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     Giáo nghïa cÓt tûy cûa kinh Viên Giác là l©i PhÆt chÌ bày "Tánh Viên Giác" ÇŠu có s£n 
nÖi m‡i chúng sanh. "Viên Giác" là k‰t quä tu tÆp hay là Viên Giác là s¿ sáng suÓt, tánh 
tròn ÇÀy, là PhÆt quä. MuÓn Çåt Ç‰n Viên Giác phäi dùng "bän nhân ÇÎa' Ç‹ thÃu suÓt vô 
minh vì vô minh và bän giác cùng chung trong tâm, nên tánh giác không th‹ không có vô 
minh. Có vô minh hay không có vô minh ÇŠu bÕ là tùy thuÆn tánh tÎnh Viên Giác. Qua 
bài kŒ sau, ÇÙc Th‰ Tôn muÓn truyŠn låi š nghïa cûa kinh: ( Các Çoån, ho¥c kŒ PhÆt nói 
trích trong kinh Viên Giác do TS. Thích Thanh TØ dÎch tØ Hán Væn)

Væn Thù ông nên bi‰t
TÃt cä các NhÜ Lai
 TØ nÖi bän nhân ÇÎa
ñŠu dùng giác trí tuŒ
ThÃu suÓt ÇÜ®c vô minh
Bi‰t kia hoa trong hÜ không
Là hay khÕi luân chuy‹n

Låi nhÜ ngÜ©i trong m¶ng
Khi tÌnh ch£ng có gì
Tánh giác nhÜ hÜ không
Bình Ç£ng không Ç¶ng chuy‹n
Giác kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi
LiŠn ÇÜ®c thành PhÆt Çåo
HuyÍn diŒt không nÖi chÓn
Thành Çåo cÛng không Ç¡c
Tánh nó tròn ÇÀy
Hay phát tâm BÒ ñŠ
Các chúng sanh Ç©i sau
Tu theo Çây khÕi tà ki‰n

     TÃt các vÎ PhÆt ÇŠu dùng Giác Trí TuŒ làm phÜÖng pháp tu tÆp Ç‹ bi‰n vô minh thành 
Tánh Giác. PhÆt chÌ bày "vô minh tØ vô thûy Ç‰n bây gi©, các thÙ Çiên Çäo nhÜ ngu©i mê 
bÓn phÜÖng Ç°i ch‡; h† v†ng nhÆn tÙ Çåi là t¿ thân, bóng dáng duyên theo sáu trÀn làm 
tÜ§ng t¿ tâm. GiÓng nhÜ con m¡t bŒnh thÃy hoa ÇÓm trong hÜ không và m¥t træng thÙ 
hai. Này ThiŒn nam tº ! HÜ không th¿c không có hoa mà ngÜ©i bŒnh lÀm chÃp, do v†ng 
chÃp nên ch£ng nh»ng lÀm t¿ tánh cûa hÜ không mà cÛng lÀm luôn  hoa ª trong hÜ không 



không thÆt có ch‡ sanh. Do v†ng chÃp này mà có luân hÒi sanh tº cho nên g†i là vô 
minh."
     MuÓn thÃu suÓt vô minh, chúng ta cÀn phäi bi‰t th‰ nào là Giác Trí TuŒ, Ç‹ làm bän 
nhân ÇÎa tu tÆp. ThÆt ra Vô Minh là dòng Tâm ThÙc cûa chúng ta. K‰t cÃu tâm thÙc nhÜ 
chúng ta Çã bi‰t, khi nhÆn thÙc s¿ vÆt là ta Çã dùng š trí tác Ç¶ng v§i løc cæn hòa h®p v§i 
løc trÀn m§i có løc thÙc hay tâm thÙc. Thí dø nhÜ nhãn cæn, khi m¡t nhìn m¶t vÆt, là th‹ 
không cûa s¿ vÆt h¶i tø ª võng måt m¡t, và th‹ không cûa š trí (Trí) ÇÒng th‹ không cûa 
s¿ vÆt, nên m§i hòa h®p thành nhãn thÙc. Nhãn thÙc hay tâm thÙc do duyên h®p cûa løc 
trÀn và løc cæn m§i thành hình. [Bóng dáng s¿ vÆt in hình trong hÜ không, cho nên ta 
thÃy tÜ§ng không cûa nó h¶i tø ª võng måt m¡t. HÜ không thì cÓ ÇÎnh có s¤n, không 
khªi diŒt và thÜ©ng h¢ng, còn bóng dáng s¿ vÆt thì không thÆt và luôn luân chuy‹n hay 
duyên sanh]. VÆy tâm thÙc không thÆt, luôn bi‰n Ç°i và sanh diŒt. Ý trí tác næng [hÜ 
không] thì thÜ©ng h¢ng, không thay Ç°i, cÓ ÇÎnh. Tâm thÙc Çó ÇÒng nghïa v§i vô minh.

     ThÆt vÆy, vô minh là s¿ nhÆn thÙc lÀm lÅn cûa cæn trÀn, ví nhÜ nhãn cæn, khi ta thÃy 
ÇÜ®c m¶t vÆt gì, thì chÌ thÃy hình änh bóng dáng nó mà thôi, ta tÜªng là thÃy s¿ vÆt thÆt; 
cÛng vÆy, ta tÜªng thân tÙ Çåi là tÜ§ng t¿ thân, và lÀm chÃp tâm thÙc (løc thÙc) cho là t¿ 
tánh cûa hÜ không. PhÆt nói: "ThiŒn nam tº ! Vô minh này ch£ng thÆt có cái th‹ cÓ ÇÎnh. 
Ví nhÜ ngÜ©i trong m¶ng, trong khi m¶ng thì ch£ng phäi không, mà khi thÙc dÆy rõ ràng 
không th‹ có. NhÜ các hoa diŒt ª trong hÜ không, ch£ng phäi nói là có ch‡ diŒt nhÙt ÇÎnh. 
Vì c§ sao? Vì không có ch‡ sanh vÆy. TÃt cä chúng sanh ª trong vô sanh mà v†ng thÃy có 
sanh diŒt cho nên g†i là luân hÒi sanh tº. NgÜ©i tu Viên Giác nhân ÇÎa cûa NhÜ Lai bi‰t 
ÇÜ®c "KHÔNG HOA" nÀy là dÙt luân chuy‹n. CÛng không có thân tâm th† cái sanh tº lìa. 
Ch£ng phäi do làm nó không mà bän tánh nó là không vÆy. Cái tri giác kia giÓng nhÜ hÜ 
không. Bi‰t cái hÜ không Çó là tÜ§ng không hoa cÛng không th‹ nói là không có tánh tri 
giác. Có không ÇŠu bÕ Ãy g†i là tùy thuÆn tánh thanh tÎnh Viên Giác. Vì c§ sao? Vì tánh 
hÜ không là bÃt Ç¶ng. Trong NhÜ Lai Tàng không có khªi diŒt, vì không có tri ki‰n nhÜ 
pháp gi§i tánh rÓt ráo viên mãn kh¡p cä mÜ©i phÜÖng. ƒy g†i là nhân ÇÎa pháp hånh. BÒ 
Tát nhân Çây ª trong Dåi ThØa phát tâm thanh tÎnh. Nh»ng chúng sanh Ç©i sau y Çây tu 
hành thì ch£ng rÖi vào tà ki‰n." GiÓng nhÜ vàng ròng trong qu¥ng vàng hay sºa ròng 
trong nÜ§c sºa, khi l†c ÇÜ®c vàng ròng hay sºa ròng thì ch£ng trª låi qu¥ng hay nÜ§c sºa. 
PhÆt nói kŒ r¢ng, 

"Kim Cang nên bi‰t

Tánh tÎch cûa NhÜ Lhai

ChÜa tØng có sau trÜ§c

N‰u dùng tâm luân hÒi

Suy nghï cÛng luân hÒi

ChÌ Ç‰n mé luân hÒi



Không vào ÇÜ®c bi‹n PhÆt

Ví nhÜ ngÜ©i l†c vàng

Vàng ch£ng do l†c ÇÜ®c

Tuy xÜa Çã là vàng

Sau Çó loc thành t¿

M¶t khi thành vàng ròng

Ch£ng trª låi thành khoáng

Sanh tº va Ni‰t Bàn

Phàm phu cùng chÜ PhÆt

Là tÜ§ng hoa trong không

Suy nghï ÇŠu huyÍn hóa

HuÓng là k‰t hÜ v†ng

N‰u hay rõ tâm nÀy

Nhiên hÆu cÀu viên giác."

     Nh¡c låi,  Giác Trí TuŒ là tri nhÆn ÇÀu nguÒn cûa Giác Trí và xa lìa nó ngay. Nói rõ 
hÖn là khi chúng ta nhÆn thÙc niŒm ÇÀu cûa Cäm Giác (Sensation) Ç‹ có Giác ThÙc  
nguyên sÖ (Pure Perception hay first consciousness), lÆp tÙc tri nhÆn Giác ThÙc nguyên 
sÖ Ãy Ç‹ ÇÜ®c Giác Trí (Cognition là Giác Trí có th©i gian) và xa lìa giác trí ngay m§i có 
Giác Trí TuŒ (Vô th©i gian). Vì Giác Trí TuŒ là Tri ThÙc Nguyên Thûy (Pure Cognition) 
cûa Chân Trí (Vô th©i không). Thí dø, chúng ta thÃy con voi là giác thÙc hay tâm thÙc, vì 
thÃy hình änh ÇÓi tÜ®ng hay con vÆt trÜ§c (Cäm Giác) rÒi nhÆn thÙc (perceive) con vÆt Çó 
là con voi (hay bi‰t ÇÜ®c là con voi, bi‰t nÀy thÃy bi‰t cûa cæn, luôn luôn Çi kèm theo 
cäm giác, nên thÃy con voi, bi‰t tên ÇÓi tÜ®ng là cái thÙc hay tâm thÙc hay giác thÙc. Nên 
thÙc là th¿c tåi duyên khªi hay giä danh mà thôi). RÒi chúng ta tri nhÆn (dùng š trí) giác 
thÙc Ãy Ç‹ có giác trí. VÆy khi chúng ta nhÆn thÙc niŒm ÇÀu cûa con voi (thÃy bi‰t con voi 
ÇÀu tiên) là ta có giác thÙc nguyên sÖ, lÆp tÙc ta tri nhÆn (Hay Bi‰t: Cognize ch§ không 
phäi là perceive) giác thÙc nguyên sÖ Ãy Ç‹ có giác trí tuŒ và phäi xa lìa cái bi‰t Ãy n»a 
thì m§i có giác trí tuŒ toàn diŒn.

     Giác trí tuŒ là phÜÖng pháp tu tÆp, th¡p sáng hiŒn h»u trong tØng kho£nh kh¡c, khi 
ÇÜ®c thâm tâm chí Ç‰n BÒ ñŠ tâm   Ç‰n khi "Tánh Giác (Giác trí tuŒ) nhÜ hÜ không, bình 
Ç£ng không Ç¶ng chuy‹n, Giác mÜ©i phÜÖng cõi, LiŠn ÇÜ®c thành PhÆt Çåo..." Tánh Giác 
là hÜ không vô tÆn, cÓ ÇÎnh, không khªi diŒt, bình Ç£ng v§i Tâm ThÙc hay Vô minh hay 



thay Ç°i, sanh diŒt, nhÜng không còn dính v§i vô minh n»a. Trong tâm th‹ chÌ có tánh 
giác thì Çó là chÖn tâm, vì khi giác trí tuŒ liên tøc không kÈ hª tÕa kh¡p hÜ không vô tÆn, 
liŠn thành PhÆt Çåo hay là Tánh Viên Giác bao trùm kh¡p mÜ©i phÜÖng.

     NhÜ chúng ta bi‰t r¢ng "HuyÍn t§i nÖi Giác sanh.," PhÆt giäi thích, " NÀy ThiŒn nam 
tº ! TÃt cä chúng sanh, các thÙ huyÍn hóa ÇŠu sanh nÖi NhÜ Lai Viên Giác diŒu tâm. Vì 
nhÜ hoa ÇÓm trong hÜ không, tØ hÜ không mà có. Hoa huyÍn tuy tuy diŒt mà tánh hÜ 
không ch£ng hoåi. Tâm huyÍn cûa chúng sanh låi y nÖi huyÍn mà diŒt, các huyÍn h‰t mà 
cái giác tâm bÃt Ç¶ng. Y nÖi huyÍn mà nói giác cÛng g†i là huyÍn. N‰u nói có giác vÅn 
chÜa có lìa huyÍn. Nói không giác cÛng låi nhÜ th‰. Cho nên huyÍn diŒt g†i là bÃt Ç¶ng." 
MuÓn lìa huyÍn phäi dùng các pháp huyÍn Ç‹ trØ huyÍn, nhÜ khi Çåp gai, phäi lÃy gai lÍ 
gai;, h‰t bŒnh thì các gai ÇŠu bÕ. Giác tÜ§ng (Giác thÙc hay tâm thÙc) là pháp huyÍn dùng 
Ç‹ trØ huyÍn. Khi huyÍn trØ xong, giác tÜ§ng trª thành Giác Tánh hay Viên Giác. nói rõ 
hÖn là huyÍn diŒt tÙc là ThÙc chuy‹n thành Trí.

     PhÆt dåy gÓc rÍ cûa sanh tº luân hÒi là ái døc, n‰u còn tâm tham døc, thì phäi Ç†a låc 
nÖi sanh tº luân hÒi. Có hai chÜ§ng ngåi trong viŒc tu hành Viên Giác là: 1) Lš chÜ§ng 
hay sª tri chÜ§ng do tÜ tÜªng cháp pháp, và 2) S¿ chÜ§ng hay phiŠn não chÜ§ng do chÃp 
ngã. Ba pháp môn sau Çây là Viên Giác thân cÆn tùy thu¶c, PhÆt kŒ r¢ng:

Oai ñÙc ông nên bi‰t

Vô thÜ®ng Çåi giác tâm

Bän t‰ không hai tÜ§ng

Tùy thuÆn các phÜÖng tiŒn

SÓ nó là vô lÜ®ng

NhÜ Lai t°ng khai thÎ

LiŠn có ba chûng loåi

TÎch tÎnh Xa-Ma-tha (tÙc là ChÌ)

NhÜ gÜÖng hiŒn hình tÜ®ng

NhÜ huyÍn Tam-Ma-ÇŠ (Quán)

NhÜ ÇÃt làm mÀm tæng trÜªng

ThiŠn-na chÌ tÎch diŒt

NhÜ hoàn trong món ÇÒ

Ba thÙ diŒu pháp môn



ñŠu là tùy thuÆn giác

MÜ©i phÜÖng chÜ NhÜ Lai

Và các vÎ BÒ Tát

Nhân Çây ÇÜ®c thành Çåo

Ba viŒc ÇŠu tròn chÙng

G†i cÙu kính Ni‰t Bàn

     Tóm låi, hành giä muÓn chÙng nhÆp Viên Giác, sau khi gi» gi§i luÆt nghiêm minh nhÜ 
ái døc, tham sân si, cùng tránh lš chÜ§ng và sª chÜ§ngv.v..., dùng ba pháp môn Ç‹ tu tÆp, 
Çó là Xa-Ma-tha là ChÌ hay ñÎnh Ç‹ thanh l†c v†ng tâm, Tam-Ma-ÇŠ là Quán  thân tâm 
nhÜ huyÍn, dùng Çåi bi tâm Ç‹ Ç¶ sanh, và ThiŠn-na là lìa bÓn tÜ§ng (Tác, nhÆm, chÌ, 
diŒt) và Çoån phiŠn não, Çåt vô ngã. Khi th¿c hành Giác Trí TuŒ nhÜ Çã trình bày trên, thì 
næng sª Çã song vong. VÆy,

* Tri ThÙc Çúng  cái tri thÙc sai lÀm cûa chû khách (nhÎ nguyên) là giäi thoát m†i m†i 
phiŠn não, nhân duyên ch¢ng chÎt,  là tùy thuÆn giác và cÛng là Vô thÜ®ng Çåi giác tâm.

* Giác Ng¶ tÙc là Giäi Thoát, chính là tri nhÆn Th¿c Tåi m¶t cách toàn diŒn không thêm 
không b§t, là vÜ®t khÕi Th©i Không, là th‹ nhÆp Cõi Vô Cùng H¢ng H»u, vì HÜ Không äo 
tÜªng và Th©i Gian huyÍn hóa làm ngæn cách th‰ gi§i HiŒn TÜ®ng v§i Cõi Vô Cùng.

* NhÆn thÙc niŒm ÇÀu cûa Cäm Giác Ç‹ có ChÖn ThÙc (Giác ThÙc nguyên sÖ). Tri nhÆn 
ChÖn ThÙc m§i có Giác Trí TuŒ (Tri ThÙc Nguyên Thûy), và xa lìa Tri ThÙc Çó (Vô th©i 
Gian).Trong tâm th‹ chÌ có tánh giác thì Çó là chÖn tâm, vì khi giác trí tuŒ liên tøc không 
kÈ hª tÕa kh¡p hÜ không vô tÆn, liŠn thành PhÆt Çåo hay là Tánh Viên Giác bao trùm kh¡
p mÜ©i phÜÖng.
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