- 

03. THAM CẦU SỰ KHẾ HỢP 

KINH VĂN: 

 Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa sự thầm hợp, lóng 

lặng tư tưởng, tham cầu khế hợp. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. 

Lại nữa trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, có được sau khi thọ ấm đã 

tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suốt tròn 

đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa sự thầm hợp, tâm thích sự hợp nhất tinh 

thần. 
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Tâm muốn thân cận với các bậc Hiền Thánh. Lóng lặng tư tưởng, 

tham cầu sự khế hợp. Hành giả nỗ lực lắng đọng tâm tư, đạt đến sự tinh 

thuần. Do vì ẩn dấu một niệm tham cầu sự khế hợp, nên hành giả đã cho ma 

vương một cơ hội tốt để phá anh ta. 

KINH VĂN: 

Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, dùng tinh thần nó gá vào 

người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp. 

GIẢNG: 

Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện. Dùng tinh thần nó gá vào 

người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp. 

Thiên ma thấy được cơ hội thuận tiện, vậy nên nó phóng tinh thần 

nhanh chóng chiếm đoạt người ấy và dùng miệng người ấy để giảng nói kinh 

pháp. 

KINH VĂN: 

Người ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự cho rằng mình đã 

chứng được vô thượng niết-bàn. Khi nó đến nơi người mong cầu sự hợp 

nhất tinh thần ấy, liền trải tòa ngồi giảng pháp. Thân hình người đó và 

những người ngồi nghe pháp, bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng lại 

khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có cảm giác trở nên được “khai 

ngộ,” nên họ thấy được từng niệm từng niệm đổi đời. Hoặc họ được túc 

mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết được 

những việc tốt xấu trong cõi người, hoặc nói kệ, tụng kinh. Mọi người 

đều vui vẻ, như được việc chưa từng có. 

GIẢNG: 

Người bị gá ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự cho rằng mình 

đã chứng được diệu quả vô thượng niết-bàn. Khi nó đến nơi người mong 

cầu sự hợp nhất tinh thần ấy, liền trải pháp tòa bước lên rồi ngồi giảng 
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pháp. Thân hình người đó và những người phe pháp bề ngoài thì không 

có gì thay đổi. 

Thân tướng của nó cùng với những người nghe pháp không có gì biến 

đổi. Không có gì xảy ra phía bên ngoài thân xác của họ. Ý nghĩa đoạn này 

khác với đoạn kinh trước, là người nghe pháp bỗng thấy mình ngồi trên tòa 

sen báu, hoặc thấy thân mình phát ra ánh sáng mầu vàng tía rực rỡ. Cũng 

không như khi họ thấy người giảng pháp biến hóa thành Đế thích, tỷ-khưu, 

tỷ-khưu ni, phụ nữ. Trường hợp này không có sự biến hóa như thế. 

Nhưng thay vào đó, lại khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có 

cảm giác trở nên được “khai ngộ.” Sau cảm giác khai ngộ ấy, họ thấy như 

vừa trải qua một cơn say rượu hay vừa trải qua một giấc mơ mà trong đó 

mình được giàu có. Cảm giác khai ngộ này không phải là khai ngộ chân 

thực, nó chỉ là một loại huyễn cảnh. Cũng giống như khi xem phim, hoặc 

uống thuốc Hallucinogenic –huyễn giác hoàn vậy thôi. Họ thấy mọi chuyện 

đều ở trong cơn biến hóa huyễn ảo, nên tâm họ thấy được từng niệm từng 

niệm đổi dời. 

Hoặc họ có được túc mạng thông, nhưng thật ra túc mạng thông ấy 

cũng không thực. Những gì nó thấy đều là huyễn ảo. Hoặc họ có tha tâm 

thông, hoặc thấy được tất cả cảnh giới ở địa ngục, hoặc biết được những 

việc tốt xấu ở cõi người, hoặc có thể tùy việc nói kệ theo lối riêng của nó, 

hoặc tùy hứng tụng kinh. Mọi người đều vui vẻ, cảm thấy như được việc 

chưa từng có. 

Họ đều nói: “Ông ấy thực là một vị Bồ-tát, ông ta chính là Phật, ông ta 

đã làm cho tôi khai ngộ, ông ta đã khiến cho tôi có túc mạng thông.” Tuy 

nhiên cảm giác ấy chỉ có được khi họ đang nghe ma giảng pháp. Đó là điểm 

then chốt cho ta biết pháp ấy chẳng thật.  

KINH VĂN: 

Hành giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát. Tâm trở nên vướng 

mắc chuyện yêu đương, nên hủy phạm luật nghi của Phật Lén lút làm 

chuyện tham dục. 
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GIẢNG: 

Hành giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát. Hành giả ấy cực kỳ mê 

muội, nghĩ tưởng kẻ đang bị gá vào là bồ-tát.Tâm trở nên vướng mắc 

chuyện yêu đương. Anh ta giao tình với ma, nên hủy phạm luật nghi của 

Phật, không còn tuân giữ giới luật nữa. Lén lút làm chuyện tham dục. Âm 

thầm làm chuyện dâm dục. 

KINH VĂN: 

Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ; vị Phật này trước, vị Phật này 

sau; trong đó còn có Phật thật, Phật giả, Phật nam, Phật nữ; bồ-tát cũng 

như thế. Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, dễ rơi vào 

tà ngộ. 

GIẢNG: 

Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ. 

Ma thích nói những chuyện gì? Nó nói: “Các ông đã học Phật pháp, 

vậy các ông có biết Phật là gì không? Có các Phật lớn và các Phật nhỏ, Phật 

già, Phật trẻ.” Nó còn giải thích chi tiết hơn. 

Vị Phật này là trước, vị Phật này là sau, vị Phật này là thật, vị Phật 

kia là giả. Ma tuyên bố rằng chính nó là Phật thật, trong khi các vị khác là 

Phật giả. Nó còn nói có Phật nam, Phật nữ. Nó khăng khăng “Quan hệ 

giữa các vị nam và nữ tạo ra các vị Phật. Đó là nguồn gốc các vị Phật, đó là 

bồ-đề tâm.” 

Dĩ nhiên điều này gây cho người ta mê lầm. Họ nghĩ rằng: “Ồ đó là 

cách mà người ta thành Phật.” Thế rồi họ buông thả vào cuộc sống trác táng 

trụy lạc. Họ thà chết còn hơn là không được sống thác loạn trong dâm dục. 

Nó phân biệt các vị bồ-tát cũng như vậy. 

Ma vẫn nói rằng: “Có bồ-tát lớn, có bồ-tát nhỏ, bồ-tát nam, Bồ-tát nữ.” 

Thực ra, trừ phi quý vị không muốn thành Phật thì thôi, còn nếu quý vị 
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muốn thành Phật, thì quý vị phải có thân người nam. Thân nữ không thể 

thành Phật được. Quý vị muốn thành bồ-tát cũng phải là thân nam, thân nữ 

không thể thành bồ-tát được. 

Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, dễ rơi vào tà 

ngộ. 

 Khi nghe ma nói những điều ấy và nghĩ: “Ông ấy nói đúng thật. Tôi 

luôn thấy Bồ-tát Quán Thế Âm được mô tả như một phụ nữ. Đó là bằng 

chứng xác định vậy.” Những người ấy không thấu hiểu Phật pháp. Bồ-tát 

Quán Thế Âm chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ. Ngài tùy nguyện lực của 

các loại chúng sanh mà ứng hiện. Ngài tùy theo từng loại căn cơ của chúng 

sanh mà giáo hóa họ. Rất khó phân biệt được sơ ứng hiện của Bồ-tát, trừ 

thần lực của ma vương. Vì ma vương cũng có thần thông, nó có thể tự hóa 

hiện thành. Các ông làm sao mà biết được ai là ma? Hãy quán xét họ xem có 

tham dục hay không? 

Niềm tin ban đầu bị biến mất hẳn. Tâm tu hành chân chính ban đầu nay 

đã bị xóa sạch hẳn... 

Dễ bị rơi vào hiểu biết tà vạy. 

KINH VĂN: 

Đây là loại mỵ quỷ, tuổi già thành ma, nó khuấy rối người tu hành. 

Khi đã nhàm chán, nó rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và 

trò đều sa vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây gọi là mỵ quỷ. Một loại ma trong các loại ly, mỵ, võng, 

lượng. Tuổi già thành ma. Nó khuấy phá người tu hành,tu tập chánh 

định. Khi đã nhàm chán, nó rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả 

thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 

Khi tâm ma đã nhàm chán việc đó rồi, cuối cùng không gá thân người 

nữa. Cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Họ đều bị bắt và tống giam. 
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KINH VĂN: 

Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm không 

biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Các ông nên thức tỉnh 

ngay lúc ban sơ để khỏi rơi vào vòng sanh tử của ma vương, nếu thiếu trí 

huệ và mê lầm không biết những gì đang xảy ra, sẽ rơi vào địa ngục vô 

gián. 

---o0o--- 

04. THAM CẦU SỰ HIỂU BIẾT 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích được biết 

nguồn gốc của các sự vật, nên cứu xét cùng tột bản chất của sự vật cùng 

sự biến hóa từ gốc đến ngọn. Niệm tưởng tinh ròng bén nhạy do vì tham 

cầu phân tích rõ sự vật. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. 

Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi thọ ấm đã tiêu dung, 

hành giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng 

suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết được nguồn gốc của 

sự vật. Anh ta quyết định: Mình sẽ nghiên cứu nguồn gốc vật lý của vụ trụ 

thế giới. 



  Trang 100 

Nên hành giả cứu xét cùng tột bản chất của sự vật, cùng sự chuyển 

hóa từ gốc đến ngọn, để tìm xem rốt ráo chúng là gì? Làm cho niệm tưởng 

tinh ròng bén nhọn do vì tham cầu phân tích rõ sự vật. 

KINH VĂN: 

Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. Phóng tinh thần nó đến 

gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. 

GIẢNG: 

Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện 

Lúc đó thiên ma biết được và nói: “A ha! Ông vừa khởi dậy tâm tham, 

quá tuyệt! Bây giờ ta có thể đưa đệ tử ta đến cám dỗ ông.” Như thế nó có 

được cơ hội thuận tiện. Lần nữa ma vương gởi một trong số đồ đệ của nó 

và phóng tinh thần nó ra đến gá vào người khác và dùng miệng người bị 

gá vào giảng nói kinh pháp của ma vương.  

KINH VĂN: 

 Người này không biết mình bị ma gá vào, lại còn cho mình đã được vô 

thượng niết-bàn. Ma liền đến gặp người mong cầu biết cội nguồn sự vật 

kia, nó trải tòa ngồi thuyết pháp. Thân nó có oai thần hàng phục được 

người cầu pháp, khiến cho thính chúng tự nhiên kính phục dù chưa 

nghe pháp. Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp thân của Phật đều là thân xác 

thịt hiện tiền. Nó nói: “Cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời 

khác chính là pháp thân thường trụ không mất. Tất cả đều chỉ là hiện 

tại, đó chính là cõi Phật, chẳng có cõi Tịnh cư riêng biệt nào, và cũng 

chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả. 

GIẢNG: 

Người này không biết mình bị ma gá vào, lại còn cho mình đã được 

vô thượng niết-bàn 
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Đây là một trường hợp ma thường hay nói: “Mọi người là Phật.” Đó chỉ 

là một chiêu bài mà thiên ma thường dùng. Người này thật không biết bị ma 

gá vào. Anh ta hoàn toàn không có một ý niệm nào là anh ta bị ma vương gá 

vào, bởi vì anh ta đã trở nên mê muội, mất hết tri giác khi bị ma nhập. Ma 

nắm toàn bộ sự kiểm soát và trở thành phát thanh viên của người bị gá. 

Nó tự bảo đã đạt được diệu quả vô thượng niết-bàn. Khi ma liền đến 

gặp người mong cầu biết được cội nguồn sự vật kia, mong tìm biết được 

toàn bộ hiểu biết các hiện tượng vật lý về vũ trụ. Nó trải tòa ngồi thuyết 

pháp. Thân nó (ma vương) có oai thần, nên hàng phục được người cầu 

pháp, người tham cầu nguồn gốc vũ trụ vạn vật. Khiến cho thính chúng tự 

nhiên kính phục dù chưa nghe pháp. Tâm họ đã bị hàng phục rồi và rất 

kính trọng. 

Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp thân của Phật đều là thân xác thịt 

hiện tiền của ma. Nó nói: “Bồ-đề niết-bàn là gì? Nó ở ngay đây, nơi xác 

thân thịt của ta.” 

Nó nói cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác chính là 

pháp thân thường trụ không mất. 

Cha sinh ra con, con lớn lên trở thành cha rồi trở lại sinh con. Sự tương 

tục của những thế hệ là thường hằng, là pháp thân thường trụ bất diệt. 

Những gì ông thấy được bây giờ chính là cõi Phật. Nơi đây bây giờ chính là 

cõi Phật. Chẳng có cõi Tịnh cư riêng biệt nào khác và cũng chẳng có 

thân tướng sắc vàng nào cả. 

Chẳng có cõi tịnh độ nào để cư trú, hoặc thân sắc vàng nào khác, những 

thứ đó đều là giả dối. Từ lời nói, biết rõ đó là đặc trưng của ma, và đặc trưng 

của quỷ. Tôi thường dùng từ ma khí để nói về ma. Đây là những gì gọi là ma 

khí, là năng lực tiềm tàng của ma do ma gá vào nó, nên mọi người đều tiếp 

nhận những gì ma đã giảng nói. 

KINH VĂN: 
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Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín tâm ban đầu, đem hết 

thân mạng mình quy y với ma, cảm thấy được việc chưa từng có. Ngu 

mê tự cho mình là bồ-tát. Theo đuổi ảo tưởng như vậy, nên phá hủy luật 

nghi của Phật chế, lén lút làm việc tham dục. 

GIẢNG: 

Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín tâm ban đầu. 

Khi nghe ma nói những điều như vậy, hành giả nghĩ rằng: “Nói quá 

đúng, cha sinh con, con lớn lên làm cha, trở lại sinh ra con, thế hệ này tiếp 

nối thế hệ khác. Đó là pháp thân thường trụ bất diệt, xưa nay vốn như vậy.” 

Hành giả hoàn toàn tin điều ấy. 

Bỏ mất tín tâm ban đầu, hành giả quên mất chánh tri kiến. Hành giả tin 

vào ma mạnh hơn tin vào chánh pháp. Khi thiên ma và ngoại đạo bảo anh ta 

phải làm những gì, anh ta không dám trái lời. Khi một vị đạo sư chân chính 

dạy anh ta làm việc tốt lành thì anh ta hoang mang giữa nghi ngờ và tin 

tưởng. Ma vương quấy nhiễu anh ta bằng năng lực tiềm tàng của ma, cho 

nên anh ta tin vào bất kỳ những gì ma nói. 

Nếu các ông yêu cầu ma vương giảng kinh này (Kinh Thủ-lăng-

nghiêm), nó sẽ không giảng được. Vì sao, vì ngay khi nó nói thì căn tướng 

của nó liền hiển lộ. Đó là lý do tại sao tôi nói ở Mỹ quốc, nếu các ông yêu 

cầu người nào tự tuyên bố mình tinh thông Phật học giảng nói bộ kinh này, 

thì họ sẽ không giám giảng. Họ sợ bị lộ hình tướng. 

Đem hết thân mạng quy y với ma, cảm thấy như được việc chưa 

từng có. Hành giả ngu mê, tự cho mình là bồ-tát. Anh ta thật là đáng 

thương xót, anh ta nghĩ rằng ma chính là bồ-tát, theo đuổi ảo tưởng như 

vậy, nên anh ta thọ giáo với ma và học các pháp thuật. Anh ta không còn giữ 

giới luật nữa, thay vì vậy, anh ta phá hủy luật nghi Phật chế, lén lút làm 

chuyện dâm dục. Nó bí mật buông thả trong dục lạc mà không ai biết. 

KINH VĂN: 
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Ma thường ưa nói: mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ; nam căn, nữ 

căn, đích thật là bồ-đề, niết-bàn. Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ 

bẩn ấy. 

GIẢNG: 

Loại ma vương này thật là tệ hại! Ma thường ưa nói: mắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân, ý đều là tịnh độ, các ông chẳng cần phải tìm pháp môn tịnh độ. 

Ở nơi nào khác. Nó bảo mọi người: “Pháp môn ấy ngay nơi sáu căn của 

mình.” Nó cũng nói nam căn, nữ căn, đích thật là bồ-đề, niết-bàn, là hạt 

giống bồ-đề, là chốn bồ-đề, niết-bàn chân thật. Quý vị có tưởng tượng nổi 

những lời ấy chăng? 

Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. Những người thiếu tri 

thức, thiếu trí huệ nghe vậy nói rằng: “Ồ! Trước đây ta chưa từng nghe hoặc 

thấy chuyện gì giống như vậy, bồ-đề, niết-bàn chỉ là như thế.” 

Với sự coi thường toàn bộ cuộc đời của mình, họ xem việc phóng chạy 

trên con đường đưa đến cõi chết là việc đáng làm nhất trên đời, vì họ đã tin 

vào lời nói dơ bẩn ô uế ấy. 

KINH VĂN: 

Đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, tuổi già thành ma, quấy 

rối người tu hành. Đến khi nhàm chán, nó rời khỏi thân người đã gá 

vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, còn được gọi là quỷ cưu-

bàn-trà, tuổi già thành ma. Nó khuấy phá người tu hành, người tu tập 

chánh định. Nhưng đến khi nhàm chán rồi, nó rời khỏi thân người đã gá 

vào, nó không gá vào thân người nữa. Nên đệ tử và thầy đều rơi vào lưới 

pháp luật. Họ bị chính quyền can thiệp, hạn chế sinh hoạt, cả thầy và trò bị 

bắt giữ và tống giam vào tù. 

KINH VĂN: 
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Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm không 

biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm không 

biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

Các ông nên sớm tỉnh giác, để khỏi rơi vào luân hồi. Đừng rơi vào cám 

dỗ của ma vương. Nếu ông mê lầm không biết chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục 

Vô gián. 

---o0o--- 

05. THAM CẦU SỰ THẦM CẢM 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết việc 

trước sau, soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. 

Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi thọ ấm tiêu dung, 

hành giả, người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong chánh 

định sáng suốt tròn đầy. 

Lúc này hành giả không còn bị tà ma ngoại đạo nhiễu hại được 

nữa. Trong tam-ma-địa, tâm bỗng dưng mong cầu được biết các việc 

trước sau, những việc huyền bí, xảy ra ở những nơi rất xa. Ví dụ như quý vị 

đang ở San Francisco và muốn biết những gì đang xảy ra ở New York. Nếu 

quý vị có khả năng biết được việc ấy, là quý vị đã đạt được cái gọi là “huyền 

ứng ” (biết được các việc bí ẩn từ xa). 
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Nên soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. Dồn hết tâm lực tinh 

ròng nghiên cứu, tham cầu sự thầm cảm. 

Anh ta dồn hết sức nghiên cứu vào vấn đề huyền bí này, mong cầu có 

được sự cảm ứng huyền bí. Ví dụ ngay khi anh ta ngồi thiền ở San 

Francisco, anh ta có thể thấy rõ ràng những người bà con họ hàng và bạn bè 

đang làm việc ở New York, và nghe rõ ràng những gì họ đang nói chuyện. 

Sau đó anh ta khám phá ra những gì mình nghe được đểu xảy ra rất chính 

xác vào thời gian ấy. Đó là loại huyền ứng mà anh ta muốn chứng đạt được. 

KINH VĂN: 

Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần gá 

vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. 

GIẢNG: 

Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. Vào lúc ấy thiên ma 

để ý thấy được định lực của hành giả sắp được hoàn mãn, nó trở nên ganh 

tức. Có được cơ hội thuận tiện nó phái con cháu đến rình chờ sơ hở. Ngay 

khi nó thấy cơ hội, phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng 

người bị gá giảng nói kinh pháp. 

KINH VĂN: 

Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô 

thượng niết-bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu huyền ứng kia, trải 

tòa thuyết pháp. Trong chốc lát, khiến cho thính chúng thấy mình hiện 

thân thành người già trăm ngàn tuổi. Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể 

rời người ấy. Họ tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho ma bốn 

thứ mà không hề mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin rằng 

người ấy là vị thầy trong đời trước của mình, phát khởi lòng riêng yêu 

mến pháp sư, dính chặt như keo sơn, như được điều chưa từng có. 

GIẢNG: 
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Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô 

thượng niết-bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu huyền ứng kia, trải 

tòa thuyết pháp. 

Hành giả, người đã bị ma gá vào, trong chốc lát, khiến cho thính 

chúng thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. 

Quý vị nên biết cái cảm quan ấy là nhất thời. Khi một người trong 

chúng hội thấy anh ta với đầu tóc bạc phơ của một ông lão trong thân xác 

một đứa trẻ con, họ sẽ nghĩ rằng đó là một người tu hành lão luyện, một lão 

tỷ-khưu. 

Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể rời người ấy. Lòng yêu mến không 

trong sáng này, sự vướng mắc và nhiễm ô, khi nó đã phát khởi thành tình 

yêu, liền có sự vẩn đục. Với sự nhiễm ô, liền đánh mất sự thanh tịnh. 

Tất cả những người đến nghe ma giảng pháp đều muốn theo nó suốt 

đêm ngày. Vì sao vậy? Họ đã bị mê hoặc bởi sự thu hút của riêng chúng. Họ 

tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho nó bốn thứ không hề mệt 

mỏi. 

Bốn thứ cúng dường là: 1. Thức ăn uống, 2. Y phục, 3. Giường nằm và 

tọa cụ, 4. Thuốc men, y dược. Họ không bao giờ cảm thấy chán ngán, mệt 

mỏi khi cúng dường những vật này cho ma . Có người ngạc nhiên tự hỏi sao 

lại làm như vậy? Người chân chính tu hành, một đệ tử đích thực của Phật, sẽ 

không bao giờ thân cận và cúng dường như thế này. Đó chỉ là vì thiên ma có 

một sức thu hút, quyến rũ riêng khiến mọi người thích thân cận bên nó. 

Thính chúng ở dưới pháp tòa tin rằng người ấy (ma) là vị thầy trong 

đời trước của mình. Nó gây nên tình trạng mập mờ đến nỗi mọi người tin 

rằng người bị ma nhập kia là thiện tri thức đời trước của họ. Họ nghĩ rằng: 

“Ông ấy là thầy tôi từ kiếp trước.” 

Họ phát khởi lòng riêng yêu mến vị pháp sư của mình, dính chặt 

với vị ấy như keo sơn. Cảm thấy như được điều chưa từng có. Họ nghĩ 

rằng: Từ trước đến nay chưa từng được như vậy. 
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KINH VĂN: 

 Hành giả mê lầm, cho rằng kẻ kia là bồ-tát. Bị cuốn hút vào tâm 

ma, phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm chuyện dâm dục. 

GIẢNG: 

Hành giả mê lầm, đến mức cực điểm, cho rằng kẻ kia là người có thể 

tự biến hóa được, nên ắt hẳn là một vị Phật hoặc là bồ-tát. Hồ ly tinh và các 

loại yêu ma quỷ quái khác đều có thể biến hóa được. Nhưng anh ta không 

thể suy nghĩ thấu đáo được rằng người biến hóa tài tình thì không nhất thiết 

người ấy là bồ-tát hoặc Phật. Ông đã từng gieo trồng những thiện căn gì 

không? Mà bây giờ mong gặp được chư Phật, chư Bồ-tát. 

Bị cuốn hút vào tâm ma. Người ấy thân cận với người bị ma gá 

vào. Phá hủy luật nghi của Phật chế. Đây là điểm rất quan trọng. Làm thế 

nào để ta biết được người ấy là ma? Ta có thể nêu ra ngay là nó đã phá hủy 

giới luật Phật chế và lén lút làm chuyện dâm dục. 

KINH VĂN: 

Ma thích nói rằng: “Ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó là vợ, 

hoặc là huynh đệ của ta, nên nay lại đến để độ nhau, ta sẽ cùng các 

người theo nhau đến cảnh giới kia để cúng dường Đức Phật nọ.” Hoặc 

nó nói: “Có cõi trời Đại Quang Minh, nơi đức Phật và các đức Như Lai 

đang nghỉ ngơi.” Những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, đánh 

mất bản tâm. 

GIẢNG: 

Bất kỳ lúc nào nó gặp được người, ma thích nói rằng: “Ta vào kiếp 

trước đã độ người kia, lúc đó là vợ, hoặc là huynh đệ của ta, nên nay lại 

đến để độ nhau 

Giống như chuyện của Lưu Kim Đồng mà tôi đã kể trước đây. Cô ta 

thường nói với nạn nhân của cô ta rằng: Họ đã từng là con của cô ta từ đời 
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trước và là chồng của cô ta ở một kiếp khác trong quá khứ. Nay người ấy lại 

nói: 

“Từ kiếp trước vào đời nọ: Đôi khi vào đời thứ một trăm lẻ một hay 

một trăm lẻ hai nào đó. 

Ta đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta. Cứ nói như 

thế. Nay ta đến để độ nhau, ta sẽ cùng các người theo nhau không tách 

rời. Ta sẽ cùng các người theo nhau đến cõi giới kia để cúng dường Đức 

Phật nọ. 

Hoặc nó nói: “Có cõi trời Đại Quang Minh, chúng ta sẽ đến đó.” 

Thực ra cõi trời mà nó đề cập đến là nơi ma vương đang cư ngụ. Nó nói: Đó 

là nơi nơi đức Phật và các đức Như Lai đang nghỉ ngơi. Đó là nơi Đức 

Phật đời này, tất cả chư Phật hiện đời mà ông đang tin kính đều là giả, và 

các đức Như Lai đang nghỉ ngơi trong đó. Khi chư Phật đã mệt mỏi vì việc 

giáo hóa chúng sanh ở thế gian, thì họ trở về cõi trời Đại Quang Minh để 

nghỉ ngơi.” 

 Khi những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, kết quả là 

họ đánh mất bản tâm, tín tâm ban đầu của mình. 

KINH VĂN: 

Đây là loại lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Ðến 

khi nhàm chán, không gá thân vào người kia nữa. Cả thầy và trò đều sa 

vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây là một loại lệ quỷ, sau hơn ba ngàn đến năm ngàn năm, tuổi già 

hóa thành ma. Nó khuấy rối, nhiễu loạn người tu hành, nỗ lực phá hủy 

định lực của người tu. Nhưng sau một thời gian, khi nó đã giở hết tất cả các 

trò chơi lừa phỉnh rồi, và các món chơi không có gì mới nữa. Nó đã nhàm 

chán, không gá thân vào người kia nữa. Khi ấy cả thầy trò đều rơi vào 

lưới pháp luật. 
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Một khi thiên ma rời khỏi xác thân người ấy. Nó không còn ma lực thu 

hút hấp dẫn nữa, thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ về nó. Cuối cùng nó bị 

thưa kiện và tống giam. 

KINH VĂN: 

Các ông nên rõ biết trước, để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm 

không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Các ông nên biết rõ trước những việc này, các ông nên sớm giác ngộ 

đạo lý này để khỏi rơi vào vòng luân hồi, đừng rơi vào lưới cám dỗ của ma. 

Đừng rơi vào vòng luân hồi sinh tử của ma vương. Nếu mê lầm không 

biết đạo lý này, sẽ đọa vào địa ngục vô gián chắc chắn. 

---o0o--- 

06. THAM CẦU TĨNH LẶNG 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích đi vào sự tinh 

cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ, tham cầu yên lặng. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

Lại nữa, trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, 

hành giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, tính viên định phát 

minh, an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm phát 

khởi tham muốn ưa thích đi sâu vào công phu tinh cần khắc khổ, thích 

sống nơi vắng vẻ. 

Hành giả tự kiềm chế mình rất chặt chẽ và đặt hết sức lực vào công phu 

tu tập. Thích sống nơi có nhiều âm khí, ít ánh sáng mặt trời, anh ta ưa thích 
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những nơi ít người, như hang động hay núi sâu hoặc thung lũng hẻo lánh, 

anh ta chọn một nơi để sống ẩn dật. Do vì anh ta quá ham sự tĩnh lặng, nên 

ma vương liền đến. 

Trong công phu tu tập, không nên quá tham cầu. Đừng nên mong cầu 

việc tốt, cũng đừng tham việc chẳng lành, Bình thường tâm thị đạo. Chủ yếu 

là giữ cho tâm được bình thường, đừng có móng khởi một tâm niệm nào cả. 

Bất luận quý vị tham cầu việc gì, đều là chẳng phải. 

KINH VĂN: 

Khi ấy thiên ma có được cơ hội, phóng tinh thần gá vào người 

khác, dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. 

GIẢNG: 

Trạng thái này cũng giống như trường hợp trước. Khi ấy thiên ma có 

được cơ hội, khi thời cơ thuận tiện đến. Liền phóng tinh thần gá vào 

thân người khác, và dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Ma sai 

khiến đồ đệ của nó gá vào một người khác, rồi khiến người đó đến nơi hành 

giả đang móng tâm tham cầu để giảng nói kinh pháp. 

KINH VĂN: 

Người này vốn không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình 

đã chứng vô thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, 

trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó khiến mọi người nghe đều biết rõ nghiệp 

đời trước của mình. Hoặc nó bảo với một người ở đó rằng “Ông nay 

chưa chết mà đã làm súc sanh.” Rồi bảo người ở phía sau đạp lên đuôi 

người phía trước, bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. Lúc bấy 

giờ cả hội chúng đều hết lòng kính phục. Nếu có người móng khởi tâm 

niệm nghi ngờ, ma liền biết ý. Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh chuyên 

khổ hạnh, phỉ báng tỷ-khưu, mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác, 

không ngại chê bai tị hiềm. Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi việc 

xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. 

GIẢNG: 
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Người này vốn không biết mình bị ma gá vào. Anh ta tự tuyên bố 

như ma vương nói, là mình đã chứng vô thượng niết-bàn. 

 Lấy cái gì làm bằng chứng để xét đoán người nào là ma vương? Ở 

điểm hầu như phần nhiều là ma rất thích tự khen ngợi mình. 

Nó nói “Các ông có biết chăng? Ta vừa chứng được niết-bàn..” Hay có 

thể nó nói: “Ta vừa chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán.” Hay là: 

“Ta đã được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi.” Hoặc ta nay đã thành một 

vị bồ-tát, các ông có nhận ra không?” 

Ngay khi một người nào tự tuyên bố như vậy, các ông không cần phải 

hỏi cũng đã biết người ấy là ma rồi. Đức Phật không bao giờ nói: 

“Ta là Phật, hãy nhanh chóng đến đảnh lễ ta. Nếu các ông không lạy ta, 

là các ông đã bỏ lỡ một dịp may, vì ta đã là Phật, nên các ông thật đần độn 

khi không lạy ta.” 

Bất kỳ kẻ nào tự tuyên bố mình là Phật, là Bồ-tát, là A-la-hán, thì người 

ấy là ma chứ chẳng phải là gì khác. Quý vị có thể nhận biết ngay, chẳng cần 

phải hỏi han gì cả. Đó là lời của ma. Một Đức Phật không bao giờ tự cho 

mình là Phật. Một vị bồ-tát hiện thân nơi thế gian không bao giờ tự xưng 

mình là bồ-tát. Ngay cả khi có người nào tôn xưng họ là bồ-tát, họ cũng 

không thừa nhận điều ấy. 

Ngay cả khi nếu người ấy là Phật và có người bảo: “Tôi biết ngài là 

Phật.” Họ cũng không công nhận điều ấy. Người đã thật sự giác ngộ không 

bao giờ thừa nhận với người khác việc mình đã giác ngộ. Nếu có người nói 

“Tôi là người giác ngộ” thì đừng có bận tâm với người ấy, người ấy không 

xứng đáng so sánh ngay cả một con vật. Đừng có nghe lời khoác lác và tự đề 

cao mình như thế. 

Nghe giảng kinh là để tự trang bị cho mình một cái kính chiếu yêu. Nên 

một khi yêu, ma, quỷ quái hiện hình, các ông liền biết rõ ngay về nó. Còn 

nếu các ông không hiểu rõ Phật pháp, thì sẽ không biết được những gì nó 

nói, nên liền bị nó đánh lừa. 
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Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa ngồi thuyết pháp. 

Khi anh ta (người đã bị ma gá) đến bên hành giả tham cầu tịch tĩnh, nó 

trải tòa thuyết pháp. Nó khiến cho mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đời 

trước của mình. 

Mọi người đều có cảm giác biết rõ được mình như trong giấc mơ, mình 

là gì, là ai trong đời trước. Có người nói: “Trong một kiếp xa xưa, tôi là con 

chó giữ nhà.” Có người nói: “Tôi là con mèo.” Có người khác nói: “Tôi là 

một con gà.” Người khác nữa lại nói: “Đời trước tôi là một con bò.” Chẳng 

có ai là người cả. 

Hoặc nó (ma vương) bảo với một người ở đó rằng: “Ông nay tuy 

chưa chết, mà đã làm súc sanh.” Nó muốn nói điều gì? Điều ấy là: “Ông 

đã là chó trong kiếp trước, nay dù ông chưa chết ông cũng hóa thành chó lại 

rồi. Ông không tin tôi sao?”Rồi bảo một người khác ở phía sau đạp 

lên đuôi người phía trước. Nó bảo với mọi người: “Ông ấy không tin 

những gì tôi nói. Hãy ra sau lưng nó và dẫm lên cái đuôi của nó xem thử nó 

đứng dậy được không?” 

Rồi nó đạp mạnh chân lên mặt đất và nói nó đang đạp lên đuôi của 

người phía trước. Bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. Chắc hẳn 

các ông sẽ cho rằng người ấy có thần thông thật rồi. Sau khi ma nói người 

kia có đuôi, rồi bảo người khác dẫm lên, người kia không đứng dậy được. 

Người ấy không còn cách nào khác hơn là phải tin vào nó. “Ông ta bảo tôi là 

súc vật, bây giờ thật sự tôi đã có một cái đuôi, nếu không tại sao có người 

dẫm lên sau đuôi thì tôi không thể nào đứng dậy được.” 

Lúc bấy giờ, cả chúng hội đều hết lòng kính phục. 

“Thật là thần diệu!” Họ nói: “Ông ta biết trước người ấy sẽ hóa thành 

súc vật ngay khi còn sống. Ông ta chắc phải là một vị Phật hay bồ-tát sống.” 

Thật ra họ đã bị ma lừa bịp mà không nhận ra điều ấy. Họ gặp quỷ hay ma 

vương mà nhận lầm là bồ-tát. Đó thật là các điên đảo của chúng sanh. 

Nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết ý. 
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Trong chúng hội nếu có người hoài nghi, nghĩ rằng: “Sao lại như thế 

được? Thật là không hợp lý.” Ngay khi móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma 

liền biết và trả lời: “Thế là các ông không tin ta hay sao?” Những người này 

nhìn lại nó một lát rồi nói: “Ồ! Ông ta thật sự là một vị bồ-tát. Tôi không nói 

ra những gì tôi nghĩ trong tâm vậy mà ông ta biết rất rõ, ông ta đã bóc trần ra 

mọi nghi ngờ của tôi. Thật là kỳ lạ.” Từ đó anh ta không dám tỏ ra bất tín 

nữa. 

Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh chuyên khổ hạnh, 

Nó nói: “Luật nghi của Phật chưa đủ đối với tôi, tôi sẽ lập nên một giới 

luật mới cho các ông. Tôi muốn các ông trở thành những vị Phật mới, và ta 

sẽ sáng lập ra một đạo Phật mới. Đạo Phật hiện nay đã quá lỗi thời và không 

còn thích hợp nữa. Bây giờ là kỷ nguyên của khoa học, kỷ nguyên hạt nhân, 

mọi việc đều phải được hiện đại hóa và phải được cải thiện. Lối suy nghĩ 

xưa kia không còn ích lợi nữa. Phật giáo cổ xưa ấy không còn ứng dụng gì 

được nữa.” 

Đó là cách nó biến đổi đạo Phật. Nó nói rằng mọi người đều có thể biến 

thành các bậc tôn túc hoặc là các vị tỷ-khưu, hay thành bất kỳ ai mà họ 

muốn. 

Nó phỉ báng tỷ-khưu. 

Nó nói rằng: Tỷ-khưu à! Tỷ-khưu là gì? Nó đùa bỡn danh xưng ấy. Nó 

nói: “Ông gọi người ấy là tỷ-khưu hả? Tôi gọi đó là con cá trạnh – tiếng 

Trung Hoa, chữ tỷ-khưu và nê thu 泥 鰍 (cá trạnh) có âm cuối đọc giống 

nhau. 

Nó mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác, 

Nó mạ lỵ mắng nhiếc đồ chúng của nó bất kỳ lúc nào nó thích. Nó 

mắng họ rằng: “Các ông là chó, là mèo, các ông là heo, là thỏ...” Đồ chúng 

nghe nó mắng nhiếc, chấp nhận những lời sỉ vả ấy vì nghĩ rằng đó là bồ-tát. 

“Ông ấy bảo ta là heo, vậy thì ta là heo cũng được, ông ta bảo mình là chó, 
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thì ta là chó cũng vậy.” Họ không dám cãi lại. Ma vương có một năng lực dữ 

dội làm mê hoặc mọi người, khiến mọi người đều tin vào những gì nó nói. 

Nó rao lỗi người khác. Thí dụ một người nam và một người nữ có làm 

điều gì thiếu lịch sự chút ít, nó liền nói với người phụ nữ: “Cô đã làm việc 

ấy với người đàn ông ấy ở chỗ ấy.” Người phụ nữ liền tự nghĩ: “Làm sao 

ông ta lại biết được.” Hoặc là nó rao lỗi trước công chúng: “Ở đây có hai kẻ 

bất hảo, họ đã làm những việc thiếu đoan chính, những việc nói ra thật bất 

tiện, tại nơi đó nơi kia vậy. Hãy hỏi cô ta về việc ấy, cô ta sẽ không dám 

chối đâu!” Nó muốn đưa ra điều mà thực sự họ đã làm, nên họ không dám 

chối. Nó làm thế để chứng tỏ cho mọi người biết rằng: Nó có thần thông, nó 

biết cả mọi việc sắp sửa xảy ra. Nó phơi bày lỗi lầm riêng tư của người khác 

mà chẳng ngại cách chê bai hay tỵ hiềm. Nó tiết lộ từng bí mật của cá 

nhân mà không sợ bị họ khinh bỉ. 

Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi việc xảy ra, quả nhiên 

chẳng sai mảy may. 

Nó ưa tiên đoán việc họa phước. Nó thích nói những chuyện như: “Ông 

nên thận trọng, ngày mai là một ngày xấu cho ông, có người muốn đầu độc 

ông, ông phải xem kỹ thức ăn, nếu không sẽ bị chết vì thuốc độc.” 

Nó ưa nói trước cả việc tốt và việc xấu. Khi việc ấy xảy ra, quả nhiên 

chẳng sai mảy may. Khi sự việc xảy ra, tỏ bày chính xác những gì nó đã tiên 

đoán. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tin vào nó. Loại ma vương như 

thế khiến người ta dễ tin hơn cả một vị bồ-tát. 

KINH VĂN: 

Đây là loại đại lực quỷ, loài ma sống lâu mà thành, quấy rối người tu 

hành. Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người nó đã gá vào. Khi 

ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Các ông nên rõ biết trước 

những việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, 

sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 
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Đây là loại đại lực quỷ, là loài ma sống lâu mà thành. Ma hóa thành 

quỷ khi về già. Cũng giống như những người không tu tập, gieo trồng nhân 

đức thì đến tuổi già sẽ trở thành tinh quái. Như tôi thường hay nói với quý 

vị. Người Trung Hoa có câu: “Già mà không chết thì thành giặc –Lão nhi 

bất tử thị vi tặc...” 

Khi người sống lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm, họ thường làm nhiều 

chuyện kỳ quái. Cũng thế làm ma lâu năm thì thành quỷ. 

Nó khuấy rối người tu hành. Nó ghen tức với công phu tu tập của 

người tu hành, ma thích phá hủy định lực của người tu. 

Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. 

Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Điều đó cũng tương tự 

như đọa vào địa ngục. Nên có lời nói: 

Mông đổng truyền mông đổng 

Nhất truyền lưỡng bất đổng 

Sư phụ hạ địa ngục 

Đồ đệ vãng lý củng. 

Tạm dịch: 

Kẻ ngu dạy người ngu 

Học rồi càng mờ mịt 

Thầy rơi vào địa ngục 

Trò nối gót theo sau. 

Lời ấy cũng giống như đạo lý trong kinh, do không gặp được bậc minh 

sư, đệ tử cũng thuộc hạng độn căn, nên khi thấy thầy vào địa ngục thì mình 

cũng theo thầy vào đó luôn. Thầy thấy thế quay lại hỏi: “Ông đến đây làm 

gì?” 
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Đệ tử trả lời: “Con thấy thầy vào đây, dĩ nhiên là con phải theo thầy.” 

Thầy bảo: “Ồ! Không nên. Đây không phải là nơi an ổn. Đáng lẽ ra ông 

không nên đến đây! 

Đệ tử đáp lại: 

- Nhưng thầy đã vào trước rồi! Làm sao con lại không theo thầy. Con 

đã thọ giáo với thầy, Thầy đi đâu con theo đó. 

Thầy nghĩ: “A! Chính ta là người bị đọa vào địa ngục, mang theo luôn 

cả đệ tử của ta vào đây. Ta thực là có lỗi với ông. Rất tiếc!” 

Các ông nên rõ biết trước những việc này, để khỏi rơi vào vòng 

luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

---o0o--- 

07. THAM CẦU HIỂU BIẾT TÚC MẠNG 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích được thêm 

nhiều hiểu biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống 

trong kiếp trước. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt, sau khi thọ 

ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định sáng suốt tròn 

đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích được thêm nhiều sự hiểu biết. 

Trong định, hành giả ham muốn hiểu biết thêm nhiều vấn đề, mong có 

được sự thông hiểu về đời sống trong những kiếp trước. Anh ta dùng hết nỗ 

lực để công phu, không sợ khó nhọc. 
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Nên siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong 

kiếp trước. 

 KINH VĂN: 

 Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gá 

vào thân người ấy và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người 

này không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng được 

vô thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa 

ngồi thuyết pháp. 

GIẢNG: 

Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gá 

vào thân người khác và dùng miệng người đó giảng nói kinh 

pháp. Người này không biết mình bị ma gá vào. Hoàn toàn không biết 

rằng thân xác mình đã bị ma chiếm đoạt sai khiến. 

Tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết-bàn. Nó đến bên 

hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp. 

KINH VĂN: 

 Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn. 

Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre bùa chú và 

những vật quái dị khác. Trước trên, đến trao cho người ấy rồi sau rồi 

mới gá vào thân họ. 

Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp, bằng cách chôn một vật 

xuống đất rồi nói rằng: Có một hạt “minh châu” đang tỏa sáng ở nơi đó. 

Nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có. Ma 

thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ không dùng thực phẩm có sẵn. 

Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe 

mạnh, là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ báng các tỷ-khưu, mắng 

chửi đồ chúng, không ngại dùng cả lời chê bai tị hiềm. 

GIẢNG: 



  Trang 118 

Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn, đó 

có thể là kim cương hay là viên ngọc như ý. 

Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre bùa 

chú và những vật quái dị khác, nói rằng các vị bồ-tát có thể biến hóa thân 

mình thành mọi thứ. Miệng con vật mà ma đã hóa thân thành ngậm châu 

báu, thẻ tre bùa chú. 

Thẻ tre (giản sách ) là những vật để dùng cho việc ghi chép vào thời cổ 

đại. Chữ được viết trên một mặt, rồi người ta tách đôi thẻ tre ra, nên chữ 

hiện rõ ở trên bề mặt của mỗi thẻ tre. Khi cần dùng các thẻ tre này đã làm 

chứng từ, người ta đem ghép hai thẻ lại với nhau Nếu trùng hợp thì thẻ tre ấy 

được xem như một chứng từ, nếu hai phần của thẻ tre đã được ghi chữ 

không trùng hợp, có nghĩa là không đáng tin. 

Phù độc tức bùa chú, là thứ dùng để hàng phục, bắt giữ yêu ma quỷ 

quái và con vật mà ma hóa thân có thể mang những vật quái dị khác. Những 

thứ này đều kỳ dị, hiếm có và rất giá trị. 

Trước trên, đến trao cho người ấy rồi sau rồi mới gá vào thân họ. 

Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp, bằng cách chôn một vật 

xuống đất rồi nói rằng: Có một hạt “minh châu” đang tỏa sáng ở nơi đó. 

Nó chôn hạt châu xuống đất rồi lừa bịp người đến nghe pháp. Nói rằng: 

“Ở dưới này có một viên minh châu, ánh sáng nó giống như mặt trăng phát 

ra ánh sáng nơi đây.” 

Nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có. 

Họ thán phục: “Ồ! Người này đúng là chân thực. Ông ta không thể nào 

là ma được!” 

Đích thị kẻ ấy là ma, mà họ cứ khăng khăng cho là không phải. Thương 

thay cho những người đến nghe nó giảng pháp. 
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Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ không dùng thực phẩm 

có sẵn. 

Nó thường chỉ ăn các loại dược thảo, không dùng những thực phẩm 

thông thường. Nó không dùng những thức ăn ngon. Nó dùng nhân sâm và 

một số thuốc bổ. 

Khi tôi ở Hồng Kông, có gặp một người nói rằng không bao giờ dùng 

những thức ăn thông thường. Anh ta làm xác đồng trung gian (medium) cho 

những người cầu sống lâu, cầu con trai, cầu tài lộc và những thức khác. Bất 

kỳ lúc nào anh ta ở nhà người khác, anh đều thông báo là không ăn những 

thực phẩm thông thường. Thế anh ta ăn gì? Anh ta ăn trái óc chó (walnut - 

trái hạnh đào). Trong quả óc chó có nhân, chứa rất nhiều chất dầu, rất bổ cho 

não, chỉ cần ăn chút ít cũng đủ cho cơ thể hoạt động rồi. Nếu thường ăn một 

bát cơm, thì chỉ ăn nửa bát quả óc chó là đủ rồi. Hoặc là nó cũng ăn nhân hạt 

thông. Nói tóm lại nó toàn ăn những thứ bổ dưỡng nhất. 

Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy 

khỏe mạnh. Còn mập hơn heo nữa. Đó là nhờ sự duy trì của ma lực.  

Nó phỉ báng các tỷ-khưu và mắng chửi đồ chúng, không ngại dùng 

lời chê bai và tị hiềm. 

Nó chuyên mạ lỵ những Hòa thượng, những người xuất gia. “Người 

xuất gia ư? Họ xuất gia để làm gì? Họ chẳng tu hành gì cả, người xuất gia 

không tham tiền hay sao? Với họ thì càng nhiều càng tốt!” 

Hoặc nó nói: “Tại sao các ông lại tin vào các ông ấy? Họ cũng chỉ là 

người, rốt cục các ông thật là đồ khùng.” 

Khi có người tin vào các vị tỷ-khưu, nó gọi họ là “đồ khùng” nó mắng 

chửi đồ chúng của nó là súc vật. Và những thứ đại loại tệ hại như thế, nó 

hoàn toàn không ngại dùng những lời vu cáo. 

KINH VĂN: 
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 Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ, hoặc nơi ẩn cư của các bậc 

Thánh hiền. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. 

GIẢNG: 

Nó ưa nói về kho báu ở nơi xứ lạ. Nó thích nói về những chuyện gì? 

Nó nói: “Ở nơi đó, nơi kia có vàng, bạc và những loại châu báu, ông có 

muốn lấy không?” Nó tung lời đồn đãi như vậy để mê hoặc mọi người, 

hoặc nó thích nói nơi ẩn cư của mười phương các vị Thánh hiền. Nó nói 

với mọi người: “Có chư Phật và Bồ-tát đang tu hành ở nơi ấy mà ông hoàn 

toàn không biết được.” 

Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ, nó có 

thể làm phát ra ánh sáng hoặc hiển bày những đặc điểm rất kỳ lạ. 

KINH VĂN: 

 Đây gọi là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng, 

sông núi, tuổi già thành quỷ. Người bị ma gá vào, tán thành việc dâm 

dục, phá hủy giới luật Phật chế. Nó lén lút hành dâm với đệ tử, hoặc nó 

lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường, quấy rối người tu 

hành. Ðến khi chán rồi, không gá vào người nữa. Cả đệ tử và thầy đều 

rơi vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây là loại sinh vật gì? Đây là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ 

địa, thành hoàng sông núi, tuổi già sau một thời gian dài thành 

quỷ. Người bị ma gá tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật 

chế. Niệm tưởng dâm dục khiến nó phá hủy giới luật. Nó lén lút hành dâm 

với đệ tử, những người cùng thích năm thứ dục lạc: tài, sắc, danh, thực, 

thùy. 

Hoặc nó lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường. Nó 

không ngồi thiền hay công phu tu tập gì cả, nó chỉ theo lối tu khổ hạnh vô 

ích thôi. 
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Khuấy rối người tu hành, khiến cho họ không thể tu đạo được nữa. 

Nhưng sau một thời gian khi chán rồi, nó không gá vào người nữa, 

cả thầy và trò điều rơi vào lưới pháp luật. 

KINH VĂN: 

Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. 

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Các ông nên biết rõ việc này, để khỏi rơi vào luân hồi. 

Tỉnh giác sớm trước tình trạng này để khỏi rơi vào bẩy của ma. Đừng 

rơi vào lưới luân hồi sinh tử của ma giăng ra. 

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

---o0o--- 

08. THAM CẦU CÓ THẦN LỰC 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông và 

các loại biến hóa, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, tham cầu có 

thần lực. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, trong cảnh giới vi diệu, 

rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, không mắc các tà lự, tính viên định 

phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông. Anh ta có một vọng 

tưởng khác. Nhất định muốn có được thần thông và các khả năng biến hóa, 

để có thể thi thố mười tám loại biến hóa trong không trung. Anh ta muốn 

trên thân bắn ra nước, dưới thân phóng ra lửa dưới thân phóng ra nước, trên 
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thân phóng ra lửa. Anh ta nóng lòng được như các vị a-la-hán để có thể thi 

triển mười tám món thần thông này lơ lửng trên không. 

Nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, nghiên cứu nguồn gốc căn 

bản của các phép biến hóa, tham cầu có thần lực. 

 KINH VĂN: 

Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần đến gá vào 

người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

GIẢNG: 

Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần đến gá 

vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

Thiên ma đã từ lâu chờ cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần của nó 

gá vào người khác, rồi sai sử người ấy giảng Kinh pháp. 

KINH VĂN: 

Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã được vô thượng 

niết-bàn. Nó đến nơi người tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết 

pháp. Người đó hoặc nắm lửa trên tay, gom lửa lại rồi trải ra trên đầu 

tứ chúng đang nghe pháp, lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước, mà họ 

không thấy nóng hoặc bị đốt cháy. Hoặc nó có thể đi trên nước như đi 

trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, hoặc có thể đi vào 

trong bình hay trong túi xách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách 

mà không ngăn ngại. Duy chỉ đối với binh đao thì không được tự tại. Nó 

tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y phục cư sĩ, để cho tỉ-khưu lễ 

lạy. Nó hủy báng thiền định và giới luật, mạ lỵ đệ tử và rao bày lỗi 

người khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tỵ. 

GIẢNG: 
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Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã chứng được 

quả vị vi diệu vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi hành giả tham cầu thần 

thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. 

Người đó hoặc nắm được lửa trên tay, nắm lửa trong một bàn 

tay, gom lửa với tay kia lại rồi rải lửa ra trên đầu của tứ chúng đang 

nghe pháp. Nó bỏ lửa trên đầu từng người một trong thính chúng đến nghe 

pháp. Lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước. Khi bỏ lửa lên đầu, thì còn nhỏ 

rồi lửa cao dần dần cho đến vài feet. Mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt 

cháy, dù họ không dùng bất kỳ vật gì cách ly với lửa. 

Hoặc nó (người bị ma gá) có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, 

hoặc có thể ngồi bất động trên không. Chẳng có gì giữ cho anh ta lơ lửng 

trong không nhưng anh ta có thể ngồi yên trên đó... 

Hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi xách, hoặc vượt qua 

cửa sổ, đi qua tường vách mà không ngại. Cửa sổ cửa lớn dù bị đóng, 

nhưng nó có thể đi qua một cách dễ dàng mà không cần mở mà chẳng vướng 

chút chướng ngại nào. 

Duy chỉ đối với binh đao (vũ khí) thì không được tự tại. Nó sợ bị 

đâm bằng dao hoặc thương kiếm. Đó là vì nó vẫn còn thân vật chất đang 

ngăn ngại. Cho dù đã có năm thứ thần thông, nó vẫn sợ bị thương tích do các 

loại binh đao gây nên. 

Nó tự tuyên bố là đã thành Phật, nhưng mặc y phục của hàng cư 

sĩ chứ không mặc y phục của hàng xuất gia. 

Để cho các tỉ-khưu lễ lạy. Mặc y phục cư sĩ nhưng lại nhận sự lễ lạy 

của các vị tỷ-khưu. Nó hủy báng thiền định và giới luật xem đây là loại vô 

ích và không hợp lý. 

Nó mạ lỵ đệ tử và rao bày lỗi của người khác. Nó phơi trần lỗi lầm 

riêng tư của người khác. Không ngại cả cách chê bai và hiềm tỵ. 

KINH VĂN: 
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Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác 

thấy được cõi Phật. Cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn 

hoặc người ta. Nó tán thán tham dục, không từ bỏ những việc thô tục. 

Làm những hạnh bất tịnh,  cho đó là truyền pháp. 

GIẢNG: 

Nó thường nói đến các loại khác nhau của thần thông và tự tại, hoặc 

khiến cho người khác thấy được cõi Phật trong suốt khắp cả mười 

phương. Cõi ấy không thật chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc người 

ta. Thực ra chính nó không có được năng lực công phu gì cả, điều mà nó tán 

thán nhất là tham dục. Nó nói: “Đó thật là điều kỳ diệu nhất, đó là nguồn 

cội của bồ-đề và niết-bàn.” Nó không từ bỏ những việc thô tục. Nó nói: 

“Chẳng có gì sai trái với việc ấy cả, đừng bận tâm với việc giữ giới làm gì.” 

Làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền pháp. Nó sử dụng tất cả 

những việc bất tịnh, cho đó như là phương tiện để truyền pháp. 

KINH VĂN: 

 Đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ 

tinh, và những loài tinh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức 

rất mạnh trong trời đất. Hoặc là loại long mỵ (yêu quái rồng), hoặc là 

các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái. Hoặc là những vị Tiên 

quả báo đã hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể không bị hủy hoại, 

nên loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài nầy sống lâu thành quỷ, 

quấy nhiễu người tu hành. Khi chán rồi không gá thân người nữa. Cả 

đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ 

tinh, và những loài tinh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức 

rất mạnh trong trời đất. Hoặc là loại long mỵ (yêu quái rồng), hoặc là 

các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, có khi cả ngàn, hai ngàn, 

ba ngàn hoặc đến năm ngàn năm tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái.Hoặc 
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là những vị tiên quả báo đã hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể của 

tiên sau khi chết không bị hủy hoại, hay biến đổi, nên bị loài yêu quái 

khác đến gá vào. 

 Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu định lực của người tu 

hành. Cuối cùng khi chán rồi, nó không gá thân người nữa. 

Hễ ma còn gá vào thân, thì người bị gá có một định lực phi thường. 

Nhưng một khi nó không gá vào nữa thì cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới 

pháp luật. 

KINH VĂN: 

Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. 

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

A-nan, các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân 

hồi của ma vương. Đừng để mình rơi vào sự cám dỗ của ma vương. 

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

---o0o--- 

09. THAM CẦU SỰ RỖNG KHÔNG SÂU LẮNG (MA TRẦM 

KHÔNG) 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa vào nơi tịch diệt, 

nghiên cứu tánh biến hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu lắng. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ 
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ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định sáng suốt tròn 

đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa vào nơi tịch diệt, nghiên cứu tánh biến 

hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu lắng. 

Hành giả nghiên cứu trạng thái chuyển biến của một vật thể từ khi hiện 

hữu đến khi trở thành không, và làm thế nào mà từ không lại chuyển biến 

thành có. Hành giả nghiên cứu cách biểu hiện của sự biến hóa này, mong 

cầu được trải qua một cảnh giới rỗng không nhiệm mầu. 

KINH VĂN: 

Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần bay đến 

gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

GIẢNG: 

Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, thiên ma trông chờ khi nó thấy 

được cơ hội thuận tiện liền phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, 

dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

Ma giảng pháp bằng miệng của người mà nó đã gá vào. 

KINH VĂN: 

Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình được 

vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi người tham cầu không tịch, trải tòa ngồi 

thuyết pháp. Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng biến thành 

không, chẳng ai thấy được, rồi từ hư không bỗng dưng nó lại hiện ra, 

khi còn, khi mất một cách tự tại. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc 

lưu ly, khi duỗi tay chân, thơm mùi hương chiên đàn. Hoặc đại tiểu tiện 

ra chất cứng như đường phèn. Nó phỉ báng, huỷ phạm giới luật, khinh 

thường các vị xuất gia. 

GIẢNG: 
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Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình được 

vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi người tham cầu không tịch, đến nơi hành 

giả tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. 

Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng biến thành không, 

chẳng ai thấy được. 

Ma lực làm cho thân thể người bị gá đột nhiên biến mất. Nó đang ngồi 

nói pháp ở đó bỗng dưng không còn ai thấy nó nữa. Đây là một dạng “nhân 

không, pháp không.” Người và pháp đều không. Rồi từ hư không bỗng 

dưng nó lại hiện ra, khi còn, khi mất một cách tự tại.  

Rồi một vài phút sau, từ ma lực làm cho thân thể của người bị gá đột 

nhiên biến mất. Nó đang ngồi nói pháp ở đó, bỗng dưng nó lại hiện ra. Khi 

hiện ra, khi biến mất tùy ý muốn. Nếu nó muốn hiện ra thì nó hiện, nếu 

muốn biến mất thì nó biến. Nó đều tự điều khiển theo ý của nó. 

Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, pha lê đến nỗi các ông có 

thể nhìn suốt qua thân thể của nó. Khi duỗi tay chân ra thơm mùi hương 

chiên đàn. Hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn. Nó phỉ 

báng giới luật. Nó nói: “Đừng bận tâm với việc giữ giới luật. Đó là việc của 

hàng tiểu thừa, các ông cần gì phải giữ nó. Giới luật chẳng có gì quan trọng 

cả.” 

Khinh thường các vị xuất gia. Nó nói: “Không cần phải xuất gia. Nếu 

muốn tu hành, thì cứ việc tu, cần gì phải xuất gia mới tu được? Có gì khác 

nhau giữa cư sĩ với người xuất gia nào?” Đó là cách nó khinh tiện giới xuất 

gia. 

KINH VĂN: 

Nó thường nói không có nhân quả. Khi chết là hoàn toàn mất hẳn. 

Chẳng có đời sau, chẳng có thánh phàm, dù các vị ấy đã được không 

tịch, nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục. Người cùng nó làm chuyện 

dâm dục cũng được tâm rỗng không và bài bác nhân quả.  

GIẢNG: 
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Nó thường nói không có nhân quả “Đừng tin vào luật nhân quả.” Nó 

nói: “Chuyện ấy hoàn toàn sai lầm, chẳng bao giờ có việc ấy.” Nó nói: Khi 

chết là hoàn toàn mất hẳn. Một khi đã chết đi là mình vĩnh viễn không trở 

lại, giống như ngọn đèn đã hoàn toàn tắt ngấm.” 

Nó nói: Chẳng có đời sau, chẳng có người phàm kẻ thánh. Bất quá 

chỉ là những lời nói mà thôi. Mặc dù các vị ấy đã được không tịch, nhưng 

vẫn lén lút làm chuyện dâm dục mặc dù đã chứng được vài nguyên lý 

về không, họ vẫn lén lút hành dâm. Người cùng nó làm chuyện dâm dục 

cũng được tâm rỗng không và bài bác nhân quả. Nó có cảm tưởng không 

cần phải tin vào luật nhân quả nữa. 

KINH VĂN: 

Đây là tinh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ vào các loại vàng ngọc, 

các loại nấm quý hiếm, kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy giúp 

cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm không chết, rốt cuộc 

thành tinh linh, sinh ra nơi cõi nước này, tuổi già thành ma, phá rối 

người tu hành. Đến khi chán rồi, không gá vào người nữa, cả thầy trò 

đều rơi vào lưới pháp luật. 

GIẢNG: 

Đây là tinh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ vào các loại vàng ngọc, 

các loại nấm quý hiếm, kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạc. 

 Đây là loại quỷ gì? Đây là những giống quỷ được tạo nên từ tinh khí 

do nhật thực, nguyệt thực. Khi có sự giao hòa giữa mặt trăng, mặt trời, đó 

gọi là hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Có luồng tinh khí tỏa khắp mặt đất 

tụ vào các loại vàng ngọc, và một vài loại nấm quý hiếm, loại kỳ lân, phụng 

hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, 

hàng vạn năm không chết, rốt cuộc thành tinh linh, sinh ra nơi cõi nước 

này, tuổi già thành quỷ. Nó phá rối người tu hành, người đang tu tập 

chánh định . Nhưng cuối cùng đến khi chán rồi, không gá vào người nữa, 

nó chấm dứt không gá vào người nữa. Cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp 

luật. Nó sẽ bị pháp luật truy tố. 
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KINH VĂN: 

Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. 

Nếu các ông mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân 

hồi của ma vương. Nếu các ông mê lầm không biết.Nếu các ông không 

giác ngộ lẽ này, sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián.  

---o0o--- 

10. THAM CẦU SỐNG LÂU 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa sống lâu, khổ nhọc 

nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử, thoát khỏi sự sống chết nơi 

thân xác (phần đoạn sanh tử ). Nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến dịch 

sinh tử, mong được thường trụ lâu dài trong ấy. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 

tính viên định phát minh. Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ 

ấm tiêu dung. 

Bây giờ thọ ấm đã trở nên rỗng suốt và vi diệu, hành giả, người tu tập 

chánh định, không còn tà lự nữa. An trụ trong định sáng suốt tròn 

đầy. Trong tam-ma-địa, vi diệu viên mãn, có một sự đột biến chợt xảy ra. 

Việc gì vậy? Tâm ưa sống lâu. Đột nhiên hành giả suy nghĩ” Sẽ kỳ diệu 

làm sao nếu được sống mãi mãi không chết.” 
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Nên khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử. Nên hành 

giả khổ nhọc, tinh chuyên nghiên cứu tinh tế những phép bí mật và vi diệu 

nhất, để nong cầu được bất tử, anh ta muốn trẻ mãi không già. 

Thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết (phần đoạn sanh tử ) nơi thân xác. 

Nghĩa của từng chữ “phần đoạn sanh tử ” có liên quan đến sự sống chết 

của riêng từng người. Mỗi người có một phần, và mỗi người có riêng một 

đoạn. Nghĩa của chữ phần là gì? Các ông có thân tôi cũng có thân. Các ông 

là người tôi cũng là người. Các ông có phần của các ông và tôi cũng có phần 

của riêng tôi. Đoạn là gì? Là thời gian sống, là khoảng cách thời gian từ khi 

sống đến khi chết. Đoạn cũng có nghĩa là tầm vóc của thân thể, từ đầu đến 

chân. 

Nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến dịch sinh tử. 

Kẻ phàm phu phải trải qua phần đoạn sanh tử. Còn các vị đã chứng 

được bốn quả vị a-la-hán thì không còn trải qua trạng thái này nữa. Nhưng 

vẫn còn phải trải qua tình trạng “biến dịch sanh tử.” Nghĩa là từng niệm, 

từng niệm đổi dời, nghĩa là trải qua sự sống chết trong từng niệm. Thay đổi 

trong từng niệm nên gọi là biến dịch. Đó gọi là biến dịch sanh tử vậy. Điều 

này liên quan đến sự tương tục không ngừng của tâm niệm. Niệm niệm 

tương tục là niệm này vừa sanh khởi thì niệm kia liền tàn hoại như trong một 

dòng chảy vô tận. Khi hành giả không còn bị phần đoạn sanh tử nữa, đột 

nhiên anh ta mong cầu đạt được biến dịch sanh tử. 

Để được thường trụ mãi trong tướng vi tế ấy. Đó là một dạng rất 

tinh tế và vi diệu. Thường trú mãi mãi trong ấy có nghĩa là đạt được đời 

sống vĩnh cửu. 

KINH VĂN: 

Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần bay 

đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

GIẢNG: 
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Ngay khi hành giả ấp ủ ảo tưởng tham cầu đời sống vĩnh cửu. 

Lúc ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần bay 

đến gá vào người khác. Thiên ma liền sai một số trong đồ đệ của chúng đến 

gá vào một người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp cho 

hành giả đang tu tập chánh định nghe. 

KINH VĂN: 

Người này thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được vô 

thượng niết-bàn. Nó đến bên người tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi 

thuyết pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi, rồi trở về mà 

không ngăn ngại, có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. 

Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. Hoặc nó có 

thể bảo một người đi từ phía đông sang phía tây của một căn phòng 

trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước, thế mà người ấy có đi hết năm 

cũng không đến được. Do đó mọi người đều tin lời người bị ma gá, lầm 

cho đó là Phật. 

GIẢNG: 

Do tâm của người này hoàn toàn bị chế ngự bởi thiên ma nên chính 

anh ta thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được quả vị vi 

diệu vô thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu sống lâu, trải 

tòa ngồi thuyết pháp. 

Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi, rồi trở về mà không ngăn 

ngại. Ma thích nói những gì? Nó nói: “Trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi có 

thể đến một nơi nào đó cách xa cả ngàn vạn dặm rồi trở về ngay lập tức. Tôi 

có thể qua Nhật Bản mà không cần đi máy bay, và mua hàng hóa về. Nếu 

ông không tin, tôi sẽ biểu diễn cho các ông xem.” 

Nó luôn biểu diễn thần thông cho người xem. Nó thích được mọi người 

nhìn thấy những kỳ tích không thể nghĩ bàn mà nó biểu diễn. Nó nói: “Ta có 

thể đi lại tùy ý chỉ trong vòng chớp mắt.” 
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Nó có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. Nó nói: “Ta 

có thể đi về trong khoảng ông hít vào thở ra thôi.” 

Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. 

Không chỉ như thế, nó có thể lấy về những đồ vật từ những nơi nó đã 

đến. Nó có thể mua hàng hóa đem về rồi hỏi: “Các ông không tin tôi hay 

sao? Hãy nhìn những món hàng này, tôi đã mua nó từ công ty... Ở Nhật Bản, 

đó là loại hàng mẫu đặc biệt, chỉ dành riêng bán cho khách quen...” Rồi nó 

đưa ra cho mọi người cái máy cassette hoặc radio do Nhật chế tạo, không 

qua thuế hải quan hay thuế nhập khẩu, mà thực sự được chế tạo ở một công 

ty của Nhật Bản. 

Hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía Ðông sang phía Tây của 

một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước (có thể đi chừng 

bảy tám bước chân). Thế mà dù người ấy có đi hết năm cũng không thể 

hết được. Nó không thể dàn trải khoảng không gian của sàn nhà đến mức tối 

đa bằng thời gian một năm. Thấy nó biểu diễn như vậy. Do đó mọi người 

đều tin lời người bị ma gá, lầm cho đó là Đức Phật. 

Họ nghĩ: “Ồ đó là một Đức Phật đến để giảng pháp cho chúng ta nghe.” 

KINH VĂN: 

 Nó thường nói: Chúng sanh trong mười phương đều là con của ta. Ta 

sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế giới. Ta là Phật đầu tiên, ta tạo dựng thế 

giới này một cách ngẫu nhiên, không do tu mà thành.  

GIẢNG: 

Nó thường nói: Các ông biết không? Chúng sanh trong mười 

phương đều là con của ta, ta sinh ra chư Phật. Nó huênh hoang không 

biết xấu hổ nói rằng nó sinh ra chư Phật. 

Ta tạo ra thế giới, ta là Phật đầu tiên. Ta là Phật trước nhất không có 

Phật nào trước ta cả. Ta tạo ra thế giới này một cách ngẫu nhiên. Không do 

tu mà thành. Ta tạo nên thế giới này một cách tự nhiên, không do tu mà 
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thành, và ta đã là Phật khi đến thế giới này. Ta chẳng cần phải tu tập mới 

trở thành Phật.” 

KINH VĂN: 

 Đây gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại quyến thuộc chưa 

phát tâm như giá-văn-trà, hay Tỳ-xá đồng tử ở cõi Tứ thiên vương, 

thích hư minh, đến ăn tinh khí của người tu hành. Hoặc không nương 

nơi thầy (người bị ma gá vào) mà chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng 

là thần Chấp kim cang đến cho sống lâu. Hoặc bọn đó biến thành phụ 

nữ xinh đẹp, cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục. Nên chưa 

đầy một năm, gan não hành giả khô kiệt, miệng lẩm nhẩm một mình, 

nghe như tiếng của loài yêu mỵ. Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, nên 

phần nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật. Chưa kịp chịu hình 

phạt, đã bị chết khô. Ma quấy phá người tu, cho đến phải chết. 

GIẢNG: 

Đây gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại quyến thuộc chưa 

phát tâm như giá-văn-trà 

Giá-văn-trà (s: chamunda ), nghĩa là “lệ quỷ : quỷ nô lệ.” Là loại ma 

quỷ làm việc như nô lệ. Nó cũng có nghĩa Tật đố quỷ, là loại quỷ luôn luôn 

ghen tức với mọi điều tốt lành mà mọi người khác đạt được. Nó luôn tìm 

cách ngáng trở mọi người muốn học Phật pháp. Nếu có người nào muốn trở 

thành người lương thiện thì nó lôi kéo họ trở về phía xấu ác. Đó là một loại 

ác ma. Thiên ma ở cõi trời Trụ thế tự tại sai loại ma này đến để quấy phá 

công phu tu tập chánh định của người tu hành. Hoặc là nó sai loài Tỳ-xá 

đồng tử từ cõi trời Tứ thiên vương. 

Quỷ Tỳ-xá-giá đặc biệt rất thích ăn tinh khí. Nó ăn tinh khí của thảo 

mộc, thực vật và ăn của người được thì càng tốt. Khi nam nữ giao hợp làm 

chuyện dâm dục, có một loại tinh khí tiết ra, nó sẽ ăn thứ tinh khí này. Có rất 

nhiều loại quỷ chờ đợi bên cạnh để ăn thứ tinh khí này nên rất nguy hiểm. 

Thích hư minh, đến ăn tinh khí của người tu hành. 
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Lợi dụng hư minh của người kia, đến ăn tinh khí của người tu hành. 

Những loài quỷ này chưa phát tâm (có nghĩa là bị Thiên ma sai khiến). Như 

loại quỷ Tỳ-xá-giá và những loại khác, thích lợi dụng hư minh của người tu 

hành. Nó thích ăn tinh khí của người tu hành, nhưng hành giả vẫn không biết 

điều ấy. 

Hoặc không nương nơi thầy (người bị ma gá vào) mà chính hành 

giả thấy, bọn đó tự xưng là thần Chấp kim cang đến cho sống lâu. 

Hoặc không nhờ nơi thầy (người bị ma gá vào), mà hành giả thấy có 

người tự xưng: “Ta là thần Chấp kim cang (thần Hộ pháp), đến ban cho ông 

được sống lâu.” Nào bây giờ ta đến để ban cho ông được sống trường thọ, 

ông sẽ được sống vĩnh viễn. 

Hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp, cùng hành giả cuồng 

nhiệt làm việc dâm dục. 

Hoặc sau khi nói xong người ấy biến thành phụ nữ xinh đẹp, cùng hành 

giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục. Có nghĩa là cả hai thường xuyên làm việc 

ấy không dừng nghỉ. 

Nên chưa đầy một năm, gan não hành giả khô kiệt. miệng lẩm 

nhẩm một mình, nghe như tiếng của loài yêu mỵ. 

Nên trong một năm sinh lực cạn kiệt bởi sự tham dâm vô độ ấy. Sinh 

lực, tinh khí thần chưa đầy một năm đã bị khô kiệt. Bởi vì thái quá. Chữ 

quan trọng nhất là “mãnh hành.” Từ này khó diễn tả bằng sự kiện thông 

thường. Có điều chắc chắn là người đàn bà nói rằng: “Ông càng say đắm 

trong tình dục thì ông càng được sống lâu, ông sẽ sớm đạt được cuộc sống 

vĩnh cửu.” Bằng sự tham cầu có được mạng sống vô tận, nó không nhận ra 

mạng sống của mình đang bị vắt kiệt, rút ngắn dần từng phút. Trải qua chưa 

đầy một năm là mạng sống kết thúc. 

Miệng lẩm nhẩm một mình. Lúc ấy miệng nó lẩm nhẩm một mình. 

Thực ra không phải nó nói chuyện với chính nó mà nói chuyện với 
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ma. Nghe tiếng như của loài yêu mỵ. Nó nói chuyện với ma nhưng người ở 

xung quanh không thấy ma. 

Trước đây tôi cũng đã gặp loài ma này. Có lần tôi gặp một người đàn 

ông. Ông ta được người phụ nữ đến thăm vào mỗi đêm. Cô ta không bao giờ 

đến thăm lúc ban ngày. Nhưng nếu mỗi tối cô ta đến, mọi người trong căn 

hộ đều nghe tiếng lạch cạch từ đôi guốc của cô ta gõ xuống sàn gỗ. Họ nghe 

thấy tiếng nó đi, nhưng không thấy được hình. Bất kỳ khi nào người phụ nữ 

đến, thì anh ta cởi áo quần rồi bò lóp ngóp lên giường. Anh ta làm việc ấy 

chẳng cần biết có người xung quanh hay không. Đó là một ví dụ về loài ma 

này. 

Sau đó một vị thần linh lâu năm ở vùng ấy nhập vào một xác đồng chữa 

bệnh đến đó để trừ yểm con ma nữ ấy. Đêm đó, khi ma nữ đến, nó được nói 

chuyện với vị thần ấy. Ma nói: “Tốt! Ông muốn chữa trị cho người đàn ông 

này? Được rồi, từ nay ông ấy sẽ khỏi. Nhưng từ đây, tôi sẽ đến chỗ ông. Ta 

sẽ thi đấu pháp thuật với nhau.” 

Sau đó quả là nó đến tìm vị thần, nó không đến với người đã cùng nó 

làm chuyện bất chính suốt từ sáng đến tối nữa. 

Tôi đã nói với quý vị nhiều lần là loại ma quỷ này rất lợi hại. 

Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, nên phần nhiều người bị như 

thế đều rơi vào pháp luật. Chưa kịp chịu hình phạt, đã bị chết khô. Ma 

quấy phá người tu, cho đến phải chết. 

Người ngoài không hiểu được những gì xảy ra. Họ hoàn toàn không 

biết được tình trạng này. Trong mọi trường hợp, những người như thế đều bị 

rơi vào pháp luật. Hành động ấy của ma sẽ bị pháp luật bắt giữ. 

Nhưng trước khi nó chịu hình phạt. Trước khi nó bị đem ra xét xử, nó 

bị chết khô. Trong khi bị giam ở lao ngục nó chết vì toàn thể tinh khí thần 

của nó bị khô kiệt. Ma khuấy phá mê hoặc người tu cho đến khi chết. Nó đã 

phá hủy định lực của người tu hành cho đến khi người ấy chết khô. 

KINH VĂN: 
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Các ông nên biết rõ tình trạng này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. 

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

A-nan, các ông nên biết rõ tình trạng này, hiểu rõ tường tận tình 

trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông nhận biết rõ trạng 

thái ma sự này, thì các ông sẽ tránh được bẫy của thiên ma. Các ông khỏi 

phải làm quyến thuộc nhà ma nhưng nếu các ông mê lầm không biết sẽ 

đọa vào địa ngục vô gián. Dù có chút mảy may ân huệ được làm người 

cũng bị mất hẳn. 

---o0o--- 

E. LỜI KHUYÊN RĂN CỦA ĐỨC THẾ TÔN TỔNG KẾT VỀ 

TƯỞNG ẤM 

KINH VĂN: 

A-nan nên biết, trong thời mạt pháp mười thứ ma ấy, hoặc xuất gia tu 

tập theo giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người, hoặc tự 

biến thành nhiều dạng khác nhau. Chúng đều tự xưng đã thành bậc 

chánh biến tri. 

GIẢNG: 

A-nan nên biết, đặc biệt trong thời mạt pháp mười thứ ma 

ấy. Những thứ xuất hiện trong mười cảnh giới ma liên quan đến tưởng 

ấm, hoặc xuất gia tu tập trong giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá 

vào thân người. Ma vương có thể gá vào thân người khác hoặc tự biến 

thành nhiều dạng khác nhau. Nó có thể biểu diễn thần thông như ma 

vương và hiện ra đủ loại hình dạng. Nó có thể hiện ra Phật, Bồ-tát, A-la-hán 

hoặc người ở cõi trời. Ma vương có thể hiện ra bất kỳ hình dạng nào. 

Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. Chánh biến tri là một 

trong mười danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật là người có đầy đủ chánh 

tri và biến tri. Chánh tri nghĩa là biết rằng tâm bao hàm vạn pháp và biến 
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tri nghĩa là biết rằng vạn pháp đều chỉ là tâm. Khi mọi người có được sự 

hiểu biết chân chánh đích thực như thế, thì người ấy sẽ được thành Phật, 

thành một bậc Chánh biến tri. 

Thiên ma ngụy tạo cho mình là Phật, và giả tạo tuyên bố đã đạt 

được Chánh biến tri. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sắp nhập niết-bàn, Ngài 

triệu tập các ma vương lại và dạy: “Các ông từ ngay bây giờ phải an trú 

trong giới luật, chớ nên hủy phạm.” 

Ma vương đáp lời: “Thế Ngài muốn chúng tôi thực hành theo giới luật 

ngài chế ra. Được thôi! Đến thời mạt pháp tôi sẽ đắp y của ngài, ăn thực 

phẩm của ngài rồi đại tiện vào trong bình bát của ngài.” 

Lời nói đó có nghĩa là chúng nó sẽ hủy phạm giáo pháp từ ngay bên 

trong. 

Khi Đức Phật nghe như thế, Đức Phật bảo: “Thế thì chẳng còn cách nào 

cứu giúp được cho các ông, phương cách hành xử của các ông quá độc ác và 

tàn hại.” 

Nên nói rằng: “Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử.” Có nghĩa là trong 

thời mạt pháp, ma thì mạnh và pháp thì yếu. Do vậy, người tu hành phải rất 

cẩn trọng. Ma vương giống như loại gì? Thông thường nó khác hẳn với mọi 

người. Nó có ma khí bên trong, có một số hiện tượng khác thường nó biểu 

hiện ở bên ngoài, để chứng tỏ nó là ma vương.  

KINH VĂN: 

Chúng nó khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật chế. Thầy trò 

ma truyền dạy nhau về dâm dục. Tinh thần tà vạy như thế, mê hoặc tâm 

ý người tu hành, trải qua ít nhất chín đời, nhiều thì cả trăm thế hệ. 

Khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. 

GIẢNG: 

Chúng nó khen ngợi dâm dục. 
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Bằng cách nào mà ta có thể kết luận người đó là ma? Đó là: ma thì 

không bao giờ tán thán phương pháp tu hành chân chánh. Nó tán dương dâm 

dục, và công khai tuyên truyền việc dâm dục. 

Phá hủy luật nghi Phật chế. 

Nó nói: “Giới luật của Phật thật là vô dụng, đừng giữ làm gì. Giới luật 

ấy chỉ để cho hàng đệ tử Tiểu thừa thực hành mà thôi. Còn chúng ta là hàng 

Bồ-tát Đại thừa nên chẳng cần giữ gìn làm gì!” 

Thầy trò ma, đệ tử của ma vương, truyền dạy nhau việc dâm dục. 

Họ thực tập việc dâm dục với nhau và khen ngợi việc ấy. Nói rằng: “Đó là 

pháp môn vi diệu, tuyệt vời nhất. Lý chân không diệu hữu đều ở ngay trong 

đó.” 

Tinh thần tà vạy như thế, đó là tán dương dâm dục. Mê hoặc tâm ý 

người tu hành. Do vì tâm ý của người tu hành đã bị tà ma gá vào mê hoặc 

rồi, họ đắm mình trong dâm dục và công khai tán dương. Họ làm tất cả 

chuyện ấy vì ma đã chiếm đoạt làm chủ toàn bộ tâm ý. 

Trải qua ít nhất chín đời, nhiều thì cả trăm thế hệ. Khiến kẻ chân 

tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. 

Ít nhất là trải qua chín đời. Đời có nghĩa là sao? Có phải là khoảng thời 

gian sống của một người, từ khi sinh ra đến khi chết đi không? Không phải, 

mà còn hơn thế nữa. Đó là một thời gian khoảng một trăm năm. Do vậy chín 

đời là chín trăm năm, và nhiều nhất là trải qua một trăm thế hệ. Một thế hệ là 

ba mươi năm, một trăm thế hệ là ba ngàn năm. Người tu hành chân chính bị 

lạc vào quyến thuộc ma vương ít nhất là chín đời (chín trăm năm), lâu nhất 

là một trăm thế hệ (ba ngàn năm). 

KINH VĂN: 

Sau khi chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm dân của ma. Đánh 

mất chánh biến tri, và đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 
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Sau khi chấm dứt mạng sống. Khi đã mãn phần, bất kỳ khoảng thời 

gian nào đó trong chín đời đến một trăm thế hệ, người tu hành bị chết đi, ắt 

phải đọa làm dân của ma. Người ấy không thể làm ma vương, nó chỉ có 

thể làm một ma dân xoàng xĩnh, một công dân bình thường trong đám dân 

ma. 

Đánh mất chánh biến tri. Nó bị mất chánh tri kiến, chỉ còn lại tà tri, tà 

kiến, nó sẽ chấp hành theo việc ma vương sai sử. Và cuối cùng nó sẽ bị đọa 

vào địa ngục vô gián. Sau khi nó hưởng hết phước làm ma, mạng sống của 

ma dân chấm dứt, nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. 

KINH VĂN: 

A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, dù ông đã đạt được quả 

vị vô học. Hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt pháp kia, phát lòng 

đại bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa, khiến cho 

họ không mắc vào tà ma, giúp cho họ có được chánh tri kiến. Nay Như 

Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh tử. Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi 

là báo ơn Phật. 

GIẢNG: 

A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, chưa nên nhập niết-bàn 

sớm. Hãy thay Như Lai, ở lại cõi ta-bà này mà giáo hóa chúng sanh. 

Mặc dù ông đã đạt được quả vị vô học. Hãy lưu giữ lời nguyện đi 

vào cõi đời mạt pháp kia. Dù nay ông đã đạt được quả vị vô học (Lúc ấy 

A-nan đã chứng được quả vị thứ nhì của hàng a-la-hán, chưa chính thức đạt 

được quả vị vô học. Tuy vậy, con đường công phu tu tập dẫn đến việc chứng 

ngộ của A-nan rất sáng sủa, thế nên ngài được xem như người đã đạt được 

quả vị ấy). 

Đức Phật dạy: Ông nên nhớ lấy lời nguyện đại từ bi, khi thời kỳ chánh 

pháp đã qua, thời tượng pháp không còn nữa, thời mạt pháp sẽ đến. Lúc 

ấy hãy phát lòng đại từ bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân 
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chánh sâu xa. A-nan, ông hãy phát tâm đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng 

sanh có lòng tin chân chánh ở trong thời mạt pháp. 

Khiến họ không mắc vào tà ma. Hãy cứu độ chúng sanh, khiến họ 

phát khởi niềm tin vào nơi ông, để họ khỏi bị mê hoặc bởi ma vương, khiến 

họ không theo ma vương, dùng phương tiện của ma nhiễu hại chúng sanh 

nữa. 

Giúp họ, những chúng sanh trong thời mạt pháp có được chánh tri 

kiến. Có nghĩa là ông và tôi, và những chúng sanh ngay bây giờ chớ không 

ai khác. Quý vị nên nhắc nhở thức tỉnh lấy mình, tự mình phải có chánh tri 

kiến. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại dạy: 

Này A-nan, Như Lai đã giúp ông ra khỏi sanh tử. Ông đã chấm dứt 

được sanh tử luân hồi, ông đã chứng được quả vị thứ hai của hàng a-la-hán, 

và ông đã biết được con đường đi đến quả vị thứ tư. Vì thế qua kết quả công 

phu tu hành của ông, có thể nói rằng ông sẽ vượt qua sanh tử. 

Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật. 

Bây giờ quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy, hãy thực hành những gì 

Phật dạy và đừng quên. Bằng cách tôn trọng và vâng lời Phật dạy, thì quý vị 

mới có thể đền đáp ân sâu của chư Phật. 

Báo đáp ân Phật nghĩa là gì? Nếu chúng ta tôn trọng thực hành lời Phật 

dạy, thì đó là báo ân Phật. Nếu chúng ta muốn đền đáp ân Phật, ta phải vâng 

lời đức Phật đã dạy. A-nan muốn báo ơn Phật ngài cũng phải theo lời dạy 

của Đức Phật. Chúng ta nên vâng làm theo lời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 

cũng như các vị pháp sư đã dạy ta học tập kinh điển và đạo lý. Đó là lý do từ 

đầu tôi yêu cầu quý vị phải tin thuận làm theo lời Phật dạy. Tôi không phải 

là Đức Phật, nên tôi cũng vâng lời Đức Phật dạy. Bất cứ việc gì chúng ta 

cũng không nên quên lời Đức Phật dạy. 

KINH VĂN: 
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A-nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như thế, đều do 

tưởng ấm và tâm dụng công giao xen. 

GIẢNG: 

A-nan, mười cảnh giới được giải thích nó chỉ hiện ra trong khi hành 

giả tu tập thiền định. Khi nỗ lực hết sức, dụng công để đạt đến mục tiêu. 

Những cảnh giới này hiện ra từ đâu? Nó xảy ra đều do tưởng ấm và tâm 

dụng công giao xen, do dụng tâm tu quán phối hợp tạo nên. 

Đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ tưởng ấm, như là kết 

quả của sự nỗ lực dụng công đến cực điểm. Khi quý vị dụng công tu tập đến 

mức tối đa, trạng thái như thế này sẽ phát sinh. Nhưng khi nó phát khởi, thì 

đừng dại nhận giặc làm con, đừng bị mê lầm bởi những cảnh giới này. Khi 

các ông ngồi thiền, sự nỗ lực dụng công quán chiếu giao xen với tưởng ấm, 

tạo nên một bãi chiến trường, như trong một cuộc chiến tranh. Nếu định lực 

của ông mạnh hơn, thì tưởng ấm sẽ bị chinh phục. Nhưng nếu tưởng ấm 

thắng, công phu định lực của ông yếu hơn và thất tán, thì hành giả sẽ bị rơi 

vào cảnh giới của ma, và mười cảnh giới này sẽ xuất hiện. 

KINH VĂN: 

Chúng sinh ngu mê, không biết lượng sức mình, gặp nhân duyên 

đó, mê không tự biết, còn nói đã chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, 

phải đọa vào địa ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Chúng sinh ngu mê, không biết tự lượng sức mình. Chúng sinh 

thường có tâm chấp trước. Họ rất ngoan cố, không biết uyển chuyển, nhu 

nhuyến mà lại ngu si, thiếu trí huệ, không tự mình suy tính được việc gì chân 

chánh cả. 

Gặp nhân duyên đó,mê không tự biết. Khi gặp ma cảnh như thế, 

không đủ sức sáng suốt thẩm định. Điều quan trọng nhất là nếu các ông 

thẩm định được trạng thái đang xảy ra, thì các ông không bị ma chuyển. Nếu 

các ông sáng suốt nhận thức rõ ràng về nó, thì các ông sẽ không bị nhầm lẫn. 
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Nếu các ông không nhận ra, thì sẽ bị mê lầm. Mê lầm là do không nhận thức 

minh bạch. Và điều gì sẽ xảy ra khi hành giả không hiểu rõ cảnh giới này. 

Nói đã chứng thánh. Nó nói những lời như: “Các ông có biết tôi 

không? Tôi đã thành Phật rồi, và tôi sẽ kể cho các ông nghe. Đối với tôi 

thành Phật quá dễ, còn rẻ hơn cả một tấm đậu phụ.” 

Thật là quá dễ phải không? Dễ nên những người như thế thường nói 

rằng họ đã thành Phật, họ đã chứng đạo, họ đã giác ngộ, họ đã tham được 

thoại đầu và hiểu được những thoại đầu ấy. 

Chẳng hạn như có người Mỹ vừa đến đây vào hôm nay, anh ta là một 

loại như “Lục Tổ của nước Mỹ” đã đến cách đây vài hôm. Anh ta không lạy 

Phật, không nghe pháp. Chỉ ăn trưa rồi đi. Lý do anh ta đi là vì ma kéo đi. 

Trong người anh ta có quá nhiều ma khí đến nỗi anh ta cảm thấy bất tiện khi 

phải lưu lại đây dù chỉ thêm một phút sau khi ăn trưa. Quý vị nên có nhận 

định rõ ràng, tổng quát về người bị ma gá. Phong cách của nó biểu hiện qua 

suy nghĩ nó đã thành Phật, nên chẳng cần lạy Phật nữa. 

Thành tội đại vọng ngữ, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

Trong tương lai, chắc chắn nó sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Đừng có 

trông mong một khoảnh khắc tạm thời ngưng nghỉ. Ít nhất cũng là chín đời, 

dài nhất là một trăm thế. Không nghe theo phật Pháp là vì ma lực đã chiếm 

đoạt no rồi. Dù nó muốn nghe, thì thân tâm nó vẫn thấy rất khó chịu, khiến 

nó không thể ngồi yên. 

Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện này, quý vị nên hết sức lưu 

tâm. Khi quý vị đến chùa hoặc Niệm Phật Ðường nào, quý vị cũng phải tuân 

theo Thiền môn quy củ nơi đạo tràng ấy. Hãy làm theo những gì mọi người 

đang làm. Đừng đứng khi mọi người đang lạy Phật. Những người hành xử 

như thế sẽ không bao giờ học được Phật Pháp. Khi học Phật pháp, quý vị 

phải hết sức khiêm tốn, cung kính và chân thành. 

KINH VĂN: 
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Vào thời mạt pháp, sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông cần 

phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ 

được tỏ ngộ nghĩa đó. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Phải giữ 

gìn, che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng. 

GIẢNG: 

Vào thời mạt pháp, sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông cần 

phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sanh. 

Các ông, là A-nan và các vị Đại bồ-tát, các vị Đại tỷ-khưu trong hội 

chúng cùng các vị Đại Trưởng lão. Đây là lời khuyến tấn của Đức Phật. 

“Các ông phải truyền dạy giáo pháp của Như Lai liên tục cho đến thời mạt 

pháp. Khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Dạy cho họ hiểu được Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm. Dạy cho họ về Năm mươi loại ấm ma. Về từng tướng 

trạng ma trong Sắc ấm, Thọ ấm, Tưởng ấm, Hành ấm, Thức ấm mà tôi đã 

giảng giải cho ông. Hãy hết lòng truyền bá giáo lý này cho chúng sanh được 

hiểu. 

Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Nếu các ông cứ để cho ma 

muốn làm gì tùy ý thì các ông sẽ bị phiền nhiễu. 

Giữ gìn che chở, hộ trì Phật pháp, giúp cho chúng sanh được thành 

đạo vô thượng.     

(Hết quyển 9 theo bản Hán) 

---o0o--- 
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