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LỜI NGỎ

Chúng sinh vốn sẩn đủ trí tuệ, đức tướng 
của Như Lai, nhưng vì mê lầm lãng 
quên tánh biết sáng suốt nơi chính 

mình, chạy theo vọng tưởng trần lao, gây tạo các thứ 
nghiệp nôn luân hồi trong sáu nẻo. Làm nghiệp lành 
thì sinh nơi cõi A-tu-la, Người, Trờ i; gây nghiệp ác 
thì đọa vào Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Rốt cuộc, 
chỉ là khổ thôi!

Đức Phật từ bi vô hạn, xuâ,t hiện nơi đời, chỉ dạy 
vô lượng pháp môn để cứu thoát chúng sinh đang 
chìm đắm trong biển khổ sinh tử mênh mông, đặt để 
lên bến bờ Niết-bàn an vui giải thoát.



LẢhĩ Tông Báo Giám

Pháp môn tuy nhiều nhưng tìm một pháp ổn 
thỏa, thẳng tắt, thích hợp mọi căn cơ thì không gì hơn 
niệm Phật. Trên từ hàng Bồ-tát Đẳng giác, dưới đến 
kẻ phàm phu dẫy đầy phiền não, đều tin tưởng hướng 
về. Pháp tu này, người trí quyết tâm niệm Phật hiện 
đời vào sâu Tam-muội, ke ngu chỉ cần mười niệm 
thành công về nơi chín phẩm.

Thế nên, bao đời chư vị Tổ sư, Cao tăng, Đại 
đức, trước tác soạn thuật, hoằng dương Tịnh độ, sách 
luận râ"t nhiều, nhằm để nôì tiếp tâm nguyện Phật, 
dẫn dắt muôn loài đồng về cõi Tịnh. Trong đó, quyển 
Liên Tông Bảo Giám do Đại sư Ưu Đàm soạn thuật 
được xem là chiếc thuyền lớn của việc xiển dương 
Tịnh nghiệp.

Sách này là chiếc gương quý báu soi sáng cho 
người niệm Phật, khiến ai nấy đều thấu rõ đường lô i 
tu hành, nhận chân được giá trị lớn lao của pháp môn 
Tịnh độ, phá tan mê lầm, bỏ tà về chánh, chông đỡ 
ngôi nhà Phật pháp trong lúc nguy nan, xua tan mây 
mù u ám, để mặt trời trí tuệ Phật soi sáng muôn nơi, 
chúng sinh đều thấm nhuần mưa pháp.

Tôi lúc mới vào đạo, đã xem qua Mấy Điệu Sen 
Thanh do HT. Thiền Tâm phiên dịch nên biết được 
đại khái phần nào giá trị của bộ Liên Tông Bảo Giám.



Thích Minh T hành  dịch

vả  lại, nhận thấy tài liệu về Tịnh độ ở V iệt Nam 
chưa nhiều, nơi lòng ấp ủ tâm nguyện mong muốn 
góp sức vào việc phiên dịch để phổ biến. Vào năm 
2002, nhân lúc an CƯ tại trường Hạ chùa Bửu Liên (Q. 
Bình Thạnh), tôi gặp thầy M inh Thành, được biết 
thầy thông thạo về Hán cổ nên mong thầy phát tâm 
chuyển ngữ những bộ sách Tịnh độ trong Hán tạng 
sang V iệ t văn. Từ đó, các huynh đệ đồng lòng góp 
sức, những dịch phẩm lần lượt ra đời. Đcn khi cỏ 
được trong tay bộ Liên Tâng Bảo Giám bằng chữ 
Hán, chúng tôi quyết tâm phiên dịch sang tiêng V iệt 
nhằm đem lại lợ i ích rộng sâu cho người tu Tịnh 
nghiệp. Thời gian trải qua 3 năm, lúc hoàn thành, tôi 
cầm bản thảo xem đi xem lại năm bảy lượt, nơi lòng 
dâng tràn niềm cảm xúc sâu xa khi đọc đên đoạn: 
"Đời vua Nguyên Thành Tông, xuất hiện nhóm người 
mạo danh Liên tông, làm điều tà vạy, bẻ cong chánh 
pháp, gày loạn trong nước. Triều đình ban chiếu chí 
nghiêm cấm Liên tâng hoằng hóa. Đụi sư Ưu Đùm 
đem hết tâm tư soạn thuật 10 quyển L iên Tông Bảo 
Giám, kính cẩn tự phát tâm lập nguyện, y theo số chữ 
trong ấy, mỗi chữ lạy ba lụy, mỗi lạy tụng tâm chú 
Lăng-nghiêm một lần, xưng tôn hiệu Nam mô Quán 
Thế Âm Bồ-tát ba lần. Ngài tha thiết mong chư Phật 
xót thương íiia hộ, khiến cho tà ma ngoại đạo quỵ y,



L iên  lo r i ỉ Ị  Báo (ìiđm

chân thừa được lưu bố  rộng rãi. Sau đó, Ngài đích 
thân lên kinh đô, vượt đường xa ngàn dặm, không nịịại 
gian khổ, đem sách nàv dâng lên Hoàng đế. Nhà vua 
xem xong khen ngợi, bãi bỏ lệnh cũ, cho phép in ấn 
lưu hành rộng r ã i” .

Thật tôn kính biết bao! Đại sư ưu Đàm ý chí 
ngât trời, dùng mắt tuệ viết nên sách này, tâm thành 
cùng cực, vì pháp quên cả thân mạng, quyền uy 
không khiếp phục, dôc sức mở bày chánh pháp, dẫn 
dắt mọi người đồng về nẻo giác. Với tâm này, nên Sư 
mới đạt thành chí nguyện như thê!

Chúng tôi chỉ mong những ai có duyên đọc qua, 
hoặc thây hoặc nghe, bao người tu tập pháp môn Tịnh 
độ đều là bạn sen thân thiết với chúng tôi, cùng nhau 
quyết tâm tu hành, dôc sức niệm Phật không thôi 
chuyển, để đền đáp phần nào công ơn sâu nặng của 
Phật, Tổ.

Dịch phẩm hoàn thành dưới sự chứng minh của 
HT. thượng Trí hạ Tịnh (viện chủ chùa Vạn Đức), sự 
tận tâm giúp đỡ của ĐĐ. Thích Chân Tính (Trụ trì 
chùa Hoàng Pháp) cùng chư pháp hữu ĐĐ. Tâm Huệ, 
Phật tử Tâm Hoa, Hoằng Trạng... biết bao tấm lòng 
vì sự nghiệp hoằng pháp lợ i sinh nên công việc sớm 
được thành tựu.

8



Trong khi phiên dịch, không sao tránh khỏi sai 
lầm sơ thất, mong chư tôn đức niệm tình chỉ dạy cho. 
Thành kính tri ân vô lượng!

Chùa Huệ Viễn, 14/10/2008 
Thích Pháp Đăng kỉnh ghi

Thích  M inh T hành  dịch





ĐẠI Sư ƯU ĐÀM (? - 1330)

Đ ại sư ưu Đàm, người đời Nguyên, họ 
Tưởng, quê ở Đơn Dương, gia thế 
thường thờ Phật.

Mười lăm tuổi, Ngài xuất gia nơi chùa Đốạg 
Lâm ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. về sau, được mời trụ 
trì chùa Diệu Quả tại Đơn Dương.

Năm đầu thời Nam Tống (1127), ngài Từ Chiếu 
sùng mộ di phong Bạch L iên X ã ' của Tổ Huệ Viễn,

1 Bạch L iê n  Xã: nói đủ tà Bạch Liên Hoa Xà, gọi lắ l là L icn  Xã, là 
doàn thể niộm Phật do ngài Huộ Viển đời Đông Tấn sáng lập, nay trỏ 
Ihành lùn iiọ i chune cho các đoàn thế Ihuộc loại này. Năm Thái Nguyên 
thứ 9 (384), ngài Huộ Viễn đến ỉ.ô Sơn, ỏ chùa Đông Lâm lạ i Hổ Khê,
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Liên IYìhíị Bảo (liám

nên đề xướng thành lập một đoàn thể chuyên tu niệm 
Phật cho những người dân thường, gọi tcn Bạch Liên 
Tông2 (tên gọi khác của Tịnh Độ Tông). Nhưng vì độ

tăng tục lừ bồn phương quy tụ về đây cầu đạo. Niên hiệu Nguyên Hưnu 
năm đầu (402), vào tháng bảy, [ỉuộ Vĩnh, Huệ Trì, Đạo Sinh, Lưu Di 
Dãn，Tôn Bính, Lô i Thứ Tông v .v .. gồm 123 người, tụ họp lạ i lạ i chùa 
Đông Lâm, trước urựng Phật v ỏ  Lượng Thọ nên đài Bát-nhã, kiến trai 
lập thệ, chuyên tu Ìiiộni Phậl Tam-muộì, nguyện cầu vãng sinh Tây 
Phương. Vì Irong ao chùa trồng nhicu scn irắntĩ, lạ i cĩíng vì đoàn thể 
nguyện cầu sinh cỗi scn irắng. cho nên gọi lù Bạch L icn  Xã. v ề  sau. 
11 gười đôn Iheo tu mỗi ngày một nhiều, mở đầu sự hưne thịnh cửa Tịiìh 
dộ giáo, đặc biệt được Ihịnh hành vào C U Ổ Ì đời Đường, đầu đời Tống. 
M ỗi khi kết hợp những người cùng chí hướng để dựns dạo Iràne Tịnh 
dộ, chuyôn tu Tịnh nghiệp, thì lại lấy ngài Huộ V iền ỉàm vị thỉ tổ của 
Liôn Xã, láy kinh Ban Chu Tam-muộị làm tư tưỏng chủ yếu cho L icn  Xã 
niộni Phậl, lấy việc thấy Phật vãng sinh làm mục đích. Niên hiộu Chí 
Dại năm đầu {1308) đời Nguyôn，Licn Xã hị cấm. Thời ấy. Ưu Dàm Phổ 
Độ (7-1330) ỏ chùa Dông Lâm, dâng mười quyển Lô Sơn Liên Tâỉìịị Bão 
Giànt xiển minh ý chỉ ciia Liên tỏng, hèn được giai lỏa, đổ nu ihờỉ. chịu 
mộnh vua. Ưu Đàm làm giáo chủ. về  sau, trái qua các đời Minh, Thanh 
tỉến nay. vẫn còn có những neười kết đoàn niệm Phậl.
2 Bạch L ic n  Tông: một phái thuộc lông Tịnh độ của Phậl giáo Trung 
Quốc, do Mao Tử Nguyên sáng lập vào đầu năm Thiệu đời Cao 
Tỏng triều Nam Tống. Tử NguytMi còn gọi là rrừ  Chicu Tử Neuyốn, lúc 
đáu thờ ngài Tịnh Phạm ỏ chùa Diên Tường, Niĩô Quận làm thầy, học 
giáo nghĩa Thiên Thai, tập ihicn pháp chỉ quán. Nhân hâm mộ di phoniỉ 
lập Bạch L icn  Xã của ngài Iỉuộ Viỗn đời Dông Tâ 11 nên khuyên nhủ sĩ 
tlân quy y Tam Báo, giữ năm giới, niệm Phậl A-dì-đà năm ticng để 
chứng năm giới, hicn thành Liên Tôììịị Thần Triêu Sám N ịịh i (nghi thức 
sám hối huổi sớm mai), thay cho pháp giới chúnc sinh lề Phật sám hối, 
cầu nguyện chúng sình vành sinh Tinh độ. Sau đến Hồ Đ iển Sơn ở Bình
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tử Ngài là Xà-lê Tiểu Mao bóp méo giáo lý, khiến 
cho CL1Ô Ì đời Tông, tông này bị cho là tà đạo.

Đến đời Nguyên, lạ i có một hội tên Bạch Liên 
do Đỗ Vạn Nhất ở huyện Đô Âp, tỉnh Giang Nam 
thành lập, bị triều đình xcm là loạn tặc ncn đàn áp, 
đồng thời ngăn câm không cho gọi tên Bạch L iên Hội 
và tất cả việc tà đạo làm rối loạn nước nhà. Đứng 
trước tình thế này, năm đầu niên hiệu Đại Đức 
(1305), đời vua Nguyên Thành Tông, Đại sư Ưu Đàm 
đcm hết tâm tư soạn thuật mười quyển Liên Tông Bảo 
Giám, làm rõ giáo nghĩa chân thật của L iên tông do

Thích M inh T hành  dịch

Giang (nay ở phía Tây huyện Thanh Phô, tỉnh Giang Tô, phía Nam huyện 
Côn Sờn) sáng lặp Bạch Liên Sám Đưởng, tự xưng là Bạch L icn  Đạo sư, 
tu lịn h  imhiộp, soụn Vìêĩĩ Duni* ỉ  ứ Dọ Tíỉìiì Qudtì 7 uyen ỉ hự ĩ Đo, í-tc 
xướng nghĩa mới bèn thành lập mội phái. Thời đỏ, có người chê bai cho là 
Sư lhc'1 ma, Sư mới dời dến Châu Giang (huyộ 11 Cửu Giang, linh Giang 
Tây) sone vẫn khuyên hóa xa gần, không hồ một mỏi. Năm Kiên Dạo 
thứ hai (1166) đời Hiếu Tông nhà Nam Tống, Sư vân niộnh vua, vào diện 
H)ức rYhọ diễn thuyết vé pháp môn Tịnh độ, được ban hiệu là lừ Chicu 
lo n o  Chủ. Khône bao lâu, sư lại về Binh Giang, lấy Phổ Giác Diệu Dạo 
làm nùn tône，chủ tníơ iiiĩ Thiền Tịnh nh ít trí, Di-đà tức là bản tánh của 
chúng sinh’ Tịnh độ tức ở trong lam chúng sinh, chỉ cần Tín, Nguyên niệm 
Phậl thì dù chẳniĩ dứt được phiền não, chưa bỏ duyên đời, không tu thicn 
định sau khi nìộnh chune cũ nu có Ihc được vãng sinh lịn h  độ. I rước uíc 
có； Dị~đủ ĩỉế ĩ yếu, Pháp Hoa Bách Túm, Kệ Ca Tứ Cú, Phật Niệm Nị>ũ 
Thanh, Chứ叩  Dạo Ca, Phonịị N^ityệí Tập... mộl ihởi tổng phong đại thịnh.
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l/um Tôĩiỉị Báo Giám

ngài Từ Chiếu đề xướng, đồng thời phá dẹp tà 
thuyết, tà hạnh của Bạch Liên Hội đương thời.

Năm đầu niên hiệu Chí Đại (1308), do Bạch 
Liên Đạo Nhân thuộc Bạch Liên Đường ở  tỉnh Phước 
Kiến làm việc sai quấy, vua lại xuông chiếu bãi bỏ 
Liên tông. Đại sư Ưu Đàm đích thân đến kinh đô 
dâng sách này lên Hoàng Đế Nhân Tôn, cầu xin phục 
hưng giáo pháp Tịnh độ. Vua xem xong bèn chuẩn y 
và cho phép in ấn lưu hành, dạy Ngài làm giáo chủ, 
ban cho hiệu Hổ Khê Tôn Giả.

Năm đầu niên hiệu Thuận Hóa (1330), Đại sư 
an tường ngồi niệm Phật vãng sinh.

Theo Mấy Điệu Sen Thanh, 
Phật Quong Đợi Tử Điển
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LỜI TựA

T rong pháp giới tánh chân thật, chúng 
sinh và chư Phật bình đẵng, không đồng 
không khác. Nơi tâm sáng suôi nhiệm 

mầu, ô nhiễm và thanh tịnh dung nhau, chẳng phải 
một, chẳng phải hai. Thế nên, mỗi hạt bụi đều là Tịnh 
độ, phương khác và cõi này đồng là thế giới Cực Lạc; 
mỗi niệm đều là Di-đà, bò, bay, máy, cựa đồng là 
Pháp thân chư Phật. Nhưng vì tình cảm phát sinh nên 
trí tuệ bị ngăn cách, tư tưởng vừa biến hiện thì bủn thể 
đã sai khác. Tâm theo sự dời đổi sinh trụ dị diệt, nôn 
cảnh có cao thấp, hầm hố", gò nổng. Thế ncn, cõi nước 
thanh tịnh hay thố giới cấu uế, đau khổ và an vui có 
khác biệt. Chúng sinh và chư Phật, phàm Thánh không
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L im  lonỉỊ Bảo Ciiám

đồng, nên dẫn đến sáu nco mịt mù, trôi lăn trong chín 
cõi. Bôn loài lũ lượt thăng trầm nơi ba đường, từ mê 
vào mc, từ khổ đến khổ, trải qua số" kiếp nhiều như cát 
bụi cũng không có ngày giải thoát.

Do vậy, đức Phật mở môn phương tiện dạy về 
N iệm Phật Tam-muội3, chỉ rõ Tịnh độ làm nơi trở về. 
Bảo rằng Niệm Phật Tam-muội, Phật nghĩa là bậc 
Giác ngộ. Tự mình giác ngộ, lại giác ngộ cho người, 
thực hành hạnh giác ngộ viên mãn, nên gọi là Phật, 
ví như người ngủ tỉnh giấc, như hoa sen nở.

Vì muôn cho chúng sinh tự soi sáng lạ i mình, 
được tịnh niệm tiếp nôì, lâu ngày thuần thục dứt trừ 
hết mọi mc lầm và nghiệp chướng. M ột niệm không 
sinh thì đoạn dứt mé trước sau. Tỏ ngộ tánh giác này, 
thì bcn trong không có tâm hay niệm, bên ngoài

3 Niệm Phật Tam-muội: Tam-muội quán niệm đức của Phật hoặc xưng 
danh hiệu Phật, tức là loại thiền định lấy niệm Phật làm nội dung quán 
tưởne.
Niệm Phậl Tam-muội dược chia làm hai loại:
1. Nhân hành niộni Phậl Tam-muội: nhất tâm quán iưỏng tướng hảo của 
Phậl, hoặc nhâl tâm quán tưởng thật tướng của pháp thân Phậl, cả hai đều 
là quán tưỏnii niệm  Phật. Trái lại, nhất lâm xưne niệm danh hiệu của 
Phật Ihì gọi là xưne danh niệm Phật. .
2. Quá thành niệm Phậl ram-muội: ba loại nhân hành nói trên được thành 
tựu, như trong thiền định được ihắy thân Phật hiện tiền. Nhân hành niộm 
Phật Tam-muội là •‘lu ” ，quá thành niệm Phật Tam-muội là “ phát được*'.
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không có cảnh được niệm; năng sở đều quên, chúng 
sinh với Phật không hai, cho nên gọi là niệm Phật.

Tiếng Phạn Tam-muội, nghĩa là chánh định, là 
nhớ chuyên, tưởng lặng, thần trí sáng suôt nhiệm mầu.

Trong kinh nói: “Nếu có người niệm Phật， nên 
biết đó là hoa sen trắng trong loài người Tô sư Huệ 
Viễn thời Đông Tấn, nhân nghe Pháp sư Đạo An 
giảng kinh IMt-nhã mà hoát nhiên đại ngộ, vào trong 
vô lượng Tam-muội thâm sâu. Ngài đến Lô Sơn dạo 
cảnh và về sau ở lại đó, cùng với các cao tăng, triều 
sĩ kết duyên tu hành. Ngài từng nói: uNhữỉĩịị tên gọi 
cửa Tam-muội í rong giáo pháp cỏ rấ ĩ nhiều, nhưng 
công đức cao dễ tiến tu, niệm Phật đứng đầu". Nhân 
đó, đặt tôn cho xã là Bạch Liên. Ngài Huệ Viễn bòn 
trước tác lời tựa của quyển Niệm Phật Tưm-muội. 
Đây vôn là để xiển dương nghĩa lý này.

Đại sư Trí Giả ở Thiên Thai phân định giáo 
pháp, bảo rằng: “Kinh Quán Vô Lượng Thọ là giáo /v 
chân thật sau cùng của Đại thừa, dùng ba pháp quún 
lóng lặng tâm tư ” • Đây vô"n là để hiển bày yếu chỉ 
của niệm Phật.

Tôn giả Pháp Chiếu lễ Bồ-tát Văn-thù cầu chỉ 
dạy, vôn là để chỉ dạy pháp này.

T h íd i M inh T hành  dịch
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Liên Tôriỉr Báo Giám

Thiền sư Tỉnh Thường kết duyên tịnh hạnh. Tổ 
tướng, công khanh quy hướng cùng tu hành, vốVi là tu 
về đạo này.

Thiền sư Trường Lô Sách kết L icn Hoa Thắng 
Hội, cảm ứng hai vị Bồ-tát Phổ Hiền và Phổ Tuệ vào 
hội. Đây vô"n là để chứng minh đạo này.

Tông chủ Từ Chiếu do sức bản nguyện thị hiện 
nơi thế gian, phát tâm hóa độ rộng lớn, dẫn chúng 
sinh từ nơi quyền biến đi đến chỗ chân thật, tùy cơ 
giáo hóa. Đây vô"n là muôn khiến cho các hạng căn 
cơ bcn nhạy và chậm lụt đều tỏ ngộ đạo này. Ngài 
biên tập Bạch Liên Sám, mở ra họa đồ bôn cõi, lấy 
Tín, Nguyện, Hạnh làm tư lương, lấy Giới, Định, Tuệ 
làm chính yếu. Đây vcín là để thiết lập Chánh tông 
của pháp niệm Phật này.

Vua Tông Cao Tông đích thân đề xướng hai chữ 
Liên Xã. Đây vô"n là tôn sùng pháp môn này.

Thiền sư Viên ứng Nhật ở Đông Nham Thiền 
Tự được Hoàng Đê ban Thánh chỉ: “ Trụ trì đạo tràng, 
sửa sang chùa chiền, biên tập truyện của các bậc 
Hiền, noi theo gương xưa chấn chỉnh lại giềng mối, 
bắc chiếc cầu đại pháp, gọi là Tông V iễn (noi theo 
Tổ sư Huệ Viễn), khai mở đạo T ổ ” . Mười tám năm 
ngoài việc đề xướng kinh pháp thiền, Ngài thường
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lấy pháp Niệm Phật Tam-muội chỉ dạy Người, Trời. 
Đến mùa thu, năm Nhâm Thìn (1292), niên hiệu Chí 
Nguyên đời Nguyên, nhận lờ i mời của Quảng Lợ i 
Thiền Tự ở núi Dục Vương, phủ Khánh Nguyên, 
nhường đạo tràng Khai Tiên lạ i cho Thiền sư Duyệt 
Đường Ngân tiếp nốì trụ trì.

Tháng giêng năm đầu niên hiệu Nguyên Trinh, 
lạ i có Thánh chỉ ra lệnh hộ trì giáo pháp ở L iên Tông 
Thiện Pháp Đường. Tháng giêng năm thứ hai (1295), 
niên hiệu Nguyên Trinh (1295) đời Nguyên, được 
nhà vua ban hiệu là Đại sư Thông Tuệ Chánh Tông 
Liên Xã, lạ i còn được ban tặng ca-sa kim tuyến. Vào 
tháng mười, năm thứ năm, niên hiệu Đại Đức (1301) 
đời Nguyên, khâm phụng Thánh triều. Nhà vua ban 
ngự hương, phan vàng đến chùa.

Từ đời Tấn đến nay gần một ngàn năm, cảm ân 
đức này, phương xa cõi khác, hoặc hiền hoặc ngu đều 
theo sự giáo hóa, mọi người đồng lòng niệm Phật.

Ngưỡng chúc Hoàng Đế thánh thọ vạn an, thiên 
hạ thái bình, pháp luân thường chuyển, đất nước an 
lạc tợ thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Ngay nơi cõi này 
trở thành thế giới Cực Lạc.

Ưu Đàm này lạm dự vào dòng họ Thích, mà

Thích M inh T hành  (lịch
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Liên Tônír Bảo (iiáni

không lợ i ích cho Phật pháp. Từng thấy những người 
tu học theo Liên tông4, nhưng chưa am tường tông chỉ 
của pháp niệm Phật, bỏ gôc theo ngọn, chấp tướng tu 
hành. Chánh nhân Tịnh nghiệp dường như mất hết, 
đều là những người ôm báu vật quên mất cố" hương, 
trái với chân thật, hướng theo giả dôì. Những người tu 
theo pháp này rất nhiều, người đủ chánh kiến chẳng 
có mấy ai, đến nỗi khiến cho những kẻ thượng mạn 
xem thường đạo Phật.

Thật đáng buồn thay! Cách xưa đã xa, người tu 
trong giáo pháp lâu dần sinh tệ. Chánh đạo càng suy 
yếu, tà pháp ngày thêm mạnh mẽ. M ọ i người phần 
nhiều hiểu biết sai lầm, đi vào đường tà. Họ chẳng 
suy xct một môn Tịnh độ chính là đường tắt ra khỏi 
luân hồi. Pháp môn này thẳng như dây đàn, sáng tợ

4 Liên tông: cũII11 gọi là Liên môn, tức là tông Tịnh độ. Tông này hắt 
nguồn từ Bạch L icn  Xã (hội sen trấne) đo neài Huệ V iễn sáng lập ở chùa 
Đông Lâm, Lô Sơn. Trung Quốc.
Bài lựa trong Liên Tôrìịị Bao Giám của neài Ưu Đàm Phố Độ nói: "TỔHuệ 
Viền iỉờ i Dôrìịị Tấn dến Lô Sơn, kết duyên tu hành cùìiịị với các vị cao íứỉĩịị 
vù danh s ĩ íriềỉA đình. N ịịù i nói rằrỉiị có rấ ĩ nhiều tên của Tam-muộỉ troníỊ 
các pháp mân, nhưn^ cônỊị hạnh cao mà dễ íiến thì chí có pháp môn niệm 
Phậĩ lù cĩứnịị âáư, vì thế, N ịịùi lập ru Bạch Liên Xã, chuyên niệm Phậí cảu 
vãriíi sinh
Hoa SC11 iượng trưng cho y báu C 'ủ a  cõi Cực Lạc Tịnh độ, vì thố, tỏng Tịnh 
đô cũng còn cỏ tên là L iên tông.
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vầng nhật. Yếu chỉ ở nơi kinh sám, nếu không gặp 
minh sư chỉ dạy thì giông như đám người mù rờ voi. 
A i nấy đều nói sai khác, từ tố i vào nơi tối, mãi bị tà 
kiến ràng buộc. Thật đáng tiêc thay!

Hôm nay, may mắn gặp được nhà vua có tâm 
Phật, dùng chánh pháp sửa trị đời. K ịp lúc vua tô i gặp 
gỡ, Phật pháp được lưu thông. Đâu không dùng pháp 
môn N iệm  Phật Tam-muội của Tổ sư chỉ bảo Người, 
T rờ i, làm mắt sáng cho tương lai, khiến cho mọi 
người đồng ngộ nhập T ri kiến Phật. Tô i bèn chuyên 
tâm nơi Tịnh độ, tìm xét chỗ xâu xa của giáo nghĩa 
L iên tông thuở trước, biên tập những lờ i th iết yếu gợi 
là Bảo Giám (chiếc gương quý báu), để soi sáng chân 
ngụy, gồm 10 thiên:

01. Chánh nhân niệm Phật: nghĩa là vào nhà ắt 
từ nơi cánh cửa.

02. Chánh giáo: chỉ bảo pháp môn niệm Phật có 
tiệm  thiên, đốn, viên, khiến người tiến tu tùy theo 
căn cơ về nơi chí đạo.

03. Chánh tông: khai thị về đạo lý chánh tâm 
Niệm Phật Tam-muội, khiến cho người tu tập hiểu rõ 
tông chỉ, thâu suốt cội gốc.

04ệ Chánh phái: vốn nói rõ chỗ gốc ngọn đắc

Thích M inh T hành  dịch
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Lỉẽn Tông Bào Giám

đạo của Phật Tổ cùng Gác bậc tông sư, muôn giúp cho 
hàng hậu học biết có cội nguồn.

05. Chánh tín.

06. Chánh hạnh.

07. Chánh nguyện: khiến cho mọi người tin 
chánh pháp, tu chánh hạnh, phát chánh nguyện cầu 
sinh về Tây Phương.

08. Chánh quyết vãng sinh: vôn nói rõ con 
đường vãng sinh Tịnh độ lúc lâm chung.

09. Chánh báo: trình bày rõ công đức trang 
nghiêm của Y  báo, Chánh báo nơi Tịnh độ do tu hành 
đạt được.

10. Chánh luận: dẫn những lờ i chân thành của 
chư Phật để phá dẹp sự châp trước sai lầm tà vạy, 
khiến cho mọi người sửa ác làm lành.

Ở đây chẳng dám nói hỗ trợ tông phong, chỉ là 
giúp ích cho người chưa nghe mà thôi. Mong muôn 
người có tâm cong vạy trở nên ngay thẳng, đổi tà 
thành chánh, dứt trừ nghi ngờ, người mê được ngộ. 
M ọi người khắp trên thế gian trong một niệm đều 
được N iệm Phật Tam-muội, cùng chứng ngộ Bồ-đề. 
Như thế, chẳng phải là lợ i ích rộng lớn lắm sao!
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Xin người tu Tịnh nghiệp mở lòng từ bi xem thử 
một lần, thấy nghe tùy hỉ, tán thán phụ giúp lưii 
thông. Còn như một câu: “Khi Phật TỔ chưa ra đ ờ i" 
thì xin để mắt nhìn cao hơn!

ĩh ích  M inh I hành  dịch

Ngày Phật Di-đà đàn sinh.
Nâm Ất 7V, niên hiệu Đọi Đúc thư 9 (13051 ỏ Liên Tông Thiện Pháp 

Đường, Đông Lâm Thiền Tự tại Lô Sơn, Giong Châu.

Ưu Đàm kỉnh ghi
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Thiên thứ nhất

CHÁNH NHÂN NIỆM PHẬT■ ■

T ừng nghe: trong hằng hà sa số các đức 
Như Lai, thì Di-đà là bậc nhất. Mười 
phương vi trần cõi Phật, thê giới Cực 

Lạc chính là chốn trở về. Lý cùng tột vốn chỉ nơi tâm, 
nhưng môn ban đầu phải từ nơi nhân địa. Nên biêt, 
cội cây to lớn phát sinh từ mầm chồi nhỏ bé, hành 
trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước ban sơ. Nếu 
muôn vượt qua sinh tử, nên lây Tịnh độ làm phương 
hướng trở vc; muôn chứng Niêt-bàn, phải lây niệm 
Phật làm trọng yêu để tâm trở nên chân chánh. Xét 
kỹ thì tin sâu Cực Lạc thật là cánh cửa nhiệm mầu
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L im  Tôĩìỉị Bảo Giám

của sự giải thoát, Phật Di-đà thật là bậc cha lành của 
chúng sinh. Trước nói rõ về chỗ cứu cánh nên nhìn về 
quả để tu nhân; đi dần trên con đường diệu huyền là 
từ nhân đến quả. Thế nên biết, việc hội tụ các bậc 
Hiền để két L iên Xã là có ý chỉ. Chuycn niệm Phật 
để khuyên người cô' làm hưng thịnh giáo pháp. Nhân 
trùm biển quả, quả suốt nguồn nhân; hình thẳng tất 
bóng ngay, âm thanh hòa tự nhiên tiếng vang thuận.

Bồ-tát Thê Chí trình bày chỗ côt yêu của sự 
chứng ngộ V iên thông. Đức Thế Tôn thì nói về nhân 
tu Tịnh nghiệp từ nơi nghe, tư duy, tu tập mà vào 
chánh định; nhờ nơi lòng tin, thực hành, phát nguyện 
mà vào cửa pháp giới. Do đó, một niệm hưng khởi 
muôn loài đều biết, lòng tin phát sinh thì chư Phật 
hiện tiền. Vừa xưng Hồng danh, tức đã gieo giống nơi 
thai sen; mới phát tâm Bồ-đề, liền nêu danh nơi Kim 
địa. Có duyên gặp gỡ, ncn tự ngộ tự tu, còn như tin 
cạn chẳng thọ trì thì thật là sai lầm rất lớn! Thế nên 
nói, cùng tột của Nhắl thừa là đạt đến Lạc bang; tu 
vạn hạnh vẹn toàn, chỉ có xưng niệm Phật hiệu là 
hơn hết. Nghiệp nặng nề trong tám mươi ức kiếp, 
rỗng thênh tan thành mây khói; phương trờ i xa xăm 
cả mười muôn ức cõi, trong khoảng chớp mắt đến 
ngay. Tưởng niệm chuycn chú, ngay nơi tâm quán 
tưởng thấy thân Phật, tâm cảnh dung thông, ngay nơi



nhân thành tựu quả thù thắng.

Cối Tịnh ư ế  trong mười phương, mở ra và cuốn 
lạ i đồng ở nơi đầu sợi lông. M ột tánh bao dung mênh 
mông trùm khắp cả pháp giới. Thê nên, chư Phật và 
chúng sinh thông suố"t lẫn nhau; Tịnh độ và u ế  độ 
thầm dung hội, kia đây đều tu, Sự Lý vô ngại. Giống 
như thần châu hàm chứa mọi báu vật, giống như 
mạng lưới của Đế Thích phản chiếu qua lạ i muôn 
ngàn tia sáng. Tâm ta đã vậy, tâm chúng sinh cùng 
chư Phật cũng thê.

Nên biết, thần thức dạo nơi muôn ức cõi nước, 
nhưng thật ra sinh trong tâm của chính mình; tuy gởi 
chất nơi chín phẩm sen, mà đâu ra khỏi sát-na 
khoảnh khắc. Do đó, bậc hiền Nhị thừa vừa xoay tâm 
trở lạ i được đến Liên trì; phàm phu tạo tộ i Ngũ 
nghịch3, chỉ trong mười niệm liền lên Bảo địa.

Thích M inh T hành  dịch

5 Ngũ nghịch: cũng gọi là ngũ nghịch lội, chỉ cho năm tội cực ác trái với 

đạo lý.
Theo thuyếl của Tiểu thừa thì năm lộ i nghịch là:
1. Hại mẹ: cũng gọi là giêí mẹ.
2. Hại cha: cũng gọi là giêt cha.
3. Hại A-la-hán: cũng gọi là giếl A-la-hán.
4 Ác tâm làm Ihân Phậl ra máu: cũng gọi là làm thân Phậl ra máu.
5 Phá lăne: cũne gọi là phá hòa hợp lăng, đâu loạn chúng tăng.
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Liên TôriiỊ Bảo Giám

Than ôi! Chúng sinh tâm thức mờ mịt, nghiệp 
chướng nặng nề, tin ít nghi nhiều, chê Tịnh nghiệp là 
Quyền thừa, cười trì tụng là thô hạnh. Như thế, há 
chẳng phải là tham đắm trong nhà lửa, tự cam chịu 
muôn kiếp đắm chìm trong mê muội, trái nghịch Từ 
thân. Thật đau đớn xót xa, cả đời trôi suông vô ích!

Cần phải tin, nếu chẳng nhờ vào tha lực thì 
không sao dứt trừ nghiệp chướng mê lầm, không gặp 
tông này thì chẳng có đường vượt ra sinh tử. Thệ 
nguyện đồng như chư Phật, noi theo các bậc tiền 
nhân, khuyên tân người sau, tôn sùng quý kính đạo 
này. Đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát 
nguyện, mỗi việc như thế đều hướng về đức Phật 
A-di-đà. Hoặc sinh, nay sinh, hay đang sinh, trong 
từng niệm như thế đều quy hướng về nơi Tịnh độ. 
Nếu muốn một đời xong việc thì hãy lưu tâm ở nơi 
đây. Trong tất cả thời, nghìn xe hợp lôì; nơi bốn oai 
nghi, muôn việc lành đồng về, đều lên cánh cửa 
nhiệm mầu Cực Lạc, nhanh chóng thành tựu Niệm 
Phật Tam-muội.

Trong năm tội trốn đây, hai tội trước là bỏ ruộng ân nghĩa, ba tội sau là 
hủy hoại ruộng đức, vì Ihế gọi là năm tội nghịch, năm tội nặng. Vì hành 
vi của năm tội là nguycn nhân làm cho người vi phạm phải rưi vào địa 
ngục Vô Gián nên cũng gọi ỉà nănì nghiệp Vô Gián, gụi tắt là năm vô 
gián, hoặc nàm tội không cứu được.
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Một bước ban đầu cần tỏ rõ
Đến thẳng Tây Phương không đường khác.

Chương 1

NHÂN DỊA CỦA PHẬỈA-DI-DÀ _ _

Kinh Cổ Âm Vương nói: uTrong kiếp quá 
khứ, cỏ cõi nước tên là Diệu Hỷ, vua tên 
Kiều-thi-ca. Ông nội là quốc vương 

Thanh Thái, cha là Chuyển Luân Vương Nguyệt 
Thượng, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan, sinh ra ba 
người con. Con trưởng tên Minh Nguyệt, người thứ hai 
tên Kiều-thi-ca, người thứ ba tên Đ ế Chúng. Lúc ấy, 
có đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương, 
Kiều-thi-ca phát đạo tâm, xả bỏ ngôi vua, theo đức 
Phật xuất gia, hiệu là Tỷ-kheo Pháp Tạng” •

Trong kinh Vô Lượng Thọ lạ i nói: “Tý-kheo Pháp 
Tạng ở chỗ Phật Thế Tự Tại Vương phát tâm cầu đạo 
Vô Thượng, tất cả người trong thế gian không ai sánh 
bằng. Lúc ấy, đức Phật hiển bày hai trăm mười ức cõi 
nước của chư Phật, xứng theo tâm nguyện của Tỷ-kheo



Liẽn Tôníị Báo (nám

Pháp Tạng. Pháp Tạng cúi đầu lễ Phật, phát 48 
nguyện rộng lớn, nếu không được như thế, thệ chẳng 
thành Phật. Bấy giờ, quả đất chấn động, trờ i mưa diệu 
hoa, trong hư không đồng thinh tán thán rằng: “Ngài 
chắc chắn sẽ thành Phật” .

氺

48 Đ Ạ I N G U YỆN  C Ủ A P H Ậ T  A -D I-Đ À

Hán dịch: Pháp sư Khương Tăng Khải 
Việt dịch: Tỷ-kheo Thích Trí Tịnh

01. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi 
nước của tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

02. Giả sử khi tôi được thành Phật, mà hàng 
Trời, Người trong cõi nước tôi, sau khi mạng chung 
còn đọa vào ba ác đạo, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác.

03. Giả sử khi tôi được thành Phật, tất cả thân 
thể của hàng Trời, Người trong cõi nước tôi, chẳng 
thuần sắc vàng ròng cả, tôi nguyện không chứng lây 
quả Chánh Giác.

04. Giả sử khi tôi được thành Phật, mà hình sắc
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của hàng Trời, Người trong cõi nước tôi có tố"t xấu 
không đồng nhau, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác.

05. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời 
Người trong nước tô i chẳng biết Túc mạng, ít nhất là 
biết những việc trong trăm nghìn ức vô sô kiêp, tôi 
nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác.

06. Giã sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng được Thiên nhãn, ít 
nhất là thấy trăm nghìn ức vô số" cõi nước của chư 
Phật, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác.

07. Giả sử khi tô i được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng được Thiên nhĩ, ít 
nhất là nghe lờ i nói khắp của trăm ngàn ức vô số đức 
Phật mà chẳng thọ trì trọn vẹn được, tôi nguyện 
không chứng lấy quả Chánh Giác.

08. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tô i chẳng được Tha tâm trí, ít 
nhất là rõ biết tâm niệm của chúng sinh trong nghìn 
ức vô số" cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác.

09. Giả sử khi tô i được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng được Thần túc thông,

Thích M inh T hành  dịch
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trong khoảng một niệm, ít nhất chẳng vượt qua được 
trăm nghìn ức vô số" cõi nước của chư Phật, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

10. Giả sử khi tôi được thành Phật, nếu hàng 
Trời, Người trong cõi nước tôi còn sinh lòng tham 
chấp nơi thân mình, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác.

11. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng trụ trong dòng chánh 
định mãi đến lúc thành Phật, tôi nguyện không chứng 
lấy quả Chánh Giác.

12. Giả sử khi tôi được thành Phật, ánh sáng của 
tôi còn có hạn lượng, ít nhâ,t chẳng chiếu thấu trăm 
nghìn ức vô số" cõi nước của chư Phật, tôi nguyện 
không chứng lây quả Chánh Giác.

13. Giả sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của 
tôi còn có hạn lượng, ít nhất lặ trăm nghìn ức vô sô' 
kiếp, tôi nguyện không chứng lây quả Chánh Giác.

14. Giả sử khi tôi được thành Phật, có người tính 
đếm biết được số* của hàng Thanh văn trong cõi nước 
tôi, hoặc giả nhẫn đốn tất cả chúng sinh trong cõi 
Tam thiên Đại thiên đều thành bậc Duyên giác, cùng 
nhau đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp mà biết
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được số Thanh văn đó, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác.

15. Giả sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của 
hàng Trời, Người trong cõi nước tô i không có hạn 
lượng, trừ khi họ có bổn nguyện riêng, dài ngắn tự tại 
theo ý muốn, nếu không được vậy, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác.

16. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi nhẫn đến nghe có tôn bất 
thiện, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

17. Giả sử khi tôi được thành Phật, các đức Phật 
trong vô lượng thế giới ở mười phương không đều 
ngợi khen xưng danh hiệu tôi, tôi nguyện không 
chứng lấỵ quả Chánh Giác.

18. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở 
mười phương chí tâm tín nhạo muôn sinh về cõi nước 
tôi, nhẫn đến trong mười niệm, nêu chẳng được vãng 
sinh, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác, chỉ 
trừ người phạm tội ngũ nghịch và chê bai chánh pháp.

19. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở 
mười phương phát Bồ-đề tâm tu các công đức, chí 
tâm phát nguyện muôn sinh về cõi nước tôi, đên lúc 
người đó mạng chung, nếu tôi chẳng cùng với đại

Thích M inh T hành  dịch
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chúng vây quanh hiện ra nơi trước người đó, tôi 
nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác.

20. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở 
mười phương nghe danh hiệu của tôi, để tâm nơi nước 
của tôi, vun trồng cội công đức chí tâm hồi hướng 
muôn sinh về cõi nước của tôi, nếu không được quả 
toại, tôi nguyện không chứng lây quả Chánh Giác.

21. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng đều thành tựu đầy đủ 
32 tướng đại nhân, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác.

22. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi Phật phương khác sinh về cõi nước tôi, rô,t 
ráo chắc đến bậc Nhất sinh Bổ xứ, trừ những vị có bổn 
nguyện, muốn tự tại hóa độ, vì chúng sinh mà mặc 
giáp hoằng thệ, chứa nhóm cội công đức, độ thoát mọi 
loài, đi qua cõi nước của chư Phật tu hạnh Bồ-tát, cúng 
dường các đức Phật Như Lai ở mười phương, khai hóa 
hằng sa vô lượng chúng sinh làm cho trụ vào đạo Vô 
thượng Chánh nhân, vượt ngoài hạnh tu tuần thứ theo 
địa vị của hạng tầm thường, hiện tiền tu tập đức của 
Phổ Hiền. Nêu chẳng được như thế, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác.

23. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong
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cõi nước tô i nương thần lực của Phật mà đi cúng 
dường các đức Như Lai, chừng trong khoảng một bữa 
ăn mà chẳng có thể đến khắp vô số vô lượng ức 
Na-do-tha cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác

24. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi, ở trước chư Phật hiện cội công đức của 
minh, bao nhiêu những đồ muốn dùng để cúng dường 
chư Phật, nếu chẳng có đúng như ý muốn đó, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

25. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi không thể diễn nói Nhất th iết trí, tôi 
nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác.

26. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi không được thân Kim  Cang bền chắc, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

27. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước 
tôi những hàng Trời, Người, tâ̂ t cả muôn vật đều đẹp 
đẽ trong sạch sáng rỡ, hình sắc lạ thường, rất nhiệm, 
rất mầu, không ai có thể cân lường được. Những chúng 
sinh kia nhẫn đến người được Thiên nhãn mà có thể 
biện biết rõ ràng danh sô" của những vật trên đó, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

Thích M inh T hành  dịch
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28. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
trong cõi nước tôi nhẫn đến những vị công đức kém ít 
mà không thấy biết được Đạo Tràng Thọ cao bôn 
trăm muôn dặm, vô lượng màu sắc, vô lượng ánh 
sáng, tôi nguyện không chứng lây quả Chánh Giác.

29. Giả sử khi tôi được thành Phật, nếu Bồ-tát 
trong cõi nước tôi đọc kinh pháp, phúng tụng pháp, 
phúng tụng thọ trì, giảng thuyết mà không được trí huệ 
biện tài, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

30. Giả sử khi tôi được thành Phật, trí huệ biện 
tài của Bồ-tát trong cõi nước tôi nếu có người hạn 
lượng được đó, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác.

31. Giả sử khi tôi được thành Phật, cõi nước của 
tôi thanh tịnh, thảy đều soi thấy tết cả vô lượng vô số 
bất khả tư nghị cối nước của chư Phật mười phương, 
dường như gương sáng soi thấy rõ bóng mặt, nếu 
không được như thế, tôi nguyện không chứng quả 
Chánh Giác.

32. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi 
nước tôi, từ mặt đất lên đến hư không, những cung 
điện, lầu đài, ao nước, cây hoa... Tất cả muôn vật đều 
do vô lượng chất báu đẹp cùng trăm nghìn thứ hương 
thơm hiệp chung lại làm thành, nghiêm sức tố"t lạ,
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hơn hẳn hàng Trời. M ùi thơm của những vật ấy xông 
khắp cả cõi nước ở mười phương, Bồ-tát nào ngửi 
được hơi hương ấy thời đều tu hạnh của Phật. Nếu 
không được như thế, tôi nguyện không chứng lây quả 
Chánh Giác.

33. Giả sử khi tôi được thành Phật, những loài 
chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghi cõi nước 
của chư Phật ở mười phương, được ánh sáng của tôi 
chiếu đến thân, thời thân tâm của chúng sinh ấy hòa 
dịu hơn hẳng hàng Trời, Người. Nếu không được như 
thế, tô i nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

34. Giả sử khi tôi được thành Phật, những loài 
chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước 
chư Phật ở mười phương nghe danh tự của tôi, mà 
chẳng được các món tổng trì6 sâu mầu cùng Vô sinh 
Pháp nhẫn7 của Bồ-tát, tô i nguyện không chứng lây 
quả Chánh Giác.

35. Giả sử khi tôi được thành Phật, những người 
nữ trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư

Thích M inh T hành  dịch

6 Tổng trì: sức niệm tuệ có khả năng thâu tóm, ghi nhớ vô lượng Phật 
pháp, không để quên mất.
7 Vô sinh pháp nhẫn: một trong ba nhẫn, nhẫn thứ tư trong năm nhẫn 
nói trong kinh Nhân Vươĩĩịị, tức là quán lý không sinh không diệt của các 
pháp, nhận kỹ lý ấy, an trụ tâm bất động.
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Phật ở mười phương nghe danh tự của tôi, mà vui 
mừng tin mến phát Bồ-đề tâm nhàm ghét thân gái, 
nếu sau khi mạng chung còn thọ thân gái trở lại, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

36. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
trong vồ lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật 
ở mười phương nghe danh tự của tôi, thời sau khi 
mạng chung vẫn thường tu hạnh thanh tịnh đến lúc 
thành Phật đạo. Nếu không được như thế, tô i nguyện 
không chứng ỉấy quả Chánh Giác.

37. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Trời, Người nhân dân trong vô lượng bất khả tư nghị 
cõi nước của chư Phật ở mười phương nghe danh hiệu 
của tôi, năm vóc gieo xuống đât, cúi đầu lễ lạy, vui 
mừng tin mến, tu hạnh Bồ-tát thời các hàng Trời, 
Người đều kính trọng đó. Nếu không như thế, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

38. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi muốn được y phục, thời 
những y phục tô't đẹp đúng pháp như đức Phật ngợi 
khen liền tùy niệm tự nhiên hiện đến trên thân, nếu 
còn phải cần may, vá, đập, nhuộm... tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác.

39. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời,
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Người trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng 
không bằng bậc Lậu Tận Tỷ-kheo, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác.

40. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi, tùy ý muôn thấy vô lượng cõi Phật 
nghiêm tịnh ở mười phương, tức thời ở trong cây báu 
thảy đều soi thây rõ ràng đúng như ý muôn chẳng 
khác gương sáng soi thấy bóng mặt. Nếu không như 
thế, tô i nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

41. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, 
mãi đến lúc thành Phật, nếu các căn thiếu xấu chẳng 
đầy đủ, tô i nguyện không chứng lây quả Chánh Giác.

42. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, 
thảy đều chứng được “ Chánh định thanh tịnh giải 
th o á t，，. Trụ trong chánh định đó, trong khoảng móng 
niệm liền cúng dường khắp vô lượng bất khả tư nghị 
của đức Phật Thế Tôn, mà vẫn không sao mất tâm 
chánh định. Nếu không như thế, tôi nguyện không 
chứng lây quả Chánh Giác.

43. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi,

Thích M inh T hành  dịch
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sau khi mạng chung sinh vào nhà tôn quý. Nếu không 
như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác.

44. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, 
vui mừng hớn hở, tu hạnh Bồ-tát đầy đủ cội công 
đức. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác.

45. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, thảy 
đều chứng được “ Chánh định Phổ đẳng” . Trụ trong 
chánh định đó, mãi đến lúc thành Phật, thường thây 
tất cả vô lượng bất khả tư nghị các đức Phật. Nêu 
không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác.

46. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi tùy ý muôn nghe pháp chi, thời tự nhiên 
liền được nghe pháp đó. Nếu không như thế, tôi 
nguyện không chứng lây quả Chánh Giác.

47. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, chẳng 
liền được bậc Bât thôi chuyển8, tôi nguyện không

* Bất thối chuyển: không thối chuyển, chỉ cho sự tu hành không lu i sụt 
cho tớ i khi thành Phật. Còn thôi chuyển là chỉ cho sự lui sụt, rơi vào 
đường ác hoặc Nhị thừa địa (hàng Thanh văn, Duycn giác).
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chứng lấy quả Chánh Giác.

48. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát ở 
cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, mà chẳng 
liền chứng được bậc Âm hưởng nhẫn, Nhu thuận nhẫn 
và Vô sinh Pháp nhẫn, cùng ở nơi pháp của chư Phật 
mà chẳng liền được bậc Bất thối chuyển, tô i nguyện 
không chứng lấy quả Chánh Giác.

氺

Chương 2

NHÂN DỊA, BẲN NGUYỆN 
CỦAPHẬĨĨHÍGH-CAVÀPHẬĨA-DI-DÀ  

■ ■

Kinh Bi Hoa nói: “Trong kiếp thuở xưa có 
vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm 
và vị đại thần là Bảo Hải làm thiện tri 

thức, cùng ở chỗ Phật Bảo Tạng phát tâm Bồ-đề. Vua 
Vô Tránh Niệm phát nguyện rằng: “Tôi tu Đ ại thừa 
cầu lấy Tịnh độ, chung quy chẳng nguyện ở nơi Uê độ

Bất thối v ị còn gọi là Bất thôi chuyển địa. Trong giai vị Tứ thiện căn 
của Hữu hộ, đến Nhẫn vị thì không còn rơi vào đường ác, được xếp vào 
Bất thôi vị.
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thành tựu đạo giác ngộ Chân Chánh Vô Thượng. 
Trong thế g iớ i tôi, chúng sinh không có những điều 
khổ não, nếu tô i không được cõi Phật như thế thì 
chẳng thành Chánh G iác” .

Nay quả đã viên mãn, thành Phật hiệu là 
A-di-đà, cho nên hiện bày ra cõi Tịnh độ.

Còn đại thần Bảo Hải nguyện ở nơi u ế  độ giáo 
hóa thuần thục mọi chúng sinh, nay quả đã viên mãn, 
thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, ở trong thế giới 
ác trược này thành tựu quả vị giác ngộ của Phật.

氺

Chương 3

DỨG PHẬT NÓI VÊ CHÁNH NHÂN TỊNH NGHIỆP 
CHDĨHÁNHHẬUVI-DÊ-HY

K inh Quán Vồ Lượng Thọ nói: “Bây giờ， 

bà Vi-đề-hy kêu khỏe hướng về đức Phật 
bạch rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Cúi mong Ngài nói rộng 
những cõi nào không còn lo buồn cho con nghe, con sẽ
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sinh qua đó. Con không ưa thích cõi Diêm-phù-đề9 úc 
trược này nữa!

Bấy giờ, đức Thế Tôn phóng ánh súng giữa 
chặng mày, chiếu khắp vô lượng thế g iớ i trong mười 
phương, các cõi nước của chư Phật đều hiện trong đó. 
Lúc ấy, bà Vỉ-đề-hy thấy rồ i liền bạch Phật rằng:

- Các cõi Phật ấy tuy là thanh tịnh đều có ánh 
sáng, nhưng nay con chỉ ưa thích sinh về thê g iớ i Cực 
Lạc, chỗ của Phật A-di-đà. Cúi mong đức Thế Tôn 
dạy con tư duy, dạy con chánh định!

Đức Phật bảo bù Vi-đề-hy:

Thích M inh T hànlì dịch

9 D iêm -phù-đề: cõi nước có irồng nhiều cây Dicm-phù và sản xuất ra 
vàng Dicnvphù-đàn.
Theo phẩm Diêm-phù-dể trong Trường A-hùm Ỉ8 , kinh D ụi Lâu Thán 7, 
kinh Khởi Thế / ，kinh Khởi Thế Nhân Bân /, cõi này phía Nam hẹp, phía 
Bấc rộng, chu v i khoảng 14. 000 km, khuôn mặt người cũng giống như 
địa hình ở đây. Lại phía Đông ao A-nâu-đạt (S: Anavatapta) có sông 
Hằng (S: Ganga), từ miộníi bò sinh ra’ theo 500 sông chảy vào biển 
Đổng; phía Nam có sông Sindhu, từ miệng sư tử sinh ra, theo 500 nhánh 
sông chảy vào biển Nam; phía Tây có sông Vaksu Bà-xoa, từ miộng 
ngựa sinh ra, theo 500 nhánh sông chảy vào biển Tây; phía Bắc có sông 
Tư Ký (S: Sìta), từ miệng voi sinh ra, theo 500 nhánh sông chảy vào 
biển Bấc.
Theo Luận Câu Xứ / / ，trong bốn đại châu lớn, chỉ châu này có toàn kim 
cương, tấl cả Bồ-tát sắp thành Chánh Giác ctcu ngồi tòa này.
Theo trôn thì có thể biết Dicm-phù-đề vốn chỉ cho Ân Độ, về sau chỉ 
chung cho thế giới nhân gian.
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- Phật A-di-đà cách đây không xa. Bà nên nghĩ 
nhớ suy xét kỹ, quán tưởng về cõi ấy. Nay Ta nói rộng 
rã i cho bà nghe, cũng đế khiến cho những kẽ phàm 
phu đời vị la i tu tập Tịnh nghiệp được sinh về Tâ V 

Phương cõi nước Cực Lạc,

Người muốn sinh về nước ấy, nên tu ba việc 
phước:

- Một:  Hiếu dưỡng cha mẹ，phụng sự sư trưởng, 
tâm từ bi không sát hụi, tu mười điều lành,

- Hai: Thọ í rì Tam quy, đầy đủ các giới, không 
phạm oai nghi.

- Ba: Phát tâm Bồ-đềy í in sâu nhân quảy đọc tụng 
kinh điển Đ ại thừa, khuyên tấn người tu hành.

Ba việc như thế，gọ ị là chánh nhân của Tịnh 
nghiệp.

Đức Phật bảo A-nan và bà Vi-đề-hy lắng nghe:

- Các vị hãy khéo nhớ nghĩ những điều ă ỵ ! f\

1. Hiếu dương cha mẹ

Niệm Phật là chỗ côt yếu của các pháp, hiếu 
dưỡng là hạnh đứng đầu trong trăm hạnh. Tâm hiếu 
tức là tâm Phật, hạnh hiếu tức là hạnh Phật. Muốn 
được đạo đồng với chư Phật, trước phải hiếu dưỡng
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song thân. Thế nên, Thiền sư Sách nói: “Một chữ hìêu 
là cánh cửa của mọi sự huyền diệu. Những lờ i Phật dạy 
lấy hiếu làm tông chỉ, kinh Phật nói lấy hiêu làm giới. 
Trong lờ i nói không mờ tối thì miệng phát ra ánh sáng 
giới, ngay đó rõ ràng nhanh chóng khai mở tâm địa ” .

Nói về hiếu, có hiếu của tại gia, có hiếu của 
xuất gia.

Hiếu tại gia là được cha mẹ thương yêu, vui 
mừng mà không lãng quên bổn phận làm con; bị cha 
mẹ ghét bỏ, phải sống lao nhọc mà không hề oán 
hận. Luôn thuận theo sắc diện của song thân để làm 
tròn việc phụng dưỡng.

Đạo hiếu của người xuất gia là cắt đứt ân ái, từ 
giã song thân để cứu xét đạo huyền vi phù hợp bản 
tánh, thâm nhập lý vô vi, trên đền đáp ân cùng cực, 
tiến bước trên con đường giải thoát. Đây là lô i tắt báo 
đáp ân đức của mẹ cha, chẳng những đời vị lai được 
lợ i ích mà ngay trong hiện tại cũng được thành công.

Thế nên, đức Như Lai nửa đêm vượt thành, đạo 
quả viên mãn trên non Tuyết. Ngài Huệ Năng dùng 
bạch kim  gởi gắm mẹ mà nôi pháp ở Huỳnh Mai. 
Nhưng vì pháp mà đoạn dứt thâm ân, ắt cần phải nghĩ 
suy báo đức. Do đó, đức Thế Tôn về thăm Phụ vương

Thích M inh T hành  dịch
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ồ thành Ca-tỳ-la-vệ, lên trời Đao-lợi thuyết pháp cho 
mẫu thân.

Còn như cha mẹ nghèo thiếu không nơi nương 
tựa, theo lý phải nên tự mình hầu hạ. Vì thế, ngài 
Tất-lăng-già-bà-ta hàng ngày đi khất thực để phụng 
dưỡng mẹ già. Đại sư Hoằng Nhẫn dựng lập Dưỡng 
Mầu Đường. Ngài Trần Mục Châu đan hài nuôi mẹ. 
Pháp sư Lãng gánh cha mẹ mà đi du học khắp nơi.

Vậy thì, người xuất gia lấy pháp vị làm thức ăn 
ngon ngọt, nhưng cũng không quên đem dâng hiến 
cho song thân; lấy Phật sự làm việc chuyên cần, 
nhưng không bỏ sót lễ nghi của nhân thế. Không chỉ 
cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời đều báo đáp 
được. Không chỉ cha mẹ một thân này, mà cha mẹ 
khắp trong pháp giới đều được độ thoát, đồng lên bờ 
giác. Đạo hiếu người xuất gia lợ i ích rộng lớn thay!

Nếu như nhân duyên chưa đủ, cha mẹ không cho 
phép thì nên ở tại nhà làm tròn đạo hiếu, siêng năng 
tu tập nhân xuất thế. Nếu có thể ở ngay nơi thế tục 
mà thực hành đạo chân thật thì vẫn có con đường để 
thành Phật. Chỉ mong được trở lại như lúc trẻ thơ, để 
khi cha mẹ nghiêm khắc, được quỳ dưới gốì nhằm 
báo đáp sự nhọc nhằn chăm sóc của song thân.

Do đạo hiếu mà dẫn đến chỗ Nhất thừa viên
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mãn, liền khiến cho Bồ-tát tại gia đạt được sự hiểu 
biết và tu hành không nghi ngờ. Hàng Cao nhân xuất 
tục, nhân ở đây có thể soi xét.

Nếu có người chỉ hạn cuộc ở việc phụng sự Phật 
pháp, không thể làm tròn việc phụng sự song thân, 
xem nơi đây ắt sẽ cảm xúc trong lòng, có thể khắc 
phục để vẹn toàn đạo hiếu.

Than ô i! Thời gian dễ trô i qua, cha mẹ khó quên 
lãng. Còn song thân ở nhà cũng như chư Phật tại thế; 
dùng hạnh hiếu để báo đáp ân đức của song thân, 
hoàn thành trọn vẹn công phu niệm Phật. Thê nên 
biết, cha mẹ vui vẻ thì chư Phật vui vẻ, tâm này 
thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh.

Như thế, thật đáng gọi là:

Vẻ quê không núi non cách trở
Ánh trăng xuyên nước đẹp vô ngần.

2. Phụng sự sư trưởng

Bậc Cao đức ngày xưa nói: “sinh ra ta lù cha 
mẹ, làm thành tựu cho ta là thầy bạn". Thế nên, thầy 
là bậc Đạo sư sáng suô"t trong đường mê, là ngọn đèn 
trí tuệ trong căn nhà tăm tôì, là thuyền từ trong biển 
khổ, là mắt sáng của Trời, người. Ân sâu hơn cả cha 
mẹ, đức nặng sánh tợ đất trời. Cho nên, đệ tử thờ
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thầy chẳng dám xem thường. Đâu chẳng thấy: đức 
Phật bỏ thân mạng để cầu nửa bài kệ; Tổ Huệ Khả 
chặt cánh tay để hỏi pháp an tâm, lấy thân làm tòa 
để thờ thầy; Lục Tổ buộc đá vào hông để giã gạo, 
vác gạo nuôi chúng mà tiếp nối Tổ vị; Bồ-tát Thường 
Đề bán tim  gan học Bát-nhã, gieo mình vào lửa để 
chứng Bồ-đề. Vậy mà người xưa rất lấy làm vui 
mừng, vì cảm thấy may mắn. Như thế, sao lạ i có thể 
không cố" gắng thờ thầy để học đạo hay sao?

Nên biết, tìm thầy để thoát sinh tử phải cầu 
chánh kiến, tham thiền hỏi đạo chớ nương tà tông. 
Cần phải hiểu rõ nguyên do tội phước, phân biệt kỹ 
sự lợ i hại của chánh tà. Chánh thì thành Phật, tà thì 
thành ma. Ban đầu chẳng gặp bậc tác gia, đến già chỉ 
thành vô dụng. Bởi thế, đức Như Lai biết thầy sai 
lầm mà bỏ đi; ngài Phu Tử chọn người lành để theo. 
Xem các bậc Thánh xưa đã thế, tại sao người nay lại 
chẳng làm theo như vậy?

Huống chi, hiện nay là thời mạt pháp, có nhiều 
thầy tà, phàm muốn tu hành nhất định chớ nên gần 
gũi. Chỉ giữ chánh niệm, rô ' cuộc sẽ gặp minh sư. 
Muôn tỏ ngộ việc lớn, phải； nên thận trọng đừng cho 
là dễ dàng.

V ì thế, đệ tử phụng sự thầy tức đồng với phụng
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Sự Phật. Đ iều này có thể gọi là:

Tứ sự cúng dường chẳng nhọc lao
Vụn lượng vàng ròng cũng tiêu được.

3. Tâm từ bi không sát hại

Bôn loài chúng sinh: noãn (sinh ra từ trứng), thai 
(bào thai), thấp (ẩm thâp), hóa (biến hóa), chim 
muôn, cá, trùng... đều là chư Phật ở vị lai, hoặc là cha 
mẹ nhiều đời trong quá khứ của chúng ta. Chúng đều 
biết kêu gào sỢ chết, tha thiết tham sông, tránh khổ 
tìm vui, thì tâm ấy đều như nhau; biết tìm nơi an ổn 
mà dưỡng thân mạng, thì lý này muôn loài vôn chung 
đồng. Tại sao nghe tiếng kêu thương của chúng mà 
nỡ lô i lên dao bén? Thấy chúng mắt đẫm lệ mà vẫn 
kéo lô i đến chỗ mất mạng tan thân? Hoặc giăng lưới 
trên núi rừng, hay đố"t lửa cháy khắp nơi khói bay mù 
mịt, làm chim ưng bay nhanh như điện xẹt để tranh 
nhau tìm lô i thoát thân, ngựa giỏi lấn chen phóng 
nhanh sợ hãi. Vượn nhìn mũi tên kinh hồn; nhạn thấy 
chiếc cung khiếp vía. Nỗi đau đớn vỡ đầu rơi óc khó 
mà chông cự, sự thông khổ thấu tận tim gan biết làm 
sao để cấm ngăn? HuốVig chi, chúng cùng bẩm thợ 
Ngũ hành10, đều bao hàm Tứ tượng11，đồng thấm

,tì Ngũ hành: irong triêt học cổ Trung Hoa, lât cả vạn vật đều phát sinh 
từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm Irạng Ihái được gọi
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nhuần tánh Phật, cùng có tâm thần sáng suô"t. Tại sao 
lạ i g iết hại chúng, chất thịt như núi, nấu nướng để 
cung cấp cho miệng và bụng của mình?

Nung đô"t tim  gan của chúng mà đâu b iết rằng 
đoạn mạng chúng sinh cũng là làm cho thân Phật 
chảy máu; ăn th ịt súc vật chính là nhai nuô"t thân thể 
của cha mẹ mình! Ấy là gây tạo lỗ i lầm sát hại thâm 
sâu, đoạn dứt chủng tánh từ bi. Hiện đời phước thọ 
âm thầm tiêu giảm, sau khi chết trầm luân nơi núi 
dao, rừng kiếm, trở lại làm gà, heo, cá, thỏ lần lượt 
hoàn trả nợ cũ. Đến như giết hại, cắt xẻo, nấu 
nướng... nhân quả cũng giông như nhau.

Xét kỹ việc ăn thịt thật đáng rùng rỢn, dù bán 
hay đổi ở lò sát sinh, cũng khó tránh khỏi trọng tội.

là: Mộc, Hỏa, Thổ, K im  và Thủy ( 私，欠，土，金，水 )■ Năm trạng thái 
này, gọi ỉà Ngũ hành (五行 ).
11 Tứ tượng: Tứ tượng hay tứ thánh Ihú, là một khái niệm hình tượng bộ 
bốn Irong khoa học thiên vãn, u.iếl học, phong thủy,... phương Đông.
Tứ tượng là bôn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại:
a. Thanh Long của phươiie Đông.
b. Chu Tước của phương Nam.
c. Bạch Hổ của phương Tây.
d. Huyền Vũ của phương Bắc.
M ỗi thánh Ihú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng 
có những đặc điểm và nguồn gốc ricng. Chúng được miêu tả đầy sinh 
động trong thần thoại và trí tưởng lƯỢng của người Trung Hoa, và cá 
trong Manga và Animc của Nhật.
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Bồ-tát thà tan xương quyết không ăn thịt chúng sinh. 
Thế nên, thỏ trắng thiêu thân mà tiên nhân chẳng 
đoái hoài. Đôi với cỏ cây còn không nhổ, thì th ịt lẽ 
nào lạ i cho nếm. Rời xa nhà bếp, vì có lờ i dạy không 
nỡ nghe tiếng kêu than. Nuôi lớn súc vật rồ i đem đi 
bán cũng đồng với tộ i lỗ i miệng giết tâm ăn. Cho 
nên, Đại Thánh từ bi mới chế giới dứt hẳn sát sinhẽ 
Ân của đức Phật thật là to lớn! Người tu Tịnh độ cần 
phải giữ gìn!

Như thế, thật đáng gọi là:

Không tham đắm hương vị,
M ớ i là rồng trong xanh.

4ẵ Tu mười điều lành

Chỗ côt yếu huyền diệu của Đại thừa, vôn 
không rờ i Nhất tâm. Muốn được chánh nhân của Tịnh 
nghiệp, cần phải tu mười điều lành trước tiên. Đoạn 
dứt bảy tộ i nặng của thân và miệng, thì bảy hạnh 
được thành tựu; diệt trừ hết gôc rễ Tam độc (tham, 
sân, si) của ý thức, thì Tam học (G iới, Định, Huệ) tự 
nhiên đầy đủ.

Theo kinh Di-đà, người cầu sinh Tịnh độ cần 
phải tu tập mười điều lành này. Trong kinh Hoa 
Nghiêm, chỉ có hàng Bồ-tát Ly câu địa mới có thể tự

Thích M inh T hành  dịch
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thân chứng đắc. Còn từ cõi Người, T rờ i cho đến cối 
Hữu Đảnh đều lấy mười điều lành này làm duyên để 
thọ sinh. Hàng Thanh văn cho đến Phật thừa cũng lấy 
mười điều lành làm căn bản vào đạo. Nếu không 
tuân theo sự chế định của đức Phật, sẽ dễ rơi vào ba 
đường ác tôì tăm, dù cho được thân người cũng bị hai 
loại quả báo ác. Không tu thì là mười điều bất thiện, 
vâng giữ tức là pháp môn mười giới. Đây quả thật là 
nền tảng của Tịnh độ.

Khuyên khắp cả mọi người thường tu tập hạnh 
này, đây chính là vườn pháp của Bồ-tát. Hãy nên an 
trụ nơi đây, thì có thể đến đại thành vô úy, có thể lên 
bậc Bất thôi chuyển, công đức chẳng thể suy lường. 
Thế nên, các Phật tử cần phải tu học!

5. Thọ trì Tam quy

Đức Phật là bậc Đạo sư của ba cõi, giáo pháp là 
mắt sáng của muôn loài. Tăng là Thượng sĩ lục hòa, 
đều là ruộng phước chân thật thanh tịnh. Trái ngược 
với đây thì trở thành tà vạy, thuận theo đó thì trở 
thành chân chánh. Công đức thần thông chẳng ai 
sánh bằng, sức mạnh Thánh nhân khó mà suy xét. 
G iải trừ khổ não như cái trống GÓ thoa thuôc thì các 
mũi tên bắn vào đều rơi xuông; vượt thoát tai nạn 
như song kiếm  đột phá vòng vây. Biến khổ làm vui
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trong khoảng sát-na, đổi phàm thành Thánh chỉ trong 
khoảnh khắc. Thế nên, thấy tướng xe lửa hiện ra, nếu 
biết quy y liền được trong mát; sắp đến Địa ngục, nếu 
xưng niệm danh hiệu Phật thảy đều lìa khổ. Ngài Phổ 
M inh và chư vương tránh khỏi tai nạn là bởi do công 
phu của định Không. Đế Thích đánh lui oai thế của 
Đảnh Sinh là từ sức mạnh của Bát-nhã.

Thế nên, Phật tử có lòng tin quy y Tam Bảo 
chân thật từ bi, dùng hương hoa cúng dường nơi Phật 
và tăng, đọc tụng lưu thông pháp bảo. Tập hợp những 
điều thiện lợ i này mà hướng về Bồ-đề, nguyện cho 
khắp tất cả chúng sinh đồng sinh Tịnh độ. Đâu không 
nghe nói: Tần-già, Anh vũ xưng niệm danh hiệu Phật 
được về Tây Phương; chư Thiên, Đ ế Vương quy kính 
Tam Bảo thệ cầu Thánh đạo. M ọi chúng sinh đều có 
thể trên cầu quả vị Phật, dưới thoát khỏi nỗi khô 
luân hồi.

Như thế, thật đáng gọi là:

Thiền là Đụi Quy, thơ là Phát
Thiên tử Đại Đường chỉ ba người.

6. Đầy đủ các giới

Đã phát được tâm Bồ-đề, nên tu hạnh Bồ-tát. 
Ban đầu thọ Tam quy, kế giữ năm giới, dần dần tu

Thích M inh T hành  dịch
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mười pháp lành, viên mãn Tam tụ luật nghi12. Căn cơ

Liên TôníỊ Bảo Giám

12 Tam tụ luậ t nghi: ba tụ giới pháp của Đại thừa Bồ-tát. Tụ nghĩa là 
chủng loại. V ì ba tụ pháp giớ i này vô câu Ihanh tịnh, hàm nhiếp các giới 
Đại thừa, viên dung vô ngại nên gợi là Tam tụ lịnh giới, Tam tụ viên 
ciới. Tam tụ tịnh giớ i gồm:
1. Nhiếp luậl nghi giới: pháp môn chỉ ác, đoạn dứl lấ l cả điều ác, hàm 
nhiếp các luật nghi, ỉà giới của 7 chúng thọ trì, tùy Ihco tại gia xuất gia 
khác nhau mà có chia ra các giới đieu như： 5 giới, 8 giới, 10 giới, cụ túc 
giới... cũng cỏ thể quy thành ba loại chung là biệt giải thoát g iới, định 
cộng g iớ i và đạo cộng giới. G iới này là nhân của pháp thân. Pháp thân 
vỏn tự thanh tịnh nhưng bị các điều xấu ác che đậy ncn không hiển 
được, nay iìa các đường ác thì công đức thành tựu hiện ticn ẽ
2. Nhiếp thiện pháp giới: nghĩa là tu lập lất cả các pháp lành. Đây là 
pháp môn lu thiện，là luậl nghi iĩiớ] mà Bồ-tál tu hành, hồi hướne các 
điều thiộn do lu thân, khẩu, ý vc Vô Thượng Bồ-đc, như thường siêng 
năng tinh líín, cúng dường Tam Bảo. tâm không buông lung, giữ gìn các 
giác quan và thực hành 6 Ba-la-mậl... nếu phạm tội thì như pháp sám 
h ô Ị nuôi lớn các pháp lành. Đây là nhân của báo thân, có công năng dứt 
ác tu thiện, cho nên trở thành duy ôn của báo thân Phật.
3. Nhiếp chúng sinh giới: lức dùng từ tâm nhiếp thợ, làm lợ i ích tất cá 
chúng sinh, đây ỉà pháp môn lợ i sinh. Kinh Bồ-ĩú ĩ Dịu Trì 4 nèu 11 loại 
như sau:
- Cùng làm bạn với những việc nhiêu ích mà chúng sinh đà thực hành.
- Cùng làm hạn vớ i các khổ bệnh đã sinh hoặc chưa sinh của chúng sinh 
và những ne ười săn sóc bệnh.
- Nói pháp thê gian, xuát thê gian cho các chúng sinh nghe hoặc dùng 
các phương liộn khiên Ỉ1Ọ đưực trí huẹ.
- B ict ân háo ân.
- Có khả nãng cứu giúp các sự sợ hãi của chúiiiỉ sinh. Nếu họ bị tai nạn 
như người thân qua đời, mấl mái tài vật thì Bồ-tát khai giải khiến họ hổì 
U) buồn.
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thuần thục thì giữ gìn trọn vẹn, nếu căn cơ chưa thuần 
thì thọ trì từng phần. M ỗ i năm có Tam thiện, mỗi 
tháng có Lục tra i13, nếu như thấy năm giới khó thực 
hành thì hãy trừ bỏ rượu thịt. Mười điều ác14 dễ

- Thấy cỏ chúng sinh nghèo nàn khốn khổ thì câp cho những vậi cần 
dùng
- Đức hạnh đầy đủ, nhận y chỉ đúng pháp, nuôi chúng đúng pháp.
- Trước nói lờ i an ủi, thường lớ i tui thăm nom, cấp cho thức ăn uống, nói 
lờ i lành của thế gian, làm mọi việc chẳng vì mình mà vì chúng sinh.
- Xưng dương khen ngợi người có ihậl đức.
- Dù nu từ tâm quỏ uách người cỏ lõ i xấu, chiết phục đuổi phạt khiên họ 
hối cải.
- Dùng năng lực thần Ihône thị hiện ác đạo, khicn các chúng sinh ấy 
chán sợ điều ác, vâng lu Iheo Phật pháp, hoan hỷ tin ưa, sinh tâm hy 
hữu.
Ba tụ tịnh g iớ i này là giớ i chung của tăng, tục Đại thừa nhưng tăng 
chúng Đại thừa ban đầu thọ nhiếp luật nghi giới (Ihọ 250 g iớ i) gọi là 
biệt thọ; sau lạ i lổng thọ 3 tụ tịnh giới, gọi là thông thọ.
13 Lục trai: sáu ngày irai giới thanh tịnh trong mỗi tháng: mùng 8，14， 
15, 23, 29, 30.
Vào 6 ngày này, chúng tăng phải nhóm họp một chỗ để Bô-lát thuyêt 
giới, còn hai chúng lại gia thợ irì hát quan trai giớ i một ngày một đcm. 
Tương iruycn ngày xưa lạ i Ấn Độ, quỷ thần thường hãm hại người vào 6 
ngày này, cho ncn ở dân gian có phong tục tắm gội, nhịn ăn vào những 
ngày này. v ề  sau, Phậl giáo cũng tiếp tục theo phong tục đó, đồng thời 
cho rằng vào 6 ngày này có Tứ Thiên vương xuông Ihế gian xem xct 
việc thiện ác.
14 Mười điều ác: Sát sinh, Trộm cáp. Tà đâm, Vọng ngữ, Lưỡng thiệt 
(nói lờ i gây ly gián, lờ i phá hoại), Ác khẩu (nói lờ i Ihổ ác), Ỷ ngữ (là lờ i 
nói vô nghĩa, lờ i nói do lâm nhiễm phái ra), Tham dục (iham ái, tham 
thủ, xan tham), Sân khuể, Tà kicn (tức ngu si).

57



LẢên Tôuỉị Bảo Giám

phạm, nên giữ một giới không sát sinh. Bụi nhỏ tích 
lũy thành núi non, sương rơi cũng thêm cho dòng 
nước. M ột giọt rơi xuông vực, rôt cuộc cũng trở về 
biển cả mênh mông.

Thế nên, kinh Niết-bàn nói: “Lúc đức Phật còn ở 
đời thì lấy Phật làm thầy, sau khi đức Phật diệt độ thì 
lấy g iớ i làm thầy". Kinh Phạm Võng nói: “Gi(H như 
trăng trong sáng, cũng như châu anh lạc. Chúng 
Bồ-tát nhiều như cát bụi đều do g iớ i này thành tựu 
đạo giác ngộ chân chánh Vì thế, rồng không có tâm 
phạm sát; sói còn có ý trì trai. Tỷ-kheo khổ hạnh tiết 
tháo đến nỗi bị buộc cỏ mà chẳng dám đi; bảo hộ con 
ngỗng mà phải đổ máu hồng; Cư sĩ bị bệnh duyên mà 
hoàn toàn không uốVig rượu ăn thịt. Thế nên biết, nói 
về cội gôc của các điều lành, thì năm giới đứng đầu. 
Bậc vương giả theo đó để trị quố"c, người quân tử 
phụng hành để lập thân; không thể rời xa lúc vội 
vàng, không thể phế bỏ dù trong khoảnh khắc.

Đạo Phật gọi là Ngũ giới, Nho giáo gọi là Ngũ 
thường15. Ở nơi trời là Ngũ tinh16, ở nơi đất là Ngũ

15 Ngũ thường: năm điều phái hằng có trone khi ở đờ i，gồm: Nhân, 
Nghĩa, Lỗ, Trí, Tín.
a. Nhân: lòng yêu thương đôi với muôn loài vạn vật.
b. Nghĩa: cư xử với mọi người công hình theo lc phải.
c. Lổ: sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử vđi mọi người.
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nhạc17, ở nơi người là Ngũ tạng18, ở nơi xứ sở là Ngũ 
phương19. Nói rộng ra thì không chỗ nào mà chẳng 
thâu nhiếp; quán xét cả trên dưới không gì có thể 
thêm vào. Do đó, trong Pháp Uyển Châu Lâm nói: 
''Điều thế tục ưa chuộng là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; 
chỗ ý  thức tham lam nương vào là sút sinh, trộm cắp, 
tà dăm, nói dối, uống rượu” .

Đạo và đời tuy trái ngược nhau, nhưng về mặt 
T iệm  giáo (tu hành) thì chung đồng không khác. 
Trong chánh pháp dạy, bắt đầu ở nơi nhân. Đó tức là

d. Trí: sự ihông b icì lý lõ, phân biệt thiện ác, đúng sai.
c. Tín: eiữ đúng lời, đáng lin cậy.
16 Ngữ tinh: Sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Thổ và sao Mộc.
17 Ngũ nhạc: theo Ihần thoại Trung Quốc, ngũ nhạc có nguồn gốc từ 
thân thể và đầu của Bàn cổ , vị thẩn đầu tiên sáng tạo ra thế giới. Do vị 
trí ở phía Đô ne của mình nên Thái sơn được gắn liền với mặt trời mọc, 
là biểu tượng cho sự ra đời và sự hồi sinh. Cũng vì cách diỗn giải này, 
I1Ỏ thông thường được nhắc đến như là ngọn núi linh thiêng nhất.
Ngũ nhục được sắp xếp Ihco bò'11 hướng chính và trung tâm của vùng đất 
Trung Hoa cổ đại. Các rặna núi trone nhóm này bao gồm:
a. Hướng bấc: Hằng sơn (恒山）thuộc tỉnh Sơn Tây.
b. Hướng nain: Hành SƠ11 (衡山 ) thuộc tỉnh Hồ Nam.
c. Ilưổng đône: Thái sơn (泰山 ) thuộc tỉnh Sơn Đông.
d. Hướng lây: Hoa sơn (华山 ) thuộc tỉnh Thicm  Tây. 
c. Tnme tàm: Tung sơn ( 嵩山 ) thuộc tỉnh Hà Nam.
18 Ngũ tạng: tâm, can, tì, phế, thận.
19 NịỊŨ phương: chỉ cho năm phươnu Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung 
ương.
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ở nơi pháp thật chỉ sự việc nói thẳng, không nhờ vào 
ngôn từ hoa mỹ, nương vào danh tự mà biểu hiện ý 
nghĩa. Tu nhân như thế, không mong quả mà chứng 
quả; từ chỗ này vào đạo, không muôn vui mà được 
vui. H iện nay, thây người trì giới không sát hại, 
chẳng cầu nhân mà nhân tỏa sáng; giữ giới không 
trộm cắp, chẳng hân hoan nghĩa mà nghĩa phô bày. 
Người không tà dâm, chẳng mong lễ mà lễ được lập. 
Người không nói dôì, chẳng mộ tín mà tín tự vang xa. 
Người không uông rượu, chẳng thực hành trí mà trí 
sáng tỏ. Năm giới này không chỉ tự kềm chế mình, 
ngăn ngừa sai quấy, mà còn trợ giúp nước nhà phát 
triển sự giáo hóa. MuốVi tu thành tựu tịnh hạnh, cần 
phải nghiêm túc giữ gìn giới luật.

Như thế, thật đáng gọi là:

Vạn thiện hòa dung đồng cõi Phật
Vui tươi hớn hở thuở thái bình.

7. Phát tâm Bồ-đề

Quả Phật Vô Thượng gọi là Bồ-đề, nếu phát 
tâm này, chắc chắn thành Phật. Pháp môn Tịnh Hạnh 
nói: uNgười tu Tịnh độ, cần phải khéo phát tâm. Nếu 
vì mình chán nàn Ngũ trưực20, ưa thích Cửu phẩm21

20 Ngũ trược: năm thứ cặn đục khởi lên trong K iếp giảm. Theo thuyết
của kinh Bi Hoa, q. 5, Pháp Uyển Châu Lâm，q. 98，Ngũ ti.ược chỉ cho:
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thì trá i với tâm Bồ-đề. Đó là hạnh Thanh văn không 
nên phát khởi. Nếu vì chúng sinh mà phát tâm đại bi 
cầu vãng sinh Cực Lạc, mong nhanh chóng thành tựu 
đạo lực thần thông để trả i qua mười phương cứu độ 
tất cả chúng sinh, khiến họ cùng thành Phật thì thuận 
với tâm Bổ-để. Đó là hạnh Bồ-tát cần nên phát khởi". 
Nay khuyên hàng cao lưu tu hành Tịnh nghiệp, phàm 
muốn lợ i mình, lợ i người cần phải phát tâm lập chí.

1. K iếp ưược: vào thời K iếp giảm, lúc luổi thọ con người rút ngắn còn 
30 luổi thì nạn đói kcm  xảy ra, lúc giảm còn 20 tuổi thì nạn bệnh tật xảy 
ra lúc giảm còn 10 tuổi thì nạn chiến tranh xảy ra, tất cả chúng sinh

trong thế g iớ i đều bị hại. 、 ，

Kiến trưực: chánh pháp đã diột, tượng pháp dần dần khởi, tà pháp băt 
đầu sinh là kiến tăng mạnh, làm cho con người không tu tập pháp lành.
3 Phiền não trược: chúng sinh nhiều ái đục, tham lam bỏn sẻn, thích đâu 
tranh dua nịnh, dối trá, tiếp nhận tà pháp, nên tâm thần bị não loạn.
4 Chúng sinh trược: chúng sinh phần nhiều độc ác, không hicu kính cha 
mẹ, người lớn tuôi, khống sợ quả báo ác. không tạo công đức, không tu
huệ thí, không giữ gìn trai giới. 9
5 Mạng trưực: thời xưa con người ihọ tám vạn tuổi, đời nay do ác 
nghiệp lăng trưởng nên tuổi thọ giảm dần, người trăm luổi rât hiếm. 
Trong năm trược thì K iếp trược là Tổng, bốn trược còn lạ i là B iộ l. Trong 
bốn irược Ihì K iếp trưỢc và Phiền não irược làm tự thể mà lạo thành 
Chúng sinh trưực và Mạng ưược.
21 Cửu phẩm: chín bậc: Thượng thượng, Thượng trung, Thượng hạ; 
Trung thượng, Trung trung, Trung hạ và Hạ thượng, Hạ trung, Hạ hạ. 
Thuật ngữ thường dùng là cửu phẩm vãng sinh, Cửu phẩm Tịnh độ, cửu 
phẩm đại y, cửu phẩm hoặc.
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Nên ở trước Tam Bảo dâng hương hiến hoa, chí tâm 
phát nguyện:

Nam mô Phật
Nam mô Pháp
Nam mô Tăng

Đệ tử là ........ hôm nay phát tâm rộng lớn này,
chẩng vì mong cầu phước báo Trời, Người, Thanh văn, 
Đuyên giác; cho đến chư vị Bồ-tát hàng Quyền thừa, 
chỉ y theo tố i thượng thừa mà phát tâm Bồ-đề.

Cứi mong cho con cùng với cha mẹ hiện đời, cha 
nhiều đời, cùng chúng sinh khắp trong pháp giới, 

tẾ  ̂ cả kẻ oán người thân đồng sinh về Tịnh độ, đều 
được Bất thối chuyển nơi đạo giác ngộ Chân Chánh 
VÔ Thượng.

Nói ba lần như trên. Luôn luôn phát khởi tâm 
này, mỗi ngày nên thường thực hành như thế.

Thuở xưa, đồng tử Thiện Tài do phát tâm Bồ-đề 
nên chứng quả trong một đời; Long nữ tám tuổi mà 
được thành Phật. Ở nơi Địa ngục phát tâm này, liền 
nhanh chóng vượt lên hàng Thập địa22. Sa-di23 biết 
phát tâm thì đã hơn hẳn hàng Nhị thừa24.

22 Thập địa: cũng gọi là Thập ưụ，chỉ cho mười địa v ịế
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Thập địa chung cho Tam thừa: thuyết này có xuất xứ từ kinh Đ ại Phẩm 
Báĩ-nhũ, quyển 6, 17. Vì Thập địa này chung cho cả Tam thừa, ncn gọi 
là Tam thừa công Thập địa, hoặc Cộng Thập địa, Cộng địa. Tông Thicn 
Thai gọi là Thông giáo Thập địa. Trong Pháp Hoa Huyền Nịịhĩa, quyến
4 Hạ, và Ma-ha Chí Quán, quyển 6 Thượng, ngài Trí Khái giải thích ý 
nghĩa của Thập địa này như sau:
1. Can Tuệ địa: cũng gọi là Quá diệt Tịnh địa, Tịch nhiên tạp kiến hiện 
nhập địa, vSiêu tịnh quán địa, Kiến l ịn h  địa, Tịnh quán địa, nghĩa là địa 
vị này chỉ có tuộ chứ chưa có định, tương đương với giai vị của Tam hiền 
của Thanh văn và giác vị của Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến trước khi 
được thuận nhẫn.
2. Tánh địa: cũng gọi là Chủng tánh địa, Chủng địa, tức địa vị urơng 
đương với giai vị Tứ thiện căn của Thanh vãn và giai vị Thuận nhẫn của 
Bồ-tál, luy đắm trước thật tướng các pháp, nhưng không sinh tà kiến, 
đẩy đủ trí tuệ và thiền định.
3. Bút nhân địa: cũng gọi là Độ bát địa, Bát địa. Nhân nghĩa là nhẫn, 
tương đương với 15 tânì kiến đạo của Thanh văn và Vô sinh Pháp nhẩn 
của Bồ-tát.
4. Kiến địa: cũng goi lù Cụ kiến địa. tương đương với quả Tu-đà-hoàn 
của Thanh văn và địa vị A-bẹ-bại-lrí (Bất thối chuyển) của Bồ-tát.
5. Bạc địa: cũng gọi là Nhu nhuyến địa. V i dục địa, tức giai vị đã đoạn 
trừ niộ l phẩm trona chín phẩm tu hoặc (phiền não) ở cõi Dục, tức quả 
Tu-đà-hoàn hoặc Tư-đà-hàm; cũng chỉ cho địa v ị Bồ-tál đà đọan trừ 
phiền não, nhưng vẫn còn các tập khí mỏng (bạc), tức địa vị từ 
A-bộ-bạt-Uí trỏ 1ÔI1 cho đến trước quả Phậl.
6. Ly dục địa: cũng gọi là Ly tham địa, D iệt dâm nộ si địa, tức giai vị 
Thanh văn d iộ l hết phiền não ở cõi Dục, được quả A-na-hàm và địa vị 
Bồ-tál lìa dục, được năm Ihần thông.
7. D ĩ tác địa: cũng gọi là Sở tác biện địa, D ĩ biện địa, tức địa vị Thanh 
văn được Tận ni, Vô sinh trí, chức đắc A-la-hán quá, hoặc Bồ-tál thành 

tựu Phật địa.
8. Bích chi Phật địa: Duycn giác quán xcl 12 nhân duyên mà thành đạo.
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9. Bô-tát địa: chỉ cho các địa vị từ Can tuệ địa cho đến Ly dục địa đã nói 
ở irca, hoặc chỉ cho Hoan hỷ địa cho đến Pháp vân địa (lừ sơ phát tâm 
cho đến K im  cang Tam-muội) sõ nói ở sau, tức địa vị Bồ-lá t từ sơ phát 
tâm đến khi thành đạo).
10. Phật địa: chỉ cho địa vị hoàn loàn đầy đủ các pháp của chư Phật như 
Nhất th iết chủng trí...
Theo Luận D ại Trí F)ậ, quyển 75 Ihì hàng Bồ-lát Tam thừa cộng vị này 
nương vào trí vô lậu, đoạn Irừ hếl nghi hoặc mà khai ngộ; như ngọn đòn 
tâm được tháp lên không nhâì định là ngọn lửa đầu tiên hay ngọn ỉửa 
sau cùng, sự đoạn hoặc cua hàng Thập địa cũng thế, không cô' định ở bâì 
cứ một địa nào, mà là mỗi địa đéu đưa đến quả Phật, vì Ihế mà ví dụ 
Thập địa như viộc đối đèn.
23 Sa-di: người nam xuất gia trong tăng đoàn Phật giáo, đã thọ 10 giới, 
chưa thọ cụ túc giới.
Sa-di, cựu dịch là “ tức từ” . “ Tức” là chấm đứt, quyết tâm chấm dứt kiôp 
sô hệ lụy và khổ đau. “T ừ ” là thương yêu mọi người và mọi loài bằng 
trái tim  của một vị Bồ-lát, không vướng mắc, không phân hiệt. Tân dịch 
là “ cần sách” ，nghĩa là chuyên cần và ỉuôn luôn được nhắc nhở. Sa-di 
cũng có nghĩa là “ cầu tịch ”  (Iheo ngài Nghĩa Tịnh), nghĩa là mong cầu 
đạt đến quả vị Niết-bàn, chấm dứt mọi vọng tưởng phiền não.
Theo luật Ma-ha-tăn^-kỳ 29, căn cứ vào tuổi lác thì Sa-di được chia làm  
3 loại:
1. Khu ô Sa-đi: từ 7 tuổi đôn 13 luổi, đã có thể đuổi chim quạ trên sân 
khi phơi lúa gạo.
2. ứng pháp Sa-di: lừ 14 đến 19 luổi, có khả năng làm những việc khó 
nhọc, hầu thầy và có khả năne tu tập, ngồi thiển, tụng kinh.
3. Danh tự Sa-di: tuổi đã quá 20 nhưng chưa thọ cụ túc giới, vẫn còn là 
Sa-di.
Trong tăng đoàn Phật giáo, vị Sa-di đầu tiên là La-hầu-la. Đến đời sau, 
gọi Sa-di thọ trì 10 giớ i là Pháp đồng Sa-di, còn người cạo tóc nhưng 
chưa thọ 10 giớ i gọi là Hình đồng Sa-diề Ngoài ra, Nhậl Bản có danh từ 
“Tại gia S a -d i，，，là  chỉ cho người tu hành xuất gia mà có vự con.
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Như thế, thật đáng gọi là:

M ột khí hồi nguyên vận,
Vạn vật thấm nhuần ân.

氺

VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM Bồ-ĐE
Đại sư Thật Hiền soạn 

(Phần bổ sung)

Thật Hiền tôi, một sư tăng phàm phu, hư hèn 
ngu muội, dập đầu lạy khóc, rớm máu quanh mi, van 
xin đại chúng hiện tiền, cùng tín hữu nam nữ mai 
hậu, cúi xin quý vị xót thương, ghé tai nghe xét.

24 Nhị thừa: hai cổ xe, ví dụ giáo pháp của đức Phật có công năng vận 
chuyển chúng sinh đến quả vị giác ngộ giải thoát. Giáo pháp có hai loại 
nên gọi là Nhị thừa.
1. Đại thừa và Tiểu thừa: giáo pháp đức Phật nói trong một đời được 
chia thành Đại Ihừa và Tiểu thừa khác nhau. T iểu thừa là giáo pháp 
Phật nói cho hàng Thanh văn, Duyên eiác; còn Đại thừa là giáo pháp 
Phật nói cho hàng Bồ-tát.
2. Thanh văn thừa và Duycn giác thừa:
- Thanh văn thừa: trực tiếp nghe đức Phật nói pháp, nương vào lý Tứ đố 
mà giác imộ.
- Duyên giác thừa: không trực ùếp nghe đức Phật nói pháp, chỉ tự mình 
quán xct lý mười hai nhân duycn mà được giác ngộ.
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Từng nghe: cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm 
làm đầu, việc cấp thiết tu hành lây sự lập nguyện 
làm trước. Nguyện có lập thì chúng sinh mới độ nổi, 
tâm có phát thì đạo mới tựu thành. Nếu tâm rộng lớn 
không phát, nguyện kiên cố không lập, dù trải qua 
trăm kiếp ngàn đời, vẫn cứ quanh quẩn trong vòng 
luân hồi mãi mãi. Dù có gia công tu hành, cũng chỉ 
nhọc công vô ích, đắng cay vẫn hoàn đắng cay.

Cho nên, kinh Hoa Nghiêm nói: uQuên mất tâm 
Bồ-đề mà tu hành các thiện pháp, gọi là việc làm của 
ma” . Quên mâ t̂ còn như thế, huống nữa là chưa phát? 
Cho nên biết rằng, muôn học đạo Như Lai, trước hết 
phải phát nguyện Bồ-đề, không thể trì hoãn, chần 
chờ được.

Nhưng tâm nguyện có nhiều tướng trạng khác 
nhau, nếu không trình bày biết đâu mà hướng tới? 
Nay vì đại chúng, xin nói tóm lượcỗ Tướng trạng của 
tâm nguyện có tám, đó là: tà, chánh, chân, ngụy, đại, 
tiểu, thiên, viên.

Ở đời, có người sau khi vào chùa tu, nhưng 
chẳng xét tâm mình, chỉ chuyên lo những việc bên 
ngoài: hoặc cầu sướng thân, hoặc ham nổi tiếng, hoặc 
ưa thích dục lạc thế gian, hoặc cầu mong quả vui mai 
hậu. Phát tâm như thế, đích thật là tà.
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Danh lợ i không ham, quả vui chẳng thiết, chỉ 
mong giải thoát, đạt đạo Bồ-đề. Phát tâm như thế, 
được gọi là chánh.

N iệm  niệm liên tục, trên cầu Phật đạo, dưới độ 
chúng sinh. Nghe Phật đạo cao siêu, không sinh sầu 
lo thoái chí; thấy chúng sinh khó độ, không sinh mệt 
mỏi sờn lòng. Như trèo núi cao muôn trượng, quyết 
lên thâu đỉnh; như leo tháp lớn chín tầng, phải leo tận 
nóc. Phát tâm như thế, được gọi là chân.

Có tội không sám hôi, có lỗ i không dứt trừ. 
Ngoài sạch trong dơ, trước siêng sau trễ. Tâm tuy tốt 
đây, nhưng phần lớn bị danh lợ i xen lẫn. Pháp tuy hay 
đấy, nhưng oan uổng vì bị vọng nghiệp nhuêím bẩn. 
Phát tâm như thế, đích thị là ngụy.

Cõi chúng sinh hết, nguyện tôi mới hết; đạo 
Bồ-đề thành, nguyện tôi mới mãn. Phát tâm như thế, 
được gọi là đại.

Xem ba cõi như lao ngục, nhìn sinh tử tợ oan gia, 
chỉ mong tự độ, không muôn độ người. Phát tâm như 
thế, chính là tiểu.

Ngoài tâm nếu thây có chúng sinh cần độ, có 
Phật đạo mong thành, công phu không xả, thây biết 
không tan. Phát tâm như thế, chính là thiên.
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Nếu biết tự tánh là chúng sinh, nên nguyện độ 
thoát. Tự tánh là Phật đạo, nên nguyện tu hành. 
Không có pháp nào ngoài tâm riêng có. Đem tâm hư 
không mà phát nguyện hư không, tu hạnh hư không, 
chứng quả hư không. Cũng không có tướng hư không, 
có thể đắc chứng. Phát tâm như thế, được gọi là viên.

B iết được tám tướng khác nhau trên đây là biết 
cứu xét. B iết cứu xét là biết lấy bỏ. B iết lấy bỏ là 
biết phát tâm. Cứu xét như thế nào? Đem tâm mình 
ra để cứu xét, so với tám tướng nói trên để biết tâm 
mình là chánh, là tà, là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, 
là thiên hay viên. Lấy bỏ thế nào? Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ 
tiểu, bỏ thiên. Lấy chánh, lây chân, lây đại, lấy viên. 
Phát tâm như thế mới gọi chân chánh phát tâm 
Bồ-đề.

Tâm Bồ-đề này là pháp lành hàng đầu trong các 
pháp lành. Phát khởi được tâm ấy hẳn phải có nhân 
duyên. Tóm gọn có mười nhân duyên phát khởi.

1 • Nhớ nghĩ ơn nặng của Phật.

2. Nhớ nghĩ công ơn cha mẹ.

3. Nhớ nghĩ công ơn sư trưởng.

4. Nhớ nghĩ công ơn thí chủ.

5. Nhớ nghĩ công ơn chúng sinh.
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6. Nhớ nghĩ khổ đau sinh tửử

7. Tôn trọng tánh linh của mình.

8. Sám hối nghiệp chướng đã gây.

9. Nguyện cầu vãng sinh Tịnh độ.

10. Làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài.

氺

1. Thê nào là nhớ nghĩ ơn nặng của Phật ?

Đức Thế Tôn Thích-ca Như Lai chúng ta khi mới 
phát tâm, vì tất cả chúng sinh tu Bồ-tát đạo, trải vô 
lượng kiếp, nếm đủ mọi điều cay đắng gian lao. Khi 
ta tạo nghiệp, đức Phật rất xót thương, tìm cách giáo 
hóa, nhưng ta ngu si, chẳng chịu nghe theo. Ta đọa 
Địa ngục, Phật lạ i càng thương, muôn thay chịu khổ, 
nhưng ta nghiệp nặng, không phương cứu vớt. Ta sinh 
cõi Người, Phật dùng phương tiện, giúp trồng căn 
lành. Đời đời kiếp kiếp, Ngài luôn theo dõi từng tâm 
niệm, cứu vớt chúng sinh không lúc nào bỏ sót. Khi 
Phật xuất thế, ta còn chìm đắm, nay được làm người 
thì Phật đã diệt. Tộ i lỗ i chi khiến ta sinh vào thời mạt 
pháp, phước đức nào mà ta được dự vào hàng ngũ 
xuất gia? Nghiệp chướng chi khiến ta không được
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thấy thân vàng của Phật, may mắn nào xui ta được 
thấy xá-lợ i như vậy? Suy nghĩ như thế thì mới rõ lẽ: 
giả sử quá khứ không trồng thiện căn, làm sao hôm 
nay có thể được nghe Phật pháp? Không nghe Phật 
pháp, làm sao biết mình thường thọ nhận ân của 
Phật? Ân đức ấy non sâu khó sánh. Trừ phi tự mình 
phát tâm rộng lớn, hành đạo Bồ-tát, xây dựng đạo 
tràng, cứu độ chúng sinh; còn không thì dù cho thịt 
nát xương tan, cũng khó mà đền đáp xứng đáng. Đó 
là nhân duyên thứ nhất của sự phát tâm Bồ-đề.

2. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ ?

Thương thay cha mẹ, sinh ta nhọc nhằn! Mười 
tháng CƯU mang, ba năm bú mớm. Bên ướt mẹ nằm, 
bên ráo con lăn; ngậm đắng nuổ"t cay, ngọt bùi chẳng 
tưởng. Khổ công nhường ấy, ta mới thành người. Hy 
vọng về sau, tiếp nôì gia phong, lo phần tế  tự. Vậy 
mà, nay ta lạ i đi xuất gia, lạm xưng Thích tử, nhục 
hiệu Sa-môn. Ngọt bùi không cung cấp, giỗ chạp 
chẳng lo toan. Lúc còn sông ta đã không chu toàn 
được miếng cơm manh áo, khi chết rồ i ta lạ i chẳng đủ 
sức tiếp dẫn giác linh. Đôi với thế gian là kẻ sông 
thừa, về mặt xuất thế cũng chẳng ích chi. Hai đường 
đều mất, tộ i nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế, chỉ 
còn một cách là thường hành Phật đạo trong trăm
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kiếp ngàn đời, để cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu 
thăng, không những cha mẹ một người mà cha mẹ 
của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ 
hai của sự phát tâm Bồ-đề.

3. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng?

Cha mẹ tuy sinh ta, nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu 
không có sư trưởng thế gian thì lễ nghĩa không biết; 
không có sư trưởng xuất thế gian thì Phật pháp không 
hay. Không biết lễ nghĩa thì có khác chi cầm thú, 
không tin Phật pháp ắt đồng với người phàm. Ngày 
nay, chúng ta có biết sơ qua ít nhiều về Phật pháp, lễ 
nghĩa cũng biết tạm đủ. Thân phủ ca-sa, mình đượm 
giới phẩm. Công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có.

Nếu cầu quả nhỏ, chỉ được lợ i mình. Nay theo 
Đại thừa, nguyện đem lợ i lạc đến khắp quần sinh, thì 
sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thê, cả hai đều 
được lợ i ích, do ta cúng hiến. Đó là nhân duyên thứ 
ba của sự phát tâm Bồ-đề.

4. Thế nào là nhớ nghĩ công an thí chủ 'ỉ

Chúng ta ngày nay, đồ vật dùng hằng ngày 
chẳng phải do ta tự câp. Cháo cơm ba bữa, quần áo 
bôn mùa, thuôc men trị bệnh, chi phí linh tinh… hêt 
thảy đều do sức lực của kẻ khác làm ra, mang đến
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cho ta chi dùng. Họ thì dôc sức cày cấy, bụng chẳng 
đủ no; ta thì ngồi không an hưởng, mà lòng vặn còn 
chưa thỏa. Họ thì đan dệt không ngừng tay, suô̂ t đời 
gian khổ; ta thì may mặc đến thừa mứa, đâu biết tiếc 
thương. Họ thì nhà tranh vách lá, nghèo khó suối đời; 
ta thì sân rộng nhà dài, thong thả quanh năm. Đem 
sức lao nhọc của họ để cung cấp cho sự sôlng an nhàn 
của ta, lòng sao yên được? Lấy cái lợ i của người để 
bồi dưỡng thân ta sung sướng, như vậy xét theo lý, thì 
có thuận không? Nếu chẳng phải mình vận dụng hai 
đức bi trí, trang nghiêm hai quả phước tuệ để tín thí 
nương nhờ ơn đức, chúng sinh thọ nhận ân sủng, thì 
dù gạo chỉ một hạt, vải chỉ một ô, mà mình đã thọ 
cúng trước kia, đến nay đều phải trả đủ, không thì ác 
báo khó trôn. Đó là nhân duyên thứ tư của sự phát 
tâm Bồ-đề.

5. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sinh ?

Ta với chúng sinh, từ bao kiếp trước, hết đời nọ 
qua đời kia, từng làm cha mẹ của nhau, ơn  nghĩa qua 
lại, nhiều lớp nhiều tầng. Nay vì cách đời, cho nên 
hôn mê không nhận ra nhau. Cứ lý ấy mà suy, thì sao 
không biết đền đáp! Nay là loài mang lông đội sừng, 
biết đâu xưa kia không là con ta? Nay là loài bò, bay, 
máy, cựa, biết đâu xưa kia chẳng phải là cha mẹ ta?
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Thường thấy bao người, khi trẻ lìa xa gia đình, lúc lớn 
trở về dung mạo đổi khác không thể nhận ra. Huông 
nữa cha mẹ đời trước của ta, ngày nay kẻ thì họ 
Trương, người thì họ vương, làm sao nhớ được? Họ 
đang gào thét trong Địa ngục, hoặc đang ngất ngư 
trong chốn Ngạ quỷ. Khổ đau ai biết, đói khát kêu ai? 
Ta tuy không thấy không nghe, nhưng họ thì luôn cầu 
xin cứu vớt. Nếu chẳng phải kinh điển thì không chỗ 
nào có thể nói rành việc ấy, nếu chẳng phải đức Phật 
thì không ai tả rõ cảnh này. Hạng người tà kiến 
không sao biết nổi! Bồ-tát nhìn sâu kiến, thây toàn là 
cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai, cho nên thường 
nhớ cách giúp đỡ để báo đền ơn chúng. Đó là nhân 
duyên thứ năm của sự phát tâm Bồ-đề.

6. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sinh?

Ta cùng chúng sinh từ bao kiếp trước, sinh tử 
quẩn quanh, chưa hề thoát khỏi. Khi ở cõi Trờ i, lúc 
sinh cõi Người. Nơi kia chôn nọ, ra vào muôn lố i, lên 
xuống nửa giây. Thoáng chốc làm Trời, thoáng chô"c 
làm Người, thoáng chôc chui vào Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sinh. Cổng đen sáng ra chiều vào, hang sắt mới 
khép đã mở. Leo lên núi dao thì không còn mảnh da 
nguyên vẹn; vịn vào kiếm bén thì da th ịt đều bị rách 
tanễ Hoàn sắt nóng không trừ được đói, nuô"t vào rồi
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gan ruột nát tan; nước đồng sôi không giải được khát, 
uông vào rồ i xương thịt chín nhừ. Cưa bén xả thây, 
đứt xong liền nôl; gió nghiệp thổi vào mặt, chết rồi 
lạ i sinh. Trong thành rực lửa, thảm thê tiếng thét rú 
lên; trên bàn xào nướng, tế tái tiếng gào vang vọng. 
Băng giá đông lạ i thì thân hình xanh như sen xanh 
kết nhụy, máu thịt rửa ra thì mình mẩy đỏ tựa sen 
hồng trổ hoa. Trong chôn Địa ngục, một đêm chết 
sông kể vạn lần; một buổi thọ hình chôn u minh so 
với nhân gian thì lâu tròn thế kỷ. Bao phen lính ngục 
ra tay nhọc mệt, nào ai chịu tin lờ i Diêm chúa răn 
khuyên. Lúc thọ hình mới kêu van khổ, nhưng dù hôi 
cũng chẳng kịp nữa. Khi thoát rồi thì vội quên ngay, 
vẫn nghiệp cũ lạ i gây như trước. Xua heo vào lò mổ, 
nào ngờ cha mình sắp rã thây. Ăn th ịt con mà không 
biết, ăn thịt cha mà chẳng hay, vua Văn Vương còn 
như thế thì phàm phu cũng thế thôi. Năm xưa ân ái, 
nay thành oan gia; thuở trước oán cừu, nay thành ruột 
thịt. Đời trước là mẹ, mà nay là vỢ; thuở xưa là cha, 
nay lạ i là chồng. Lấy Trí túc mạng mà soi, thật đáng 
hổ thẹn biết mấy; dùng Thiên nhãn mà nhìn, thây 
đáng chán, đáng cười biết bao! Trong bụng đầy phẩn, 
mười tháng rúc chui, hết còn chịu nổi; qua đường 
ngập máu, một phen lộn ngược sinh ra, đáng thương 
biết mây! Nhỏ dại biết chi, kia đây chẳng rõ, lớn
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khôn dần hiểu, tham dục bèn sinh. Loáng thoáng mđi 
đó, già đau đã tới, chẳng mấy chôc cơn vô thường lại 
đến tìm. Gió lửa trong lúc giao tranh, thần thức tơi 
bời rố"i loạn. Khí huyết bên trong vơi cạn, xương thịt 
bên ngoài teo khô. Không một kẽ chân lông nào 
không bị kim  đâm, không một nơi khiếu huyệt nào 
không bị dao cắt. Rùa già đem nấu, lộ t được vỏ ra, e 
rằng còn dễ; thần thức sắp đi, phải lìa khỏi xác, khó 
gâp bội phần! Tâm không thường làm chủ, giông kẻ 
lá i buôn khắp nơi rong ruổi; thân không hình cố" định, 
khác nào phòng ốc nay đổi mai thay. Chỉ như mảy 
bụi ở trong ba ngàn cõi, thân nọ quay cuồng, nhâp 
nhô như sóng bôn biển, qua lại vô tận vô cùng, nước 
mắt ly biệt trào dâng kể sao cho xiết! Xương chồng 
chất vượt quá núi cao, thịt chứa nhóm nhiều hơn đât 
dày. Giả sử không được nghe lờ i Phật dạy, việc như 
thế ai thây ai nghe. Không được xem kinh Phật, thì lý 
đó ai hay ai biết? Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như 
xưa, si mê không bỏ. Chỉ e ngàn đời muôn kiếp, một 
lầm trăm lẫn, dây dưa trăm kiếp. Thân người khó 
được mà dễ mất, vận may dễ qua mà khó tìm. Âm 
cảnh mờ mịt, ly biệt dài lâu. Ác báo ba đường, rồi 
phải tự chịu. Khổ không thể nói, ai chịu thay cho? 
Nhân nói đến đây, thật cảm thấy trong lòng lạnh lùng 
đau xó tễ Cho nên, phải dứt dòng sinh tử, thoát biển ái
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dục, mình người cùng thoát, bờ giác cùng lên. Công 
lao muôn kiếp, chính được bắt đầu từ buổi hôm nay. 
Đó là nhân duyên thứ sáu của sự phát tâm Bồ-đề.

7. Thế nào là tôn trọng tánh lỉnh của mình ?

Tâm của chúng ta trong hiện tiền, so với đức 
Thế Tôn Thích-ca không hai không khác. Thế thì, vì 
sao Thế Tôn đã thành Chánh Giác từ vô lượng kiếp, 
còn chúng ta thì vẫn điên đảo hôn mê làm phàm phu? 
Lại nữa, Thế Tôn có đủ vô lượng thần thông trí tuệ, 
công đức trang nghiêm; còn chúng ta chỉ có vô lượng 
phiền não, nghiệp chướng, sinh tử buộc chặt? Tâm 
tánh chỉ một, do mê ngộ nên cách xa như trờ i vực. Cứ 
im lặng mà suy ngẫm lại xem, há chẳng thây đáng 
xấu hổ sao? V í như ngọc báu vô giá rơi xuông bùn 
nhơ, thì cũng xem giông như là ngói gạch, chẳng còn 
quý báu. Cho nên, phải dùng vô lượng thiện pháp để 
đốì trị vô lượng phiền não. Có gia công tu đức, thì 
tánh đức mới sáng ra. Như ngọc báu được lau chùi, 
đem treo lên phướn cao thì tỏa ánh sáng rực chiếu, 
soi khắp tất cả. Thế mới đáng gọi là không phụ sự 
giáo hóa của Phật, chẳng phụ tánh linh của mình. Đó 
là nhân duyên thứ bảy của sự phát tâm Bồ-đề .

8. Thế nào là sám hối nghiệp chướng?

Kinh dạy: “Phạm một g iớ i nhỏ, bị đoạ Địa ngục
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lâu bằng năm trăm tuổi thọ của cõi trờ i Tứ thiên 
vương". Cát-la tộ i nhỏ mà còn như thế, huống nữa tội 
nặng thì quả báo lớn thật là khó nói? Trong nếp sông 
hàng ngày, một cử chỉ, một hành động của chúng ta 
thường trá i với luật Phật! Khi ăn, lúc uông phạm giới 
bao phen! Kể cả các điều vi phạm, chỉ trong một 
ngày cũng đã vô lượng, huông nữa trọn đời nhiều 
kiếp, tội lỗ i gây ra thì khó mà nói hết! Chỉ lấy riêng 
Ngũ giớ i mà nói, cứ mười người giữ đã hêt chín người 
phạm. Phát lộ thì ít, che dâu thì nhiều. Ngũ giới là 
giới tại gia còn không giữ nổi; huông nữa các giới 
Sa-di, Tỷ-kheo, Bồ-tát, thôi khỏi bàn đến! Hỏi đến 
danh nghĩa thì tự xưng ta là Tỷ-kheo; nhưng xét về 
thực chất, thì chưa xứng để làm một Phật tử! Há 
chẳng đáng hổ thẹn sao? Nên biết rằng, g iới Phật 
không thọ thì thôi, đã thọ rồi thì không được hủy 
phạm; không phạm thì thôi, đã phạm rồ i thì khó tránh 
sa đọa. Nếu không vì xót thương mình, thương người, 
mà lệ rơi theo tiếng thiết tha, thân quỳ lạy thảm thiết, 
cùng với chúng sinh cầu xin sám hôi, thì dù ngàn đời 
muôn kiếp ác báo khó bề tránh khỏi. Đó là nhân 
duyên thứ tám của sự phát tâm Bồ-đề.

9. Thế nào là cầu sinh Tịnh độ?

Tu hành ở cõi này rất khó tiến đạo, nhưng được 
vãng sinh cõi kia thì việc thành Phật lạ i dễ dàng. Vì
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đễ đàng nên một đời có thể đạt được; vì quá khó cho 
nên muôn kiếp chưa chắc tựu thành. Vì vậy, Thánh 
Hiền đời trước, các vị đều thú hướng về đây; ngàn 
kinh muôn luận, chỗ nào cũng giải bày nghĩa này. 
V iệc tu hành trong đời mạt pháp không còn pháp nào 
hơn được pháp ấy. Song, kinh nói rằng: “í t  căn lành 
khó được vãng sinh, nhiều phước đức mới về cõi 
Tịnh” • N ói phước đức dày, không chi bằng chấp trì 
danh hiệu; nói điều lành nhiều, phát tâm rộng lớn 
chiếm Ưu tiên. Cho nên, chấp trì danh hiệu trong chố"c 
lát, hơn hẳn công đức bố" thí cả trăm năm; vừa phát 
được tâm Bồ-đề rộng lớn, liền vượt trội công đức tu 
hành trong nhiều kiếp. Bỏi vậy, niệm Phật là mong 
ước làm Phật, nếu tâm lớn không phát thì niệm cũng 
chẳng ích chi. Phát tâm là nhằm mục đích tu hành, 
nếu Tịnh độ không sinh thì tuy có phát tâm, nhưng 
cũng dễ thôi chuyển. Thê thì gieo giông Bồ-đề, phải 
cày bằng lưỡi cày niệm Phật, đạo quả tự nhiên tăng 
trưởng. Cỡi thuyền đại nguyện, vào được biển lớn 
Tịnh độ, quyết định vãng sinh Tây Phương. Đó là 
nhân duyên thứ chín của sự phát tâm Bồ-đề.

10. Thế nào là làm cho chánh pháp tồn tạ i lâu

Thê Tôn từ vô lượng kiếp, vì tất cả chúng ta mà 
tu đạo Bồ-đề. Ngài làm được việc khó làm, nhẫn
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được điều khó nhẫn. Cho nên, khi nhân quả tròn đủ, 
Ngài mới thành Phật. Sau khi thành Phật, giáo hóa 
hoàn tất, Ngài vào Niết-bàn. Nay thời chánh pháp đã 
qua, thời tượng pháp đã hết; dù Phật và pháp vẫn còn 
đó, mà không có người tu hành. Tà chánh chẳng 
phân, phải trái lẫn lộn. Tranh đua nhân ngã, toàn 
phường lợ i danh. Ngước mắt nhìn quanh, mọi người 
đều như vậy, chẳng ai thoát khỏi. M ịt mù chẳng biết 
Phật là ai? Pháp là gì? Tăng nghĩa ra sao? Suy tàn 
đến thế, không thốt nên lờ i! Nhưng mỗi khi nghĩ đến 
những việc ấy, thì bất giác lệ tuôn. Ta là Phật tử mà 
không thể đền đáp công ơn Phật? Trong vô ích cho 
mình, ngoài chẳng lợ i cho người, sống vô ích cho đời, 
chết vô ích cho hậu thế. Trời tuy cao không che nổi 
ta, đâ̂ t tuy dày không chở nổi ta. Người mang tội 
nặng, không phải ta thì là ai? Do đó, lòng đau không 
thể chịu nổi, toan tính cũng chẳng đề xuất được kê gì. 
Bỗng nhiên, vụt quên rằng mình quê mùa, chợt phát 
tâm trí rộng lớn. Tuy chưa thể kéo mạt vận trở lại 
ngay trong lúc này, nhưng quyết định phải hộ trì được 
chánh pháp mai sau. Cho nên, cùng các Thiện hữu 
dắt nhau đến đạo tràng, soạn thuật sám pháp, lập 
pháp hội này. Phát bôn mươi tám đại nguyện, nguyện 
nào cũng nhằm hóa độ chúng sinh, cầu trăm ngàn 
kiếp thâm tâm, tâm nào cũng hướng đến chỗ làm
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Phật. Kể từ hôm nay cho đến tận cùng đời vị lai, thề 
hết thân này, thề quyết phải sinh về An Dưỡng. Sau 
khi lên xong chín phẩm, trở lạ i Ta-bà25, khiến cho 
mặt trờ i Phật pháp sẽ được sáng lại, cửa vào chánh 
pháp phải được mở toang. Tăng chúng thanh tịnh ở 
cõi này, nhân dân được độ khắp tất cả. Kiếp vận nhờ 
đó kéo dài, chánh pháp do đây bền vững. Đây là tâm 
nguyện chân thành, từng được thiết tha ấp ủ! Đó là 
nhân duyên thứ mười của sự phát tâm Bồ-đề.

Như vậy, mười duyên đã biết, tám tướng đã rõ. 
Thú hướng có lốì, khai phát có nơi. Chúng ta đã được 
làm người, được ở đất có văn hóa, sáu căn không 
thiêu, cơ thể mạnh khỏe, đầy đủ tín tâm, may mắn 
không gặp ma chướng. Huông nữa còn được xuất gia, 
thọ g iớ i Cụ túc, được gặp đạo tràng, được nghe Phật

25 Ta-bà: chỉ cho thế giớ i Ta-bà, lức là thế giớ i hiện thực do đức Phật 
Thích-ca M âu-ni giáo hóa. Chúng sinh trong thố g iớ i này làm mười điều 
ác, chịu đựng các phiền não mà không muôn lìa bỏ, vì thế gọi là nhẫn. 
Lại khi chư Phật, Bồ-tát làm việc lợ i lạc ở thế gian này, các Ngài phải 
chịu mọi thứ phiền não, để biểu thị lòng vô úy và từ bi của các Ngài, 
cũng gọi là nhẫn. Ta-bà còn được dịch là tạp ác, tạp hội, nghĩa là cõi 
Ta-bà là chỗ Tam ác, Ngũ thú tụ hội phức tạp.
Ngoài ra, danh lừ Ta-bà chỉ cho cõi Diêm-phù-đc, nơi cư trú của chúng 
sinh. Đời sau, Ta-bà trở thành một thế giới Tam thicn đại thiên do đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni giáo hóa, cho nên gọi chung thế g iớ i có trăm ức 
núi Tu-di là Ta-bà.
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pháp, được tu sám pháp, được gặp bạn lành, được đủ 
duyên may. Như thế, nếu hôm nay không chịu phát 
tâm rộng lớn thì đợi đến bao giờ?

Cúi xin đại chúng xót thương cho tấm lòng thành 
ngu muội của tôi, thương tiếc xét cho cái chí nguyện 
khổ sở của tôi, để cùng nhau cùng lập nguyện ấy, 
cùng phát tâm nàyể A i chưa phát thì nay phát, ai phát 
rồ i thì nên tăng trưởng, ai tăng trưởng rồ i thì nay cứ 
tiếp tục. Đừng thấy khó mà sợ hãi lù i bước, đừng cho 
dễ mà khinh thường, đừng ham mau mà không giữ 
được bền lâu, đừng lười nhác mà mất lòng dõng 
mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì 
chần chờ mà hẹn nay, hẹn mai. Đừng tự cho mình 
ngu mà buông thả tất cả, đừng vì căn cơ chậm lụ t mà 
mặc cảm rằng mình không được dự phần. V í như 
trồng cây, trồng lâu thì rễ lần càng ăn sâu. Lạ i ví như 
mài dao, mài hoài thì dao cùn cũng phải bénề Đâu 
nên vì cạn mà không trồng, để mặc cho cây khô héo; 
hay vì cùn mà không mài, để mặc cho dao sét rỉ, 
thành vật vô dụng. Lại nữa, nếu bảo tu là khổ, đâu 
biết lười biếng lạ i khổ hơn. Tu chỉ nhọc nhất thời mà 
an vui vĩnh viễn, lười biếng thì tạm thong thả một đời 
mà chịu khổ muôn kiếp. Huống nữa, lấy pháp môn 
Tịnh độ làm tàu thuyền, thì lo gì thôi chuyển; lạ i

Thích M inh T hành  dịch
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thêm có trí tuệ vô sinh làm sức đẩy, thì ngại gì gian 
nan. Nên biết, tội nhân ở Địa ngục còn phát tâm 
Bồ-đề từ kiếp trước; nay được làm người lạ i là Phật 
tử, sao không lập đại nguyện ngay trong đời này?

Vì hôn mê từ bao kiếp trước, nên những gì qua 
rồ i không thể cản ngăn. Nhưng ngày nay đã tỉnh ngộ, 
thì những gì sắp đến còn có thể đón bắt. Còn nếu mê 
mà chưa tỉnh đương nhiên là việc đáng thương, nhưng 
biết mà không làm mới thật là điều đáng tiếc. Nếu sợ 
cái khổ Địa ngục thì tự sinh khởi tinh tấn, nếu nghĩ 
cái chết gần kề thì sẽ không còn lười nhác.

Lạ i nữa, phải lấy Phật pháp làm roi giục, lấy 
bạn lành làm tay dắt. Vội mấy cũng không rời, trọn 
đời luôn bám chặt. Như vậy, không còn lo gì thôi 
chuyển nữa. Chớ bảo rằng một niệm chẳng đi đến 
đâu, đừng cho rằng nguyện suông chẳng ích gì. Tâm 
chân thì việc thật, nguyện rộng lớn thì tâm hạnh sâu 
xa. Hư không chẳng có rộng lớn, tâm vương mới là 
rộng lớn; kim cương chẳng bền chắc, chỉ nguyện lực 
mới bền chắc.

Nếu đại chúng thật tâm, không vứt bỏ lờ i tôi, thì 
xin nguyện cùng làm quyến thuộc Bồ-đề, bạn lành 
Tịnh độ. Nguyện cùng sinh Tịnh độ, cùng thấy Di-đà, 
cùng độ chúng sinh, cùng thành Chánh Giác.
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Biết đâu, ba mươi hai tướng tôt và trăm phước 
trang nghiêm sau này, chẳng phải bắt đầu từ buổi 
phát tâm lập nguyện hôm nay! Nguyện cùng đại 
chúng cùng nhau gắng sức!

Rất mong lắm thay! Rât mong lắm thay!

8. Tin sâu nhân quả

Đã quyết định bước đi trên con đường huyền 
diệu, phải nên tẩy rửa tâm tư nơi đạo lớn, tin sâu 
nhân quả thế gian, xét rõ cội nguồn xuất thế. MuốVi 
xét tận cùng nguồn cội, thì phải xét ở chỗ chính yếu; 
mà chỗ chính yếu phải từ nơi dụng, dụng ấy có lẽ lại 
từ nơi tâm chăng? Tâm bao gồm cả vạn hạnh, hội 
thông nơi muôn loài. Bởi lẽ, tâm không phải là pháp 
thường hằng, nên nương nơi thiện và ác mà thay đổi 
tác dụng. Vì tội và phước như bóng với hình nên nhân 
quả không trái nhau. Thế nên biết, đi vào cảnh mà 
động gọi đó là nhân; động mà sinh khởi ý thức gọi đó 
là duyên, duyên khởi thì nghiệp theo nhau, có nghiệp 
thì nhất định có quả báo. Do đó, những hành vi thiện 
ác là nhân của thế gian; còn Tam g iớ i26, Lục đạo27,

26 Tam giới: chỉ cho Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới.
1. Dục giớ i: thế giớ i của loài hữu tình có tính dâm dục, lình dục, sắc dục 
và thực dục CƯ trú. Trên từ cõi trời Tha Hóa Tự Tại ihứ sáu, giữa gồm
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cửu hữu28, Tứ sinh29 là quả của thế gian. Pháp môn 
niệm Phật là nhân xuất thế gian; cửu phẩm hóa sinh, 
thành Phật nơi Tịnh độ là quả của xuất thế gian.

bốn đại châu cõi người, dưới đến Địa ngục Vô gián. V ì nam, nữ ở lẫn 
lộn, nhiều thứ dục nhiỗm nen gọi là Dục giới.
2. Sắc giới: sắc có nghĩa là hiến ngại hoặc thị hiện, ỉà thế g iớ i cư U.Ú của 
loài hữu tình đã xa lìa dâm dục và thực dục của cõi Dục, nhưng vẫn còn 
có sắc chất thanh tịnh. Cõi này ở phía trcn cõi Dục, không có các thứ 
dục nhiễm, cũng không có thân nữ. Chúng sinh ở cõi này đều do hóa 
sinh, cung điện cao lớn, là do sự hóa sinh của sắc, tâl cả đều thù hắng 
đẹp đẽ. V I cõi vẫn còn sắc chấl，ncn gọi là vSắc giới. Cõi này tùy theo 
thiền định sâu cạn, thô diệu mà được chia làm bôn bậc, từ Sơ thiền 
Phạm thiên cho đến A-ca-nị-tra thiên, \ấ i cả có mười tám tầng trời.
3. Vô sắc giớ i: thế g iớ i cư trú của loài hữu tình chỉ có thọ, tưởng, hành, 
thức, không có mội vật gì là vật chất, cũng không có thân thể, cung 
điện, quốc độ, chỉ có tâm thức trụ trong thiền định sâu xa mầu nhiệm, 
ncn gợi là Vô sắc giới. Thế giớ i này ở phía trên cõi sắc, có tất cả bôn 
tầng trờ i (Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi 
Phi Tưởng Xứ), cũng gọi là Tứ vô sắc, Tứ không xứ.
27 Lục đạo: chỉ cho sáu đường thọ sinh tùy theo nghiệp lực của chúng 
sinh: 1. Địa ngục; 2. Ngạ quỷ; 3. Súc sinh; 4. Tu-la; 5. Người; 6. Trời. 
Trong đó, ba đường trước gợi là ba ác đạo, ba đường sau gọi là ba thiện 
đạo.
28 Cửu hữu: ch ín  c h ỗ  CƯ trú c ủ a  ch ú n g  hữu tình, tức trời và  ngư ời nơi c õ i  

Dục, trờ i Phạm Chúng, trời Cực Quang Tịnh, trời Biến Tịnh, irờ i Vô 
Tưỏng, trời Không Vô Bicn, Irời Thức Vô Biên, trời Vô Sở Hữu, ười Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng.
29 Tứ sinh: chỉ cho bôn loài hữu tình trong sáu đường thuộc ba cõi, gồm:
I. Noãn sinh (Andaịayoni): loài sinh ra từ irứng, như ngỗng, khổng tước, 
gà, rắn, cá, kiến...
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Trong lòng hiểu rõ nhân quả như ở trên, do đó 
không ưa thích pháp thế gian. Đôi với pháp xuất thế 
thì tâm hạnh không trái ngược, niệm niệm không 
quên Tịnh độ, tâm tâm chẳng rời Di-đà. Làm sao biết 
được như thế? V ì hiện nay là nhân, lúc lâm chung là 
quả. Nên biết, nhân chân thật thì quả không hư dôì.

Hai con đường thiện ác, hai quả báo khổ vui đều 
từ nơi ba nghiệp30 tạo nên, bôn duyên31 sinh ra, sáu 
nhân32 làm thành, năm quả33 thâu nhiếp. Nếu một

2. Thai sinh (Jalabuja, còn gọi Phúc sinh): loài sinh ra từ thai mẹ, như 
người, voi, ngựa, trâu, bò, hco, de, lừa...
3. Thấp sinh (Samsedaja, còn gọi Nhân duyên, Hàn nhiệt hòa hợp sinh): 
loài sinh ra lừ khí ẩm ưđt ở những nơi ẩm Ihấp，như các loài thicu Ihân, 
muỗi, sâu, môi mòng, sâu mò...
4. Hóa sinh (Opapatika): loài không chỗ nương tựa bỗng nhiên sinh ra 
gọi ỉà Hóa sinh, như các loài hữu tình: chư thiên, địa ngục, trung hữu, 
đều do nghiệp lực đời quá khứ mà hóa sinh.
Trong Tứ sinh nói trẽn thì chúng sinh hóa sinh là nhiều nhât.
30 Ba nghiệp: thân, miệng, ý.
31 BôVi duyên:
a. Nhân duyên: tự thể sinh tự quả ỉà nhân, lây nhân làm duyên.
b. Dẳng vô gián duyên: tâm và tâm sở lần lượt không gián đoạn tiếp nôi 
sinh khỏi.
c. Sở duyên duyên: tâm và tâm sở theo duycn mà sinh, hay là chỗ mà tự 
tâm duycn lự (nghĩ ngợi).
d. Tăng thượng duyên: sáu căn hay soi cảnh vật phát khởi thức, có lực 
dụng tăng thượng, khi các pháp sinh, chẳng sinh chướng ngại.
32 Sáu nhân: luận về thể của nhân, có sáu thứ: năng tác nhân, câu hữu 
nhân, đồng loại nhân, tương ưng nhân, biến hành nhân và dị thục nhân.
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tâm niệm sân hận hoặc tà dâm là nghiệp Địa ngục; 
xan tham không chân thật là nghiệp Ngạ quỷ; ngu si 
tăm tô i là nghiệp Súc sinh; ngã mạn cống cao tức là 
nghiệp A-tu-la; giữ vững năm giới là nghiệp Người; 
tinh chuyên tu mười điều lành là nghiệp Trờ i; chứng 
ngộ nhân không là nghiệp Thanh văn; rõ lý duyên 
khởi là nghiệp Duyên giác; tu hành Lục độ34 là

33 Năm quả: là quả hữu vi, vô vi do sáu nhân sinh ra và từ đạo lực mà 
chứng được.
a. Đẳng lưu quả, còn sọi là Tập quả.
b. D ị thục quả, còn gọi là Báo quả.
c. Ly hộ quả, còn gọi là G iải thoát quả.
d. Sĩ phu quả, cồn gụi là Công dụng quả.
c. Tăng thượng quả.
Trong đó, Ly hệ quả thuộc về quả vô vi, bốn quả còn lạ i đcu thuộc về 
hữu vi.
34 Lục độ: sáu hạnh lô t ráo mà Bồ-tát Đại thừa cần phải thực hiộn để 
đạt đến Phật quả. Sáu hạnh là:
1. Bô" thí Ba-la-mật (Thí Ba-la-mật, Đàn-na Ba-la-mật, bô' thí độ vô 
cực): nghĩa là bô" thí một cách rốt ráo viên mãn, gồm có tài thí, pháp thí 
và vô úy thí. Hạnh này dùng để đối trị với tham ìam hỏn xcn, tiêu trừ 
được bần cùng.
2. T rì g iớ i Ba-la-mật (G iới Ba-la-mật, Thi-la Ba-la-mật, giớ i độ vô cực): 
giữ eìn g iớ i luật một cách trọn vẹn để đôi trị với nghiộp ác, khiến cho 
thân tâm được an lạc.
3. Nhẫn nhục ba-la-mật (Nhẫn Ba-la-mật, sằn-đề Ba-la-mậu nhẫn nhục 
độ vô cực): nhẫn nhục mà không trụ tưởng để đôi trị với sân hận, khiến 
cho tâm được an trụ.
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nghiệp Bồ-tát; chân thật, từ bi, bình đẳng là nghiệp 
Phật.

Nếu tâm thanh tịnh thì hóa sinh nơi cõi Tịnh, đài 
hương cây báu; tâm cấu uế thì thọ thân nơi thế giới 
nhơ xấu, gò nổng, hầm hô". Đó đều là quả báo ngang 
nhau, vì hay đồng cảm nên nhân duyên tăng trưởng 
mãi. Vì vậy, rờ i tự tâm, không có thể tánh nào khác. 
Kinh Duy-ma nói: “Muốn được Tịnh độ, chỉ cần thanh 
tịnh tâm m ình” . Thê nên biết, tất cả đều trở về tâm, 
muôn pháp đều do nơi mình. Muôn thành tựu quả 
thanh tịnh, chỉ cần thực hành nhân thanh tịnh.

4. Tinh lấn Ba-la-mật (Tấn ba-la-mật, Tì-lê-da Ba-la-mật, tinh tấn độ vô 
cực): tự khuyên thân lâm thực hành không gián đoạn năm Ba-la-mật 
kia, để đỏì Irị với lười hiếng, làm lăng trưởng pháp lành.
5. Thiền định Ba-ỉa-mật (Thiền Ba-la-nìật, Thicn-na Ba-la-niậụ thiền độ 
vô cực): thiền định thù tháng nhất. Bồ-tát tu thiền định này có thể đến 
cảnh g iớ i cứu cánh.
6. Trí huệ Ba-la-mật (Huệ Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, minh độ vô 
cực): trí huệ vô phân biột. Nương vào trí huệ này có thể thành tựu năm 
Ba-la-mật kia.
Nêu phôi hợp sáu Ba-la-mật này với tam học là g iới, định, huệ, thì thí, 
giới, nhẫn thuộc về Tãng thượng giớ i học, thiền Ba-la-mật vổ Tăng 
thượng tâm học, Bát-nhã Ba-la-mậi thuộc vc Tăng thượng huộ học, còn 
linh tân Ba-la-mật thì thông cả tam học.
Tông pháp tướng lạ i chia Irí huệ Ba-la-mật thành bốn loại: phươne tiộn, 
nguyện, lực, trí cùng với sáu Ba-la-mật thành mười Ba-la-mật cũng là 
Ihắng hạnh của Bồ-tát.
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Hơn nữa, hạng X iển-đề35 do tà kiến sâu dày 
nên nhất định phải rơi vào Địa ngục ngàn kiếp; vì 
chê bai bài bác rằng không có nhân quả, đó chính là 
quyến thuộc của ma. Nếu quán xét sự báo ứng giông 
như hình với bóng, tin có nhân quả rõ ràng, thì mới 
thấy thật là đáng kinh sợ!

Như thế, thật đáng gọi là:

Khổ qua đắng tới gốc
Dưa ngọt, ngọt tận rễ.

9. Đọc tụng kinh điển Đại thừa

Đã có lòng hâm mộ cõi Tây Phương, thì phải 
nên tìm cầu nghĩa lý rốt ráo để tu hành. Tuy trong 
chỗ tố i tăm có báu vật, nhưng nếu không có đèn soi 
rôt cuộc cũng không thể tìm thây được. Gương xửa 
chôn vùi trong cát bụi, nếu chẳng chùi lau thì làm sao 
ánh sáng hiển bày. Thế nên, cần phải điều phục ba 
nghiệp, cứu xét một tâm; chân thật tôn kính văn kinh,

35 X iển-để: chỉ cho những chúng sinh ưa thích sinh tử, không mong cầu 
xuất ly. Cho nen, các kinh chú Lăn\ị-ỉịià... phần nhiều cho rằng Xicn-đề 
rốt cuộc không thể thành Phật. Xiển-đề thành Phật là thuyết của kinh 
D ại Bút Niếĩ-hùn. Tư tưỏng căn hán của kinh này là chủ trương tánh 
Phật thường trụ và hết Ihảy đều có, do đó cho rằng Nhât Xiển-đồ cũng 
có tánh Phật, cho dù cổ dứt m ít căn lành thì tánh Phật vẫn Ihường trụ 
không thay đổi, cuối cùng cũng có Ihc thành Phật.
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nghiền ngẫm ý nghĩa huyền diệu của bậc Thánh; vào 
sâu cội nguồn giáo pháp, thấu rõ cơ dụng của chư 
Phật. Đường nghĩa lý đã thông suốt, thì tự nhiên thấy 
rõ hoa tâm. Đâu chẳng nghe nói: uDây leo nương nơi 
tùng bách mà bò lên cao ngàn trượng, nương nhờ 
nhân thù thắng mới có được lợ i ích rộng lớ n ” • Như 
cây quế mọc ở non cao, nhờ mây sương mới được trố 
hoa tươi thắm; sen mọc trên sóng biếc, bụi bay chẳng 
thể ô nhiễm lá xanh. Tuy tính chất của sen tự thanh 
khiết, quế vốn kiên trinh, nhưng bởi vì nương tựa chỗ 
cao thì vật nhỏ không thể làm lụy, nương dựa vào nơi 
thanh tịnh thì vật uế trƯỢc chẳng thể làm nhiễm ô. 
Cây cối vô tri còn nhờ chỗ tốt mà trở thành tốt đẹp 
vẹn toàn như thế, thì con người có tâm thức, đâu thể 
không nhân nơi tâm mình mà chứng ngộ tâm Phật. 
Há chẳng nghe Đại sư Trí Giả tụng Pháp Hoa thấy 
Linh Sơn chưa tan pháp hội. Thiền sư Khuê Phong 
đọc Viên Giác bỗng nhiên tâm địa khai thông. Phổ 
Am khế hội ý chỉ kinh Hoa Nghiêm, đạt đến cội gốc 
quên hết tình chấp. Lục Tổ nhân câu kinh: “Nên 
không trụ vào đâu" (ưng vô sở trụ), mà tỏ ngộ tông 
chỉ Bát-nhã. Xét thấy các bậc Cao đức thuở xửa còn 
tuân theo như vậy, lẽ nào người đời nay lạ i không lấy 
đó để học tập?
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Như thế, thật đáng gọi là:

Qua sông phải dùng thuyền
Đến bờ thuyền bỏ lại.

10. Khuyên bảo mọi người tiến tu

Từ bi rộng lớn là môn học Phật đầu tiên, là con 
đường chính của Bồ-tát. Khuyên bảo tiến tu là hạnh 
chủ yêu làm lợ i ích mọi người, là nhân thù thắng của 
Tịnh nghiệp.

Các bậc Hiền trong Liên Xã thời Tân, đều 
nguyện sinh về An Dưỡng. Hải chúng khắp mười 
phương, đều ưa thích ra khỏi Ta-bà. Than ôi! Sinh tử 
khó thoát ra, vô thường thật mau chóng. Như thế, có 
thể không noi theo các bậc Hiền triết, vui thích thực 
hành và dẫn dắt lớp người đi sau chăng?

Khuyên một người, hai người, cho đến nhiều 
người, đó là sự bô, thí pháp trong nhà Phật. N iệm một 
đức Phật, hai đức Phật, cho đến muôn đức Phật, nhằm 
để tiến đến đạo diệu huyền Cực Lạc. Định khóa mỗi 
ngày niệm ngàn câu Phật, tích lũy từ tháng đến năm 
thì có ba mươi sáu vạn câu Phật. Tích lũy không lười 
biếng, thì cũng gần với địa v ị Phật. M ỗi ngày làm 
một việc thiện nhỏ, tích lũy từ tháng đến năm thì có 
ba trăm sáu mươi việc lành. Siêng năng tích lũy, thì
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cũng gần với bậc quân tử.

Là kẻ ngu, là tiểu nhân mà không biết sám hối 
ắt đồng với cầm thú, bởi vì họ không học, cũng 
không có người khuyên bảo. Kinh nói: “Nếu người 
đem bảy loại báu khắp bốn thiên hạ để cúng dường 
Phật, Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn được phước rất 
nhiều, nhưng chẳng bằng khuyên người niệm Phật một 
câu, phước đức này còn hơn phước đức của người 
k ia ，，• Đó là lờ i khuyên bảo của đức Thế Tôn. Luận 
ngữ nói: “Minh muôn thành lập nên giúp người thành 
lập; mình muốn thành đạt nên giúp người thành đ ạ t” ’ 
Đó là lờ i khuyên bảo của Khổng Tử36.

36 Khổng Tử: tên là Khâu, lự Trọng N i 仲尼，sinh ngày 27 tháng 8 năm 
551 trước Công nsuycn, vào thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quôc, lạ i 
ấp Ti-âu，làng Xương Bình, nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn 
Đông, Trunỉĩ Quốc). Nhiều sử sách ghi ràng ỏng sinh trong một gia cảnh 
nghòo, nhưng Ihực tế gia đình ông có ông lổ ba đời vôn thuộc dòng quý 
tộc sa sút từ nước Tông dời đốn nước Lỗ. Cha của Khổng Khâu, Thúc 
Lương Ngột (cháu 13 đời của V i Tử Diễn, anh của vua Trụ nhà Thương) 
là quan võ thuộc ấp Trâu, đến 70 tuổi mới lấy Nhan thị mà sinh ra ông. 
Năm lên ha, Khâu mồ côi cha, lớn 1Ô11, phải làm lụng vất vả đế nuôi mẹ, 
nhưng rấ i ham học. Năm 19 tuổi, ông lấy vỢ và làm một chức quan nhỏ 
coi kho. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổnịị 
Phu Tử 孔夫子，hay gọi gọn hơn là Khcmg Tư 孔子 . “ T ử ” ngoài ý nghĩa 
là “ con” ra, còn cỏ nghĩa là “ thầy” . 1)0 vậy Khổriịị 77Ỉ■孔子 là Thầy 
Khổng.
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Thế nên, cần phải khuyến khích đồng bạn tu tập 
Tịnh hạnh. Hoặc tháng giêng, tháng năm, tháng chín 
cùng nhau họp mặt một lần; hoặc lấy thời gian nửa 
năm, một năm, ba năm làm một kỳ hạn để gặp nhau, 
trồng sâu căn lành đều hồi hướng khắp tất cả chúng 
sinh. Thường vì bạn đạo giúp đỡ lẫn nhau, một người 
thối lu i biếng nhác thì chung sức nắm tay dẫn dắt tiến 
lên. M ột người bỏ tu tập theo phàm tục, thì bạn bè 
lần lượt quan tâm, giúp đỡệ Tuy không thể truyền bá 
giáo pháp lợ i ích rộng khắp mọi loài, nhưng cũng có 
thể ôn cũ để biêt mới. Đâu chẳng thây cho người một 
đồng tiền, mà người còn gọi là nhận ân huệ; giúp 
người một lờ i có ích, lẽ nào họ lạ i không hay biết? 
Bô thí tiền của chỉ cứu giúp nghèo khó trong một đời, 
bố" thí thức ăn chỉ cứu giúp sinh mạng trong một ngày, 
nhưng bô" thí giáo pháp có thể khiến người ra khỏi thế 
gian, công đức này đâu thể so sánh được! Bố" thí tiền

Trong suôi gần 20 năm, từ năm 34 tuổi, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp 
các nước trong vùng để truyền bá các tư tưởnổ và tìm người dùng các tư 
tưởng đó. Có nơi ông được Irọng dụng nhưng cũng có nơi ông bị coi 
thường. Năm 51 tuổi, ông quay lại nước Lỗ và được giao coi thành 
Trung Đô, năm sau được thăng chức Đại tư khâu (coi việc hình pháp), 
kiêm quyền tc tướng. Sau ba tháng, nước Lỗ trở ncn thịnh trị. Nhưng rồi 
bị ly gián, dòm pha, ông hòn lừ chức và lại ra đi một lần nữa.
Năm 68 tuổi, Khổng Tử trở vc nước Lỗ, tiếp tục dạy học và bắt tay vào 
soạn sách. Trong những năm cuối cùng này, ông đã soạn ra bộ Nịịũ Kình. 
Ong mất tháng 4 năm 479 TCN, thọ 73 tuổi.
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của như ngọn đèn chỉ soi sáng một căn nhà, bố" thí 
pháp như mặt trờ i soi khắp cả đại thiên thế giới. Lẩn 
tiếc giáo pháp không khuyên người tu tập, thì nhiều 
kiếp chìm trong Địa ngục tố i tăm. Suy xét nơi tâm 
mình mà thực hành hóa đạo, thì ngay hiện đời tức là 
A-di-đà.

Dám mong mọi người vận dụng lòng từ của 
mình mà khuyến khích lẫn nhau, dùng bi nguyện kết 
duyên thanh tịnh, cứu vớt những kẻ đắm chìm trong 
vòng sinh tử. Đây là lố i tắt thoát khỏi nẻo luân hồi, 
cùng nhau lên Tịnh độ, để mong báo đáp ân đức 
Phật.

Như thế, đáng gọi là: “Người chưa hóa độ, nay 
được độ '
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Thiên thứ hai

CHÁNH GIÁO NIỆM PHẬĨ
隱 隱

Pháp giới vốn không có chúng sinh, thấy 
có chúng sinh là do có vọng kiến (cúi 
nhìn phân biệt, chấp trước). Như Lai vốn 

không lờ i dạy, có lờ i dạy là vì muốn độ thoát loài 
hữu tình. Vọng kiến là bệnh của chúng sinh, lờ i dạy 
là thuôc của chúng sinh. Lây thuôc tĩỊ bẹnh thi bẹnh 
đều được lành, lấy lờ i nói để thức tỉnh sự mê vọng thì 
mê vọng đều trở thành giác ngộ. Tất cả đều ở trong 
sinh hoạt hàng ngày của phàm phu mà họ chẳng hay 
biết nên đạo của Như Lai hiếm người nhận được. Do 
đó bậc Đại Giác Năng Nhân thương xót mọi loài
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chưa tỏ ngộ, nên phát khởi lòng từ bi rộng lớn chỉ dạy 
khuôn phép khéo léo. Thời Hoa Nghiêm khai thị một 
cách viên đôn, hàng Thanh văn còn như kẻ điếc, 
người mù; thời A-hàm thì phương tiện tùy thuận căn 
cơ, nên Bồ-tát chưa được lợ i ích; thời Phương Đẳng 
thì tán thán Đại thừa; thời Bát-nhã lạ i quét sạch 
không còn; đên thời Niết-bàn thì mọi đường khác 
nhau cùng trở về một lối, và thời Pháp Hoa thì đều 
thọ ký cho tất cả. Thế nên, bao nhiêu kinh điển đều 
khen ngợi Tây Phương, bởi lẽ Phật A-di-đà có 
nguyện rộng lớn, duyên sâu dày. Giáo pháp tôn quý 
nghĩa lý đầy đủ nên được như thế. Giáo thì chỉ cho 
cốị Phật， chỗ trở về. Ao hoa, đất báu trang nghiêm 
tháng diệu, khiến người ưa thích cõi ây mà chán nản 
thế g iớ i này. Lý thì chỉ rõ Di-đà là tánh thật của 
chính mình, mỗi niệm tròn sáng, tâm tâm đều là thật 
tưóng, như biển cả dung nạp trăm dòng. Hạnh thì mở 
ra mười sáu pháp quán37, thu nhiếp tâm nơi cảnh mầu

M ười sáu pháp quán: 16 pháp quán ghi trong kinh Quán vỏ Lượnỵ 
m >  giúp cho hành giá niệm Phậl được vãng sinh Tây Phương đó là:
1. Nhậl iưỏng quán: ngồi xoay mặt về hướng Tây, quán kỹ mặt trời sấp 
lặn, hình dáng như cái trống li.eo, tâm an trụ vững chắc, chuycn tưởng 
không dời. Đã thấy mặt trời rồi thì mở mất, nhắm mắt đều thấy rõ ràng.
2. Thủy tưửng quán: ban đầu thấy Tây Phương đều là nước, lạ i khởi 
tưỏng là băng, Ihây băng trong suốt, iưởng như lưu ly.
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3. Địa quán tưởng: quán tưởng phía dưới có kim tràng 7 báu, nâng mặt 
đất lưu ly, trốn đất lưu ly có dây vàng ròng đan khít nhau, mỗi thứ báu 
đều có 500 tia sáng nhiều màu sắc.
4. Bảo thụ quán: quán cõi nước Cực Lạc có 7 lớp hàng cây, hoa lá bảy 
báu đều đầy đủ, mỗi hoa mỗi lá đcu có 7 báu khác nhau, phía trcn các 
cây có giăng 7 lớp lưới.
5. Bảo trì quán: quán tưởng cõi nước Cực Lạc có ao nước tám công đức, 
trong mõi ao nước có 60 ức hoa sen bảy báu, nước ma-ni trô i chảy trong 
ấy diễn nói diệu pháp, lạ i có chim màu sắc trăm báu, thường khen ngựi 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
6. Bảo lâu quán: quán lầu gác báu. Thực hành quán tưởng này thì tức 
khắc thành tựu 5 pháp quán ở trên, nôn còn gọi là tổng quán. Tổng quán 
tưởng tổng tưởng quán. Quán tưởng trôn mỗi mỗi cỗi có 500 lầu báu, 
trong lầu báu có vô lượng chư thicn đang trỗi k ĩ nhạc.
7. Hoa tọa quán: quán tòa sen mà Phật và hai vị Bồ-tát ngồi.
8. Tương quán: quán tưởng tượng Phật sác vàng Dicm-phù-đàn ngôi 
trên hoa sen, lạ i quán tượng hai Bồ-tát Quán Âm, Thô Chí đứng hầu 
hai hên, cả ba v ị đều phóng kim quan.
9. Chân thân quán: quán tưởng chân thân Phật Vô Lượng Thọ. Thực 
hành pháp quán tưởng này sẽ thây được tất cả các chư Phật.
10. Quán Âm  quán: lức quán tưởng Bồ-tát Quán Thế Âm  đang đứng hầu 
Phật A-đi-đà.
11. Thế Chí quán: tức quán tưởng Bồ-tát Đại Thế Chí đang đứng hầu 
Phật A-di-đà.
12. Phổ quán: quán tự thân về thế giớ i Cực Lạc, ngồi k iế t già trong hoa 
sen. Khi hoa sen 11Ở có 500 tia sáng màu sắc đến chiếu khắp thân, cho 
đến Phật, Bồ-tát đầy khắp hư không.
13. Tạp iưởng quán: quán tưởng thân Phật cao trượng sáu đứng trên ao 
sen hoặc hiện thân lớn đầy khắp hư không, tức tạp quán 'chân Phật, hóa 
Phậl thân lớn, thân nhỏ.
14. Thượng bối quán: người vãng sinh Tịnh độ lùy theo nhân tu mà có 
ba bậc vãng sinh thượng, trung, hạ; ba bậc này lạ i chia làm ba phẩm 
thượng trung, hạ, cộng chung thành chín phẩm. Thượng bôi quán là
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nhiệm, thấu rõ tánh tướng đều rỗng không, như 
gương sáng thây rõ mặt mình. Quả thì chín phẩm hóa 
sinh theo thứ bậc, thu nhiếp cả căn cơ lợ i độn, đồng 
lên bậc Bất thôi, tiến đến đạo giác ngộ tột cùng.

Thế nên, chúng sinh trong chín pháp g iớ i38, dùng 
tâm thấu rõ đạo lý không có được gì cả để tu hạnh vi

quán bậc chúng bậc thượng, tự phái tam tâm, tu từ tâm, không sát sinh... 
láni chung được Thánh chúng đón rước, sau khi vãng sinh được các 
tướng lợ i ích thù thắng.
15. Trung bối quán: tức quán đồ chúng bậc trung, thọ trì ngũ giới, bát 
giới, tu hạnh hiếu dưỡng cha mẹ…và cảm dược tướng Thánh chúng đón 
rước vãng sinh.
16. Hạ bôì quán: tức quán đồ chúng bậc hạ, tuy tạo tác ác nghiệp nhưng 
khi sắp lâm chung, nhờ gặp được thiộn tri thức chỉ dạy, ncn biết niệm 
danh hiộu A-di-đà, nhân đó được vãng sinh, được các tướng lợ i ích thù 
thắng.
Theo Quán Vô Lượtĩịị Thọ Kinh NịỊhĩu Sớ, phần đầu, ngài Huộ V iễn chia 
16 pháp quán này thành hai loại, 7 môn trước là quán y báo, 9 môn sau 
là quán chánh háo. Trong 10 pháp quán sau thì 5 môn trước nói về quán 
Phật, Bồ-tát, môn thứ 6 nói về tự vãng sinh quán, môn thứ 7 nói về quán 
Phậl，Bồ-tát; 3 môn cuôì nói về vãng sinh quán. Quán Vô LưựìĩỊị Thọ 
Kinh Nỉỉhĩa S(K hạ của ngài Trí Khái chia 16 quán thành 3 loại: 6 pháp 
quán đâu là quán y quả, 7 quán kê là quán chánh báo, 3 pháp quán cuôi 
nói về việc vãng sinh cửu phẩm của ba hạng chúng sinh. Các v ị như 
Huệ Viỗn... đều cho rằng 16 pháp quán này là pháp quán Định Thiện, 
ngài Thiện Đạo thì cho rằng chỉ có 13 pháp quán trước ỉà Định Thiện, 3 
pháp quán sau là Tán Thiện. Trong Định Thiện thì 7 pháp quán trước là 
y báo quán, 6 pháp kế  là chánh báo quán.
3ít Chín pháp giđi: chín cõi của loài hữu tình cư trú.
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diệu Tịnh độ. Việc ấy chẳng phải là điều nên làm 
hay sao? Hoài bão xuất thế của Như Lai ở trọn nơi 
đây. Những lờ i nói nghiêng về tán dương Tịnh độ 
đích thực có ý chỉ.

Pháp môn nà ý  thật là cửa chính yếu của trăm 
ngàn Tam-muội, là con đường thẳng đạt đến cảnh 
giới chân thật. Luận về sự nghi thì sám hôi sáu căn

1. Dục g iớ i ngũ địa: còn gọi là ngũ thú tạp CƯ địa (hoặc tạp trụ địa), cõi 
của năm loài hữu tình ở chung lẫn nhau: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, 
Người, Trời.
2. Ly sinh hỷ lạc địa: thuộc trời sơ thiẻn của cõi sắc. Sự hỷ lạc cổ được 
do lìa các pháp dục, ác ở cõi Dục.
3. Định sinh hỷ lạc địa: thuộc trời đệ nhị thiền của cõi sắc. cảnh giớ i do 
định mà phát sinh hỷ lạc thù thắng.
4. Ly hỷ diộu lạc đ ịa : thuộc trời độ tam thiền của cối sắc. cảnh giớ i an 
lạc thù thắng vi diộu do lìa trạng thái hỷ thô trọng ở nhị thiền của cõi 
Sắc mà đưực diệu lạc ở tam thiền.
5. Xả niệm thanh lịnh địa: thuộc trời độ tứ thiền của cõi sắc. Cảnh giớ i 
thanh tịnh do lìa bỏ trạng thái hỷ lạc của các địa trcn.
6. Không vô biên xứ địa: thuộc lầng trời thứ nhất của cõi Vô sắc. cảnh 
giớ i chứng đắc tính hư không vô bicn tự tại, do lìa tính vật chất của cõi
sắc.
7. Thức vô biên xứ: thuộc tầng trời thứ hai của cõi Vô sắc, cảnh giớ i mà 
thức đạt được rộng rãi không ngằn mé.
8. Vô sở hữu xứ địa: thuộc tầng trời thứ ha của cõi Vô sắc. Cảnh giớ i tư 
tưởng dứt bặt do là i tính động của không vô biên xứ địa và thức vô bicn 
xứ địa.
9. Phi tưởng phi phi iưỏng xứ địa: thuộc tầng trời thứ tư (tức trời hữu 
đảnh) của cỗi Vô sắc. cảnh giới váng lặng do lìa tưởng và vô tưởng, lìa 
cả chấp có lẫn không.
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sạch trong ba nghiệp; cứu xét tông chỉ thì vạn pháp 
rỗng không, thấu rõ nhât tâm. Đó gọi là chiếc thuyền 
kiên cô" vượt qua biển khổ, là thuốc hay cứu chữa 
bệnh cấp bách. Người tin đạo này thì khai mở tâm 
sáng suô"t vố"n sẩn có, thoát khỏi nỗi khổ trong cõi đời 
Ngũ trược, đạt được Tịnh độ chân thật, tỏ ngộ bản 
tánh Di-đà. Giông như trăng sáng giữa trời không, ví 
tợ hoa sen ra khỏi nước, cho nên giáo pháp này được 
gọi tên là L iên tông.

Dương Vô V i nói: “Liên là ra khỏi bùn lầy mà 
chẳng bỏ thế giớ i chúng sinh. Hoa sen ở trong hư 
không vô nhiễm hiển lộ thể tánh thanh tịnh. Hoa có 
hạt, chẳng phải là cảnh giớ i ma. Hoa, hạt đồng thời, 
nhân quả như một. Hoa nở hạt sen hiện là bày tỏ 
quyền biến và chân thật. Hoa rụng, hiển lộ hạt sen là 
phế bỏ quyền biến lập chân thật. M ột hạt sen sinh ra 
vô lượng hoa là dựng lập tất cả pháp. Mười phương 
đồng một hoa tạng là biểu thị cảnh Phật không khác 
biệt. Ý nghĩa cửa giáo pháp Liên tông đầu chẳng phải 
như thế sao ? ” .

Thê nên, vận dụng lòng từ bi, dạo chơi nơi cõi 
Thường Tịch Quang39; giới hạnh trong sáng thấu suốt

39 Thường Tịch Quang: Tịnh độ mà pháp thân của chư Phật, Như Lai 
an trú; một trong bốn độ do tông Thiên Thai chủ trương. Thế g iớ i mà
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giáo nghĩa rộng lớn sâu xa, bơi lộ i trong bể cả giải 
thoát. Do đó, được Thiên Long hộ trì, vua quan tôn 
kính. Xưa nay, sự giáo hóa này chẳng suy vi, sĩ dân 
đồng ngưỡng mộ đạo phong. Nếu chẳng phải do sức 
mạnh của tâm từ bi rộng lớn, thương xót an ủi chúng 
sinh tu tập trong thời mạt pháp, thì ai có thể làm được 
như thế? V ì vậy, Bồ-tát Long Thọ dùng luận để 
chứng minh; các bậc Hiền ở L iên Xã thời Đông Tấn 
cùng nhau tu hành; ngài Thiên Thai phân định giáo 
pháp và giải thích; ngài Từ Ân soạn Thông Tán, ngài

Phật an trụ thuộc về chân như bản tánh, không có sự sinh diệt biến hóa 
(Thường) và sự nhiễu loạn của phiền não (Tịch), đồng thời có ánh sáng 
trí huệ (Quang) nên gụi là Thường Tịch Quang độ. Quốc độ này là cõi 
nước tôi cực bí tạng do Phật tự chứng, lấy pháp thân, giải thoát, Bát-nhã 
làm Thể, đầy đủ 4 đức thường, lạc, ngã, tịnh.
Kinh Quán Phổ Hiền Bồ-tát Hành Phăp (Đại 9，392 hạ) ghi: “Phật 
Thích-ca Mâu-ni được ịịọ i lù Tỳ-ló ịịiú-na biến nhất thiết xứ, trụ xứ cửa 
đức Phật này ịỉỌ! lù Thường Tịch Quanịị, Thường Ba-ỉư-mật S(ĩ Nhiếp 
Thành Xứ, N ịịã ba-la-mật Sở An Lập Xứt Tịnh Ba-ỉa-mật D iệt Hữu Tưâĩĩ^ 
Xứ, Lục Ba~ỉa~mật Bất Trụ Thân Tâm Tưârìịị Xứ” .
Quốc độ này có chia ra phần chứng và cứu cánh khác nhau, chia làm ba 
phẩm: thượng, trung, hạ. Theo thuyết của Duy-ma Kinh Lược Sớ ỉ thì 
quôc độ mà pháp thân bậc Diệu giác an trụ là Thượng phẩm Tịch Quang 
độ, quốc độ mà bậc một đời nữa là bước lên địa vị Đẳng Giác an trụ là 
Trung phẩm Tịch Quang độ, còn quốc độ mà bậc sơ trụ trở lên của viên 
giáo an trụ là Hạ phẩm Tịch Quang độ. V ị tăng đời Bắc Tông là ngài Tứ 
M inh T ri Lỗ lạ i phôi hợp Thật Báo độ và Tịch Quang độ vớ i thỉ giác và 
bản giác, đc xướng thuyết Tịch Quarìịỉ Hữu Tướng，còn v ị tăng đời Bắc 
Tống là ngài Tịnh Giác thì đề xướng thuyết Tịch Quatĩiị Vô Tướng•
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Từ Chiếu biên tập sám nghi; ngài Tông Đản làm sớ 
giải. Cao tăng, danh Nho phụng trì tôn kính như nhóm 
họp châu báu; cao Hiền, đạt sĩ tu tập, sử sách còn ghi.

Than ôi! Phật pháp dần suy, cách Thánh càng 
xa. Kẻ thờ Phật thì nhiều, người vì đạo lạ i ít, chỉ lây 
việc cạnh tranh tiếng tăm, lợ i dưỡng làm tài năng của 
mình, xem sự truyền bá chánh pháp là trò của trẻ 
con. V ì thế, khiến cho pháp môn suy tàn, cương lĩnh 
giáo pháp bị nghiêng đổ. Thật phải nhờ người Hiền 
đời sau khắc phục gánh vác đạo này. Mong khắp tất 
cả mọi người hãy quên thân vì pháp, suy xét lạ i chính 
mình để nương tựa theo bậc thầy sáng suố"t.

Muôn đạt được Chân thừa, trước hết cần phải 
nghiên cứu giáo điển; tiếp thu giáo pháp mới có thể 
hiểu rõ nghĩa lý , hiểu rõ nghĩa lý sau đó mới tu hành. 
Hạnh nguyện không thiếu thì có thể chứng đắc đạo 
quả. Thế nên biết, khi tai nghe mắt thấy phải y theo 
bốn pháp để suy tư tu tập. M iệng tụng mà tâm trái 
ngược, dù hiểu biết ngàn chương nào có ích gì. Đó 
chính là: đốì với tâm thì lấy giáo pháp để soi sáng, 
đôì vớ i Phật thì lấy việc xưng niệm để giữ gìn; đối 
với sai quấy thì lấy giới luật để ngăn ngừa; đối với tội 
lỗ i thì lấy sám hôì làm cho trong sạch. Đôì với người 
tu đạo cần phải thực hành chân thật, việc làm nên
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phù hợp với lễ nghi; gần thì mong lập thân vang 
danh, xa thì mong chuyển phàm thành Thánh. Phát 
huy đạo của Phật Tổ, ngoài chúng ta ra thì còn ai 
thực hiện điều đó?

Nắm chặt thanh gươm trí tuệ, chém nát mạng 
lưới ma quân; uống cam lồ chánh pháp, phá tan rừng 
rậm tà kiến. Tránh bạn ác như tránh hổ lang, thờ bạn 
lành như thờ cha mẹ. cẩn  thận giữ gìn ý chí, chớ nên 
thối thât đại tâm. Noi theo bậc Chánh Giac，chơ lam 
các việc trái với đạo; có lỗ i cần phải mau sửa đổi, có 
điều hay chớ nên khoe khoang. Nếu làm được như 
vậy thì tự nhiên tai họa tiêu trừ, phước lành hội tụ, 
tuy hiện đang ở trần thế mà mọi người kính trọng, 
chư Thiên trợ giúp. Ngày sau ở nơi cõi Tịnh có thể 
thành tựu quả Thánh, đạt đến đại đạo. Lẽ nào lạ i ở 
nơi việc xem đoán số mạng trên hình tướng, hoặc 
nịnh hót để mong cầu vinh hiển thành đạt? Đâu cần 
nhìn xem hình dáng để xét đoán ngày lâm chung? 
Những điều đó chẳng phải sự thấy biêt của người tu 
chân chính, chỉ là vọng tình của kẻ phàm tục.

Chớ theo kẻ khác để tìm cầu, chỉ nên y nơi bổn 
phận của mình. Gặp việc nhân từ chớ bỏ qua, thấy 
người hiền nên suy nghĩ làm sao để được bằng họ. 
Danh lợ i không làm dao động tinh thần, sinh tử chẳng
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thể làm nhọc nhằn lo lắng. Muốn công thành chí toại 
phải từ chỗ gần mà đến nơi xa; nên xét kỹ quả để 
b iêt được nhân, tin có làm thì có quả báo

Trí tuệ đủ để chiếu phá mê lầm, sáng suốt đủ để 
soi tỏ chỗ tố i tăm. Lờ i nói thì có thể làm khuôn phép 
việc làm thì có thể an vui. Đạo đức, nhân nghĩa đáng 
đỏ9 noi theo, tiến thoái có thể đo lường; phân biệt giả 
dối thâu rõ chân thật, rổ chân như đá đẹp thử vàng 
xua tôi tăm soi sáng vạn vật, giông như ngọn đèn 
chân thật chiếu sáng thế gian. Nếu được như thế đó 
là bậc Đại Đạo sư, là người bạn không cần đợi mời 
mới đên. Lấy ra Bảo tạng ở Long cung, bố" thí rộng 
rãi cho mọi loài; mở toan quan ải của Tổ sư, đón tất 
cả mọi người đến học tập. Dẹp trừ bệnh tà, chỉ dẫn 
chúng sinh trở về nguồn cội nhiệm mầu, khiến cho 
gương mờ được lau chùi sáng lại, như áo nhơ nhờ giặt 
giũ mà được sạch trắng sạch. Tông phong chân thật 
chấn hưng trở lạ i, phước đức phổ cập thế giới đại 
thiên, mặt trời trí tuệ thêm sáng tỏ, ánh sáng chói 
chang muôn thuở. Như thế, thật đáng gọi là người con 
chân thật của đấng Pháp Vương, đáng gọi là bậc Đại 
trượng phu. Đem những điều ấy mà phụng sự giáo 
pháp cho đức Phật ở Tây Phương, nào có hổ thẹn gì?
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Chương 1

D ilC PH Ậ Ĩ HÓI PHÁP NIỆM PHẬĨ 
CHDPHỤVUOHG

Kinh Bảo Tích nói: “Phụ vương Tịnh Phạn 
đảnh lễ dưới chân Phật, một lòng chắp 
tay bạch Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn, làm sao tu hành để được đạo 
của chư Phật?

Đức Phật đáp:

- Tất cả chúng sinh đều là Phật. Nay Phụ vương 
nên niệm Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương, thường 
siêng năng tỉnh tấn thì sẽ được đạo cúa chư Phạt.

Phụ vương hỏi:

- Bạch Thế Tôn, tại sao tất cả chúng sinh đều là 

Phật?

Đức Phật đáp:

- Tất cả pháp không sinh, không dao động, không 
lấy bỏ, không tướng mạo, không tự tánh. Phụ vương 
nên (ị trong pháp Phật ấy mà an trụ tâm mình, đừng 
tin nơi người khác!
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Khi ấy, vua Tịnh Phạn và bảy vạn người dòng họ 
Thỉch nghe nói về pháp này, a i nấy đều tin hiểu hoan 
hỷ, tỏ ngộ Vô sinh nhẵn” .

Đức Phật mỉm cười nói bài kệ rằng:

Dòng Thích tr í quyết định 
Thế nên trong Phật pháp 
Tâm quyết tin an trụ 
Sau khi mạng chung rồ i 
Được sinh cõi An Lạc 
Gặp Phật A-di-đà 
Vô úy thành Bồ-đề.

Chương 2

THIỆN TÀI THAM VẤN 53 VỊ THIỆN TRI THIỈC, 
BANDẦDGẶPTỶ-KHÌODÌÌỈCVÂN  

NÓI VÊ MÔN NIÊM PHÂT

hẩm Nhập Pháp G iới trong kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Tỷ-kheo Đức Vân bảo Thiện
了 、 • b  Ế
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- Thiện nam tử! Tôi được sức mạnh hiểu biết, 
quyết định tự tại, lòng tin thanh tịnh, ánh sáng tr í tuệ tỏ 
rạng, quán xét khắp cả cảnh giới, rờ i tất cả chướng 
ngại, đầy đủ hạnh thanh tịnh, đi khắp mười phương 
cúng dường chư Phật. Thường niệm tất cả chư Phật 
Như Lai, giữ gìn chánh pháp của tất cả chư Phật và 
thường thấy tất cả chư Phật, tùy theo nơi các thứ tâm 
ưa thích của chúng sinh, thị hiện đủ mọi môn thành tựu 
Chánh Giác. Ở trong đại chúng, gầm lên tiếng Sư tử.

- Thiện nam tử! Tôi chỉ được pháp môn: “Nghĩ 
nhớ tất cả cảnh g iớ i chư Phật. Trí tuệ sáng suốt thấy 
khắp cả" này. Gọi là môn niệm Phật tr í sáng soi 
khắp, môn niệm Phật khiến cho tất cả chúng sinh niệm 
Phật, môn niệm Phật khiến cho an trụ lực, môn niệm 
Phật khiến cho an trụ pháp, môn niệm Phật chiêu soi 
các phương, môn niệm Phật vào chỗ không thể thấy, 
môn niệm Phật trụ nơi các kiếp, môn niệm Phật an trụ 
trong tất cả thời, môn niệm Phật an trụ trong tất cả 
cõi, môn an trụ tất cả đời niệm Phật, môn an trụ tất 
cả cảnh niệm Phật, môn an trụ nơi lặng lẽ niệm Phật, 
môn an trụ nơi xa lìa niệm Phật, môn an trụ nơi rộng 
lớn niệm Phật, môn an trụ vi tế  niệm Phật, môn niệm 
Phật an trụ trang nghiêm, môn an trụ nơi làm được 
mọi việc niệm Phật, môn an trụ nơi tâm tự tạ i niệm 
Phật, môn an trụ nơi làm việc cửa chính mình niệm
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Phật, môn an trụ nơi thần thông biến hóa niệm Phật, 
môn an trụ nơi hư không niệm Phật".

氺

Chương 3

BD-TÁT TRÍ THủ NÓI VÊ NIỆM PHẬT• ■

Kinh Hoa Nghiêm nói:

Trong tất cả oai nghi 
Thường niệm công đức Phật 

Ngày đêm không tạm ngừng 
Việc như thế nên làm.

Liên T ôuịị Bảo Giám
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Chương 4

DẠI SILDNGIHỌ KHUYÊN NIỆM PHẬT■ ■ • ■

Luận Đ ại Trí Độ40 nói: “Đức Phật là bậc 
Pháp vương Vô thượng’ chư đại Bồ-tát là 
đại thần trong chánh pháp. Các vị đại 

thần trong chánh pháp chỉ tôn trọng bậc Pháp Vương, 
do đỏ Bồ-tát phải nên niệm Phật” • Lạ i bảo rằng: “Có 
các vị Bồ-tátf tự nghĩ nhớ về thuở xưa, phỉ báng pháp 
Báĩ-nhãy đọa vào đường ác. Dù trả i qua vô lượng kiếp

40 Luận Bại Tri Độ. gồm 100 quyển, do Bồ-tát Long Thọ soạn, ngài 
Cưu-nia-la-thập dịch vào đời Hậu Tần, thâu vào Đại chánh tạng tập 25, 
cũng gọi Đ ụi T rí Dọ Kinh Luận, Ma-ha Búĩ-nhã Thích Luận, Đ ụi Trí Thích 
Luận, Thích Luận, Trí Dộ Luận, Trí Luận, Đại Luận.
Nội dung luận này là giải thích kinh Đại Phẩm Bát-nhã. Đại Trí Độ là dịch 
ý của từ Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật (trí tuệ lớn vượt qua đến bờ bên kia). 
Tương truyền, nguyên vãn của bộ luận này có hơn mười vạn bài tụng. 
Như vậy, bản 100 quyển hiện nay là ngài Cưu-ma-la-thập đã dịch lú t gọn 
lại, nếu dịch toàn bộ thì số quyển sõ tđi hơn 1000. Bài tựa đầu sách là do 
sư Tăng Tuệ soạn. Luận này viện dẫn lâ ì nhiều kinh điển, là hộ luận r ú  
quan trọng để lý giải Phật giáo Đại thừa.
Luận Iiày giảng giải rõ ràng về học thuyếl’ tư tưỏng, dụng lộ, truyền 
thuyct, lịch sử, địa lý, quy định thực tiỗn và lãng già. Những kinh luận 
được dần dụng bao gồm Thánh điển nguyên thủy, các hộ luận của Phật 
giáo hộ phái và các kinh điển của Phật giáo Đại thừa của thời kỳ đầu, 
như: Pháp Hoa, Hoa Nịỉhiêm…Luận cũng đề cập đến học phái Tháng luận 
và các hệ tư tưởng khác của Ân Độ thời bây giờ, có Ihc? nổi đây là bộ bách 
khoa toàn thư của Phật giáo thời bấy giờ.
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tu các hạnh lành khác, nhưng chưa được thoát khỏi, 
về sau, gặp thiện tr i thức chỉ dạy thực hành Niệm 
Phật Tam-muội, liền diệt trừ  tộ i chướng, mới được 
giả i thoá t".

Bài kệ còn nói:

Nếu người nguyện thành Phật
Tâm niệm A-di-đà
Tức thời Ngài hiện thân
Nên con quy mạng lễ.

氺

Chương 5

GÔNG D lỉc NIỆM PHAĩ 
GÓBÍYDÍÊU THÙ THẮNG

Trong Cam Lồ Sớ nói:

L  Từ ngữ ít nên dễ thực hành: vỉ chỉ xưng một 
câu A-cli-đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể 
niệm.

2. Niệm duyên theo cảnh Phật: vì nhất tâm niệm 
duyên nơi tướng hảo của thân Phật，lấy cõi thanh tịnh 
làm cảnh giới.
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3. Lìa tai nạn được an vui: vì được chư Phật và 
Bồ-tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn 
nạn, vui vẻ tốt lành.

4. Xưng danh diệt tộ i: vì niệm Phật một tiếng, 
diệt trừ  được tộ i nặng của sự sinh tử trong tám mươi 
ức kiếp.

5. Trì niệm được phước: vì xưng một câu Phật 
hiệu được phước hơn đem bảy loại báu trong tứ thiên 
hạ cúng dường Phật và La-hán.

6. Quả báo cảm được thấy Phật: vì chúng sinh 
niệm Phật, nên nhất định thấy Phật.

7. Đích thân Phật đón rước vãng sinh: Hóa Phật 
và Bồ-tát phóng quang tiếp đón hành giả vãng sinh 
cỗi Phật.

氺

Chương 6

PHÁP MÔN ỈU ĨRi

Cảnh giới vô vi vượt khỏi ngữ ngôn, sắc 
tâm hữu lậu phải nhờ tu chứng. Chân 
như gồm đủ mọi đức, vì lập phương tiện

Thích M inh T hành  dịch
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nên có nhiều môn. Trên từ lìa tướng bình đẳng, dưới 
đến xưng danh mười niệm. Nói chung, chẳng rời ba 
thừa41, vãng sinh thầm hợp chín phẩm; hữu niệm rô"t 
cuộc trở về vô niệm, có sinh tiến thẳng đến chỗ 
không sinh. Thật đáng gọi là:

M ột câu A-di-đà
Muôn cơ đều thích ứng.

Chương 7

PH ÁPM D N VÔ ĨRỤ Ù ATIÍIỈN G  
NIỆM PHẬT TAM-MUỘI_ ■ ■

卜 I  瀆ông chủ Từ Chiếu nói: “Lìa Tướng Niệm 
I Phật Tam-muội là người trí căn cơ bậc 

」L - thượngw. Tỏ ngộ lý thâm sâu này, thường

41 Ba thừa: 1. Thanh Văn Ihừa; 2. Duyên Giác thừa; 3. Bồ Tát thừa. Ba xe 
dụ cho ha pháp môn chuyên chở chúng sinh vượt qua sinh tử đến bờ 
NiôVbàn. Ba thừa là y cứ vào cản C (í chúng sinh có độn căn, trung căn và 
lợi căn khác nhau nôn đức Phậl nói.
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vận dụng tâm bình đẳng như hư không, không có 
tưđng ngã nhân, chúng sinh, thọ giả. Kinh Kim Cang 
nói: “Lìa tất cả tướng gọi là chư P hậ t".

Luận rằng: “Ngã là do chấp bên trong, nhân là 
do chấp bên ngoài, chúng sinh là do chấp vào sự hòa 
hợp của năm uẩn42 thuở trước, thọ giả là chấp vào 
thời gian của mạng sống về sau. Đã không có tâm 
chấp trong ngoài, trước sau, thì tất cả các tướng thảy 
đều rỗng lặ n g ". Thế nến, kinh Viên Giác nối: “Biết 
không có ngã nhân, thì ai chịu luân chuyển ? Cũng 
không có thân tâm để nhận sự sinh tử". Đó gọi là Lìa 
Tướng Niệm  Phật Tam-muộiử

Như thế, thì thấy bản tánh của tât cả chúng sinh 
đều đồng với Phật Di-đà. Đã không chấp hai bên hữu 
tướng, vô tướng, cũng không chấp vào cái thấy có, 
không đoạn diệt và thường hằng, mỗi niệm A-di-đà 
xuất thế, nơi nơi Cực Lạc hiện bày. N iệm  như thế là

Thích M inh T hành  dịch

42 Ngũ uẩn: năm nhóm tích trụ tất cả pháp hữu vi theo từng loại khác 
nhau. M ột trong ba khoa (Uẩn, Xứ, Giới).
1. Sắc uẩn: nhỏm gồm lât cả sắc pháp.
2. Thọ uẩn: các cảm thọ do khổ, vui, không khổ không vui... sinh ra.
3. Tưởng uẩn: các thứ tưởng do nhãn xúc sinh ra.
4. Hành uẩn: chỉ cho tât cả pháp hữu vi, ngoại trừ sắc, thọ, tưởng, thức, 
cũng tức ỉà tác dụng của ý chí và tâm.
5. Thức uẩn: nhóm gồm các loại thức như thức mắt, thức tai v.v...
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“niệm mà không có gì đế niệm là niệm chân như； sinh 
mà không có gì để sinh thì sinh thật tướng” . Thế nên 
biết, không niệm tức là lìa niệm, thật tướng là vô 
tướng. Không tướng thì không trụ, vô trụ thì vào cảnh 
g iớ i Phật. Đó chính là đạo giác ngộ rộng lớn chân 
chánh vô thượng.

Nếu đến chỗ đó thì không tu không chứng, 
không có sinh tử để thoát ra, không có Niết-bàn để 
mong cầu. Tánh tướng đều rỗng không, Thánh phàm 
bằng nhau. Không có Phật đạo để thành, không có 
chúng sinh để độ, không có tánh linh của chính mình 
để được. M ột niệm vô vi, mười phương dứt bặt; 
không một pháp sẵn có, không có một pháp mới 
thành. Đây và kia thâu nhiếp lẫn nhau, Sự Lý không 
ngăn ngại, m ỗi hạt bụi đều đầy đủ, tất cả cõi nước 
hiện rành rõ. Pháp vốn như thế nghĩ bàn chẳng tới.

Như thế, thật đáng gọi là:

Các đức Phật mười phương
Cùng một đường Niết-bàn.

氺
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Chương 8

PHÁP MÔN VÔ NIỆM QOÁN KHÔNG 
NIỆM PHẬĨĨAM HIHỘI

■ ■ ■

L ời tựa của Tổ sư Huệ V iễn nói về Quán 
không Niệm Phật Tam-muội: “Tư tưởng 
chuyên nhất lặng lẽ, tâm chí không tán 

loạn, thần khí rỗng rang sáng suốt thì không có chỗ 
sâu kín nào mà chẳng thấu kịp. Người vào định này 
hồn nhiên quên hiểu biết, phiền lụy trần lao nhanh 
chóng tiêu tan, tình chấp ngưng trệ tiêu dung sáng tỏ. 
Chẳng phải là bậc Đại đạo trong thiên hạ, ai có thể 
dự vào đó được? ” •

Đại sư Trí Giả dùng môn Quán Không mà dẹp 
sạch tất cả pháp. Thế nên nói: uM ột không thì tất cả 
không; không có giả, không có trung nào mà chẳng 
không” .

Người vào pháp quán này là đạt đên Chân đê 
xác thật. Nay, muôn giúp người tu hành bỏ vọng về 
chân, nên gọi là từ pháp Quán Giả vào Quán Không. 
Bởi lẽ, pháp Quán Giả là lờ i thuyết minh g iải thích 
để đi vào Quán Không. Trước phải quán xét tất cả
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pháp là giả dôi, cho đên bôn đại43, năm uẩn, sáu 
căn44, sáu trần45, sáu thức46, cùng tận thế g iớ i trong 
mười phương, núi sông, quả đất đều không có một 
vật. B iế t rõ toàn là giả dối, mà thể hội chỗ chân thật, 
thế nên gọi là pháp quán về Nhị đế47.

Người tu pháp này trước cần phải nhiếp tâm 
ngồi yên lặng, tận tâm quét sạch tất cả cảnh giới giả 
dối không thật ở thê gian, hoàn toàn không dính mắc, 
chỉ quán xét ở nơi không. V ì thế, kinh Bát-nhã nói: 
“Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không; 
không không cũng không thể được” • Như thế, nhanh 
chóng vào biển không sáng suốt quý báu của Như 
Lai. Tánh giác chân không tức là Như Lai tạng. Tánh 
không tròn sáng, linh quang chiếu khắp vì là bản tánh

43 Bôn đại (Caturmahàdhàtu): bốn yếu tố cơ hản hình thành nên thể 
chất (thân vật lý ) của con người，bao gồm: 1. Chất khoáng (Pathavì-đất 
) :2 . Chất lỏng (Àpo- nước); 3. Nhiột độ (Tcjo- sức nóng) và 4. Hơi khí 
(Vàyo- gió). Gọi chung vổ thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa.
44 Sáu căn (six sensc organs): sáu căn (quan) năng mà theo Phật giáo 
con người thông qua để nhận thức the* giới: 1. Nhãn căn (mắt); 2. N hĩ căn 
(tai); 3. Tỷ căn (mũi); 4. Thiệt căn (lưỡi); 5. Thân căn (thân) và 6. Ý căn 
(ý) ý thức.
45 Sáu trần (six sense objects): sáu trần: 1. sắc; 2. Thanh; 3. Hương; 4. 
V ị; 5. Xúc và 6. Pháp.
46 Sáu thức (six scnsc oí' consciousncss): sáu thức: 1. Nhãn thức; 2. Nhĩ 
thức; 3. Tỷ thức; 4. Thiệt thức; 5. Thân thức và 6. Ý thức.
47 Nhị đế: Tục đế (sự thật ước lộ) và Chân đố (sự thật rốt ráo).
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của pháp giới. Như ngọc Ma-ni tùy theo ý của người 
phát sinh ra những báu vật, như biển cả sông rộng 
thâu nhiếp chứa đựng tất cả. Trí tánh bình đẳng gọi là 
Tri kiến Phật.

Như thế, thật đáng gọi là:

Các hành vô thường, tất cả không
Là đại Viên giác của Như Lai.

- Bà và chúng sinh nên chuyên tâm 
buộc niệm một chỗ, tưởng về Tây Phương. Nói về sự 
quán tưởng, tất cả chúng sinh nếu chẳng phải là người 
mù thì ai cũng cỏ mắt nên đều thấy cảnh mặt trờ i lặn. 
Hãy khởi tưởng niệm, ngồi ngay thẳng hướng về 
phương Tây, nhìn kỹ mặt trời, khiến tâm trụ vững, 
chuyên tưởng không đổi dời. Lúc mặt trờ i sắp lặn,

Chương 9

PHÁP MÔN CHUYÊN Ild ỈN eN H Ậ ĩO n Á N  
NIÊM PHÂĨĨAM-MUÔI

inh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Đức Phật 
bảo bà Vi-đề-hy:

119



Liên Tông Bảo Giám

hình dáng giống như cái trống treo lơ  lửng. Đã thấy 
mặt trờ i rồ i thì khi mở mắt, nhắm mắt đều khiến cho 
thấy rõ ràng. Đó là pháp quán tưởng về mặt trời, gọi 
pháp quán ban đầu” .

Hành giả vào pháp quán này, nên ở chỗ yên 
tĩnh, đoạn dứt mọi duyên bên ngoài, ngồi ngay thẳng 
thu nhiếp tâm, quán kỵ mặt trờ i hiện đang ở trước 
mắt, chú tâm vào một cảnh, lắng lặng tịch tĩnh như 
đối trước gương sáng tự thấy mặt mình. Nếu tâm rong 
chạy tán loạn thì chế ngự khiến nó trở về, tâm dừng 
trụ an định liền được Tam-muội.

Như thế, thật đáng gọi là:

Kim ô đáy biển, vầng nhật trên trờ i
Con ngươi trong mắt người trước mặt.

氺

Chương 10

PHÁP MÔN CUII GÁNH IHAMĨHÍÊN  
NIỆM PHẬĨĨIM -M UỘI

■ ■ •

Tổ sư Huệ Viễn viế t lờ i tựa về Thiền 
Kỉnh, nói rằng: “Thiền nếu chẳng có trí 
thì không thể tận cùng chỗ lặng lẽ. Trí
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nếu chẳng có thiền thì không thể soi chiếu sâu xa. 
Thiền và tr í  là nói về soi sáng và lặng lẽ. Hai bên hỗ 
trợ  lẫn nhau, soi sáng không lìa lặng lẽ, lặng lẽ không 
lìa soi sáng. Cảm ứng thì đều cùng một lô i như nhau” .

Ngài Từ Chiếu nói: “Lặng lẽ mà thường soi 
sáng, soi sáng mà thường lặng lẽ. Thường lặng lẽ, 
thường soi sáng gọi là Thường Tịch Quang. Người 
niệm Phật muốn tham thiền thấy tánh, chỉ cần y vào 
pháp này. Phải ở nơi tịnh thất ngồi ngay thẳng, dẹp 
trừ  các duyên phiền lụy, cắt đứt tình trần, mở mắt vừa 
phải, ngoài không vướng cảnh, trong không trụ định, 
soi sáng lạ i chính mình, trong ngoài đều lặng lẽ.. Sau 
đó, âm thầm cất tiếng niệm Nam mô A-di-đà Phật 
năm ba tiếng, rồ i soi sáng lạ i tự mình nghiền ngẫm: 
“Thấy tánh thì thành Phật, rố t cuộc cái gì là bản tánh 
Di-đà cửa ta?". Lạ i soi chiếu xem: “Nay, cái phát lên 
một niệm này là từ đâu khở i? Phải xem xét cho thấu 
triệ t một niệm này. Lại xem xét chơ thấu triệ t cái xem 
xét ấy là ai? Tham cứu giây lâu, lạ i cất niệm Nam mô 
A-dỉ-đà Phật. Cứ xem xét như thế, tham cứu như thế, 
cấp thiết thực hành công phu, chớ để gián đoạn. Tỉnh 
sáng không mờ, như gà ấp trứng, khồng câu nệ hình 
thức, trong bốn oai nghi đều thực hành xem xét. Niệm 
như thế, nghiền ngẫm như thế, tham cứu như thế, một 
hôm bỗng ở nơi đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nghe tiếng,

Thích M inh T hành  dịch
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thấy sắc được khai thông tỏ ngộ, tận mắt thấy bản 
tánh Di-đà. Thân tâm trong ngoài nhất thời thấu suốt, 
trọn cả càn khôn quả đất là một cõi Tây Phương, vạn 
tượng sum la đều là chính mình, lặng lẽ mà không bỏ 
xót sự soi sáng, tuy hành động mà chẳng rờ i chỗ lặng 
lẽ. Sau đó, vận dụng lòng từ bi tiếp dẫn những người 
chưa ngộ. Bi tr í  viên dung, bước vào hạnh không ra 
công dụng sức, được sinh lên Thượng phẩm, gọi là cõi 
Thật Báo Trang Nghiêm, được Nhất thiết chủng t r í ” •

Như thế, thật đáng gọi là:

Muôn thuở đầm xanh trăng giữa trời,
Ba lần mò bắt mới rõ hay.

氺

Chương 11

PHÁP MÔN DÍÊU HÒA HOI ĨH Ỉ NHIẾP TÂM 
NIỆM PHẬT TAM-MUỘI■ ■ _

Phẩm Hiền Hộ trong kinh Đại Tập nói: 
“Người cầu đạo giác ngộ tột cùng nên tu 
Niệm Phật Thiền Tam-muội” •

Kệ rằng:
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Nếu người chuyên niệm Phật Di-đà
Gọi là Thiền sâu mầu cao tột
Lúc chí tâm quán tưởng thấy Phật
Chính là pháp chẳng sinh chẳng diệt.

Kinh Tọa Thiền Tam-muội nói: u Bồ-tát tọa thiền, 
không nghĩ nhớ chi cả, chỉ niệm một đức Phật liền 
được Tam-muội. Người mới tu tập, chưa tránh khỏi hai 
bệnh hôn trầm và tán loạn, cần phải nhờ sự đôi t r ị ".

Nhân Thiên Bảo Giám nói: “Phàm tu thiền định 
nên vào tĩnh thất, ngồi ngay thẳng, đếm hơi thở ra 
vào, từ một tớ i mười, từ mười tới trăm, từ trăm tới 
ngàn muôn. Thân lặng yên, tâm này tịch tĩnh, đồng 
như hư không, chẳng nhọc ngăn chặn. Như thế, lâu 
dần hơi thở tự trụ, không ra không vào, thời biết hơi 
thở này từ trong lỗ  chân lông, tám vạn bốn ngàn hơi 
nóng bốc lên, các căn bệnh từ xa xưa đến nay tự nhiên 
được khỏi, mọi sự chướng ngại tự nhiên tiêu diệt, tự 
nhiên tỏ ngộ. Ví như người mù bỗng nhiên sáng mắt, 
khi ấy thấy suốt, không cần tìm người chỉ đường nữa” .

Nay, người tu pháp Niệm Phật Nhiếp Tâm này, 
muôn được nhanh chóng thành tựu Tam-muội, thì 
việc đếm hơi thở rất là thiết yếu để đôi trị hôn trầm 
và tán loạn.

Phàm lúc muốn ngồi, trước nên tưởng thân mình

Thích M inh T hành  dịch
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ở trong ánh sáng tròn đầy, thầm quán nơi chót mũi, 
tưởng hơi thở ra vào. M ỗ i một hơi thở niệm thầm một 
câu A-di-đà Phật. Dùng phương tiện điều hòa hơi thở, 
không hưỡn không gấp, tâm và hơi thở nương nhau, 
theo sự ra vào của hơi thở. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi 
đều có thể thực hành đừng để gián đoạn. Thường tự 
âm thầm hành trì cho đến vào sâu Thiền định. Hơi 
thở và câu niệm Phật cả hai đều quên thì thân tâm 
này đồng như hư không, lâu dần thuần thục, mắt tâm 
tỏ sáng, Tam-muội bỗng nhiên hiện tiền, tức là Tịnh 
độ duy tâm.

Chương 12

PHÁP MÔN CHUYÊN NIỆM NHÍT M G  
NIỆM PIẠTTAM-MHỌI

•  ■ _

inh Đ ại Bát-nhã nói: “ Vãn-thù-sư-lợi 
bạch đức Phật rằng:

Bạch Thế Tôn, Bồ-tát tu hành pháp gì 
để mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ tột cùng ?

Đức Phật đáp:
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- Bồ-tát hay tu hành chân chánh về Nhất Tướng 
Trang Nghiêm Tam-muội thì mau chứng đắc giác ngộ. 
Người tu hạnh này nên rờ i chỗ huyên náo, không nghĩ 
mọi hình tướng, chuyên tâm buộc niệm nơi một đức 
Như Lai. Nhớ kỹ danh hiệu, khéo tưởng dung nghi, đó 
tức là quán tưởng khắp tất cả chư Phật trong ba đời. 
Như thế, liền được tất cả tr í tuệ của chư Phật” .

Thập Nghi Luận của ngài Thiên Thai nói: “Tất 
cà chư Phật thảy đều bình đẳng, chỉ vì chúng sinh căn 
cơ chậm lụt, tư tưởng vẩn đục tán loạn nhiều, nêu 
không chuyên tâm buộc niệm nơi một đức Phật thì tâm 
phân tán, khó thành tựu Tam-muội. Thế nên, chỉ dạy 
họ chuyên niệm Phật A-di-đà, đó tức là Nhất Tướng 
Tam-muội” •

Luận Bảo Vương nói: “Người tu trì Nhất Tướng 
Niệm Phật Tam-muội, khi đi, đứng, ngồi, nằm nên 
buộc niệm không quên. Dù cho ngủ nghỉ cũng buộc 
niệm, đến khi thức dậy thì tiếp tục thực hành, không 
để việc khác làm gián đoạn, không cho tham, sân làm 
ngăn cách, có lỗ i lầm gì thì liền sám hối. Không có 
niệm gì gián cách, không có niệm nào khác, không 
cách ngày, không cách thời. Niệm niệm thường không 
rờ i Phật, niệm niệm thanh tịnh tròn sáng, đó là thành

T hích M inh T hành  dịch
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tựu Nhât Tướng Tam-muộị” •

Như thế, thật đáng gọi là: “Nếu rõ một, muôn 
việc đều xong，，.

氺

Chương 13

PHÁP MÔN HỒI _  GÔNG DBC 
SÁU THOI NIỆM PHẬĨ

_ ■

T ổ sư Huệ Viễn lập ra L iên Xã ở Đông 
Lâm để tăng tục cùng tu, bậc đại trí hiền 
đức có thể thâm nhập thiền quán, được 

Niệm Phật Tam-muội. Hàng trung lưu sáu thời tu lễ 
Tịnh độ, hồi hướng nguyện sinh về Tây Phương. Đời 
Đường có lờ i thơ rằng:

Viễn Công riêng khắc Liên Hoa lậu
Còn ở non sâu lễ sáu thời.

Phàm người tu pháp này, trước ở nơi tịnh thất an 
trí tượng Phật, dùng hương hoa, đèn nến tùy phần 
cúng dường, gội rửa trần cấu, mặc áo sạch sẽ. M ỗi 
ngày, sáng trưa, chiều tôi, đầu hôm, khuya, rạng
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sáng, tự mình đối trước Tam Bảo, thân thể trang 
nghiêm chắp tay lễ bái Tây Phương. M ỗ i khi mắt 
thấy dáng vẻ từ bi thì xưng niệm Thánh hiệu Nam mô 
A-di-đà Phật một ngàn lần, lễ Phật 48 lạy, đọc văn 
phát nguyện hồi hướng Tây Phương. M ỗ i ngày: sáng 
ba thời, tố"i ba thời, trong sáu thời hành đạo tinh 
chuyên không mỏi mệt, quyết chí tu trì, hạnh nguyện 
vững chắc, cho đến khi Tịnh nghiệp được thành tựu 
trọn vẹn, ngày sau ắt được Trung phẩm Trung sinh.

氺

Chương 14

V Ã N P I Ú I N G _ I H Ù I H I Í f lN G I Ã líP _ N G  
CỦA DẠI SU LIÊN ĨRÌ

(Phần bổ sung)

Cúi lạy Tây Phương cõi An Lạc 
Tiếp dẫn chúng sinh Đại Đạo sư 
Nay con phát nguyện, nguyên vãng sinh 
Nhờ đức từ bi thương nhiếp thọ!

Nay con khắp vì, bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng 
sinh, cầu đạo Bồ-đề, Nhấ"t thừa của Phật; chuyên tâm
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trì niệm, Hồng danh muôn đức, Phật A-di-đà, nguyện 
sinh Tịnh độ. Lạ i bởi chúng con, nghiệp nặng phước 
khinh, chướng sâu huệ nặng, nhiễm tâm dễ động, tịnh 
đức khó thành, nay đôi Từ Tôn, kính gieo năm vóc, 
bày tỏ một lòng, chí thành sám h ô l Con và chúng 
sinh, nhiều kiếp đến nay, mê bản tịnh tâm, buông 
tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên, 
tội cấu đã gây, vô lượng vô biên, nghiệp oan đã kết, 
nguyện đều tiêu diệt.

Nguyện từ hôm nay, lập thệ nguyện sâu, xa lìa 
pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu đạo Thánh, thề 
chẳng biếng lui, thề thành Chánh Giác, thề độ chúng 
sinh. X in  đức Từ Tôn, dùng nguyện từ bi, chứng biết 
lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện 
khi thiền quán, hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân 
vàng, A-di-đà Phật, được chơi cõi Tịnh, của đấng 
Đạo sư, được nhờ Từ Tôn, cam lộ rưới đầu, quang 
minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, 
khiến cho chúng con, chướng cũ tự trừ, căn lành thêm 
lớn, mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh, viên 
giác tâm mầu, sáng bừng mở rộng. Tịch Quang cảnh 
thật, thường được hiện tiền. Đến lúc lâm chung, biết 
ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, 
tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, 
chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền
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định. Phật A-di-đà, Quán Âm  Thế Chí, cùng chư 
Hiền Thánh, ánh lành tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu 
các tràng phan, nhạc trờ i hương lạ. Tây Phương cảnh 
Phật, bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy 
người nghe, mừng vui khen cảm, phát Bồ-đề tâm. 
Bây giờ thân con, ngồi đài kim cang, bay theo sau 
Phật, khoảng khảy ngón tay, sinh vào sen báu, nơi ao 
thất bảo, ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật 
Bồ-tát, nghe tiếng pháp mầu, chứng Vô sinh nhẫn, 
giây phút lạ i đi, thừa sự chư Phật, nhờ ân thọ ký. 
Được thọ ký xong, ba thân48 bốn trí49, năm nhãn sáu

48 Ba thân: chỉ cho Pháp thân, Báo thân và ứng thân của chư Phật.
Thân nghĩa là tụ tập, tụ tập các pháp mà thành thân, vì thê sự tụ tập về 
lý pháp gọi là Pháp thân, sự tụ tập về trí pháp gọi là Báo thân, sự tụ lập 
của các pháp công đức gọi là ứng thân. Hoặc gọi là Pháp thân Phật, 
Báo thân Phật, ứng thân Phật; Pháp Phật, Báo Phật, ứng Phật; Pháp 
thân, ứng thân, Hóa thân; Pháp thân Phật, Báo Phật, Hóa Phật; Pháp 
Phật, Báo Phật, ứng hóa Phật; Chân thân, ứng thân, Báo thân; Tự tánh 
thân Mãn tư dụng thân, Hóa thân; Tự tánh thân, ứng thân, Hóa thân; 
Pháp thân, ứng thân, Hóa thân; Pháp tánh thân, Thọ dụng thân, Biên 
hóa thân; Tự tánh Ihân, Thọ dụng thân, Biến hóa thân; Tự tánh thân, 
Thực thân, Biến hóa thân; Pháp thân Phật, Thọ dụng thân Phậi, Hóa 
thân Phật; Chánh pháp Phật, Tu thành Phật, ứng hóa Phật; Phật sở kiến 
thân Bồ-tát sở k icn thân, Nhị thừa phàm phu sở kiến thân.
49 Tứ tr í :  gọi đủ: Tứ trí tâm phẩm.
Tứ trí của quả Phật, do tông Duy thức thành lập, tức chuyển biến các 
thức thứ 8，Ihứ 7 ，thứ 6 và 5 thức trước hữu lậu thành 4 thứ trí vô lậu là 
Đại V iên cảnh Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu Quán Sát Trí và Thành 
Sở Tác Trí.
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thông50, vô lượng trăm ngàn, môn Đà-la-ni, tất cả 
công đức, thảy đều thành tựu. Từ đó về sau, không 
rời An Dưỡng, trở lạ i Ta-bà, phân thân vô sô, khắp cả 
mười phương, dùng sức thần thông, tự tại khó nghĩ, 
và các phương tiện, độ thoát chúng sinh, đều khiến 
lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sinh Tây 
Phương, lên ngôi Bất thôi.

Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng 
sinh không tận, nghiệp và phiền não, thảy đều không 
tận, đại nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay 
con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi 
thí hữu tình, bôn ân51 khắp báo, ba cõi đều nhờ, pháp 
giới chúng sinh, đồng thành chủng trí.

Nay con khắp vì, bôn ân ba cõi, pháp giớ i chúng 
sinh, cầu đạo Bồ-đề, Nhâ"t thừa của Phật. Chuyên 
tâm trì niệm, Hồng danh muôn đức, Phật A-di-đà, 
nguyện sinh Tịnh độ. Bởi vì chúng con, nghiệp nặng 
phước nhẹ, chướng sâu huệ cạn, tâm nhiễm dễ động,

50 Sáu thông: sáu diệu dụng vô ngại tự tại của Phật, Bồ-tát do nương 
sức định huệ mà thị hiện. Đó là: Thần túc thông, Thiên nhĩ thông, Tha 
tâm thông, Túc mạng thông, Thiên nhãn thông và Lậu tận trí chứng 
thông.
51 Tứ  ân: bốn công ơn. Phật dạy các hàng độ tử cần phải có hổn phận 
báo đáp bôn công ơn đó. Đó là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn tổ quốc và ơn 
chúng sinh.
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Tịnh đức khó thành. Nay đôi Từ Tôn, kính gieo năm 
vóc, bày tỏ một lòng, chí thành sám hôi. Con và 
chúng sinh, nhiều kiếp đến nay, mê mờ quên mất, 
bản tâm thanh tịnh, buông tham, sân, si, nhiễm dơ ba 
nghiệp, vô lượng vô biên, gây ra tộ i câu, đã kết 
nghiệp oan, vô cùng vô tận. Nay nguyện tiêu diệt.

Nguyện từ hôm nay, lập thệ nguyện sâu, xa lìa 
pháp ác, siêng tu đạo Thánh, thề chẳng biếng lu i, thề 
thành Chánh Giác, thề độ chúng sinh. X in  đức Từ 
Tôn, dùng nguyện từ bi, chứng biết cho con, thương 
xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán, 
hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng, A-di-đà 
Phật, dạo chơi cõi Tịnh, của đấng Đạo sư. Được nhờ 
Từ Tôn, cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay 
xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con, 
chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền 
não, chóng phá vô minh, tâm thể tròn đầy, sáng bừng 
mở rộng. Tịch quang cảnh thật, thường được hiện 
tiền. Đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân 
không tất cả, bệnh khổ ách nạn. Tâm dứt tất cả, tham 
luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân 
minh, xả báo an lành, như vào Thiền định. Phật 
A-di-đà, Quán Âm  Thế Chí, cùng chư Hiền Thánh, 
phóng quang tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu các tràng
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phan, nhạc Trờ i hương lạ. Tây Phương cảnh Phật, bày 
hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh, kẻ thây người 
nghe, mừng vui khen ngợi, phát Bồ-đề tâm. Bấy giờ 
thân con, ngồi đài K im  cang, bay theo sau Phật, 
khoảng khảy móng tay, sinh vào sen báu, nơi ao thất 
bảo, ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thây Phật 
Bồ-tát, nghe tiếng pháp mầu, chứng Vô sinh nhẫn. 
Giây phút lạ i đi, khắp mười phương cõi, cúng dường 
chư Phật, và được thọ ký. Được thọ ký xong, ba thân 
bôn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn, 
môn Đà-la-ni, và các công đức, thảy đều thành tựu. 
Từ đó về sau, không rời An Dưỡng, trở lạ i Ta-bà, 
phân thân vô số", khắp cả mười phương, dùng sức thần 
thông, tự tại khó nghĩ, và các phương tiện, độ thoát 
chúng sinh, khiến họ lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, 
đồng sinh Tâỵ Phương, lên ngôi Bất thôi.

Con phát nguyện lớn, thế giới vô tận, chúng sinh 
vô tận, nghiệp và phiền não, nếu đều không tận, đại 
nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay con lễ 
Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi hướng 
hữu tình, báo đáp bôn ân, ba cõi đều nhờ. Nguyện cho 
pháp giới, tất cả chúng sinh, đồng thành chủng trí.
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Chương 15

PHÁP MÔN BUỘC NIỆM SÁM HỐI 
NIỆM PHẬT CÔNG DIỈG

■ _

K nh Vó Lượng Thọ nói: “Nếu khi tôi 
hành Phật, chư thiên，nhân dân trong vô 
ương thế g iớ i ở khắp mười phương’ nghe 

danh hiệu tô i rồ i dâng hương, rả i hoa，đốt đèn, treo 
phan, cúng dường thức ăn cho Sa-môn，xây dựng chùa 
tháp, tra i g iớ i thanh tịnh, làm các việc lành，một lòng 
nghĩ nhớ về tô i，tuy chỉ ở trong khoảng thời gian suốt 
một ngày đêm cũng được sinh về cõi nước của tôi, Nếu 
không được như nguyện này, tô i quyết không thành 
P hật: •

Kinh này còn nói: “Nếu khi tô i thành Phật，chư 
thiên, nhân dân, cho đến loài bò’ bay， máy, cựa trong 
vô lượng thế g iớ i ở khắp mười phương，đời trước có 
làm ác, nhưng khi nghe danh hiệu tô i liền sám hối làm 
lành, vâng giữ g iớ i luật, thực hành theo kinh giáo, 
nguyện sinh về cõi nước tôi. Khi lâm chung đều không 
trả i qua ba đường ác, thẳng tắt vãng sinh, tất cả sự 
mong muốn đều được như ý. Nếu không được như 
nguyện này，tôi quyết không thành Phậty\
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Người tu trì trước nên trang nghiêm thanh tịnh 
đàn tràng, dâng hương đôt đèn, đặt bày cúng dường, 
thỉnh một Tỷ-kheo và các bậc Thượng thiện nhân 
làm tôn chứng. Rồi bạch với Phật, bày tỏ tâm ý, dứt 
tuyệt lo nghĩ, chớ dự tính việc nhà, đừng gần gũi vỢ 
con, trai g iớ i tu trì, buộc tâm niệm vào danh hiệu của 
Phật A-di-đà một ngày một đêm. M ỗ i lần niệm là 
một ngàn câu, tụng một quyển kinh Di-đà. Như thế 
ba lần, chí tâm sám hôi hồi hướng rằng: “Con hôm 
nay tự nghĩ: từ vô thỉ kiếp, cho đến ngày nay, đã gây 
nghiệp ác. Nguyện do công đức, niệm Phật ngày nay, 
được vào biển thệ, của đức Như Lai, nhờ sức Từ Tôn, 
tiêu trừ  các tội, dứt sạch oan khiên. Đem các việc 
lành, từ nơi ba nghiệp, trang nghiêm Tịnh nguyên, 
phước tr í hiện tiền. Con nguyện lâm chung, biết trước 
ngày giờ, thân không bệnh khổ, tâm không điên đảo, 
như vào thiền định. Trong khoảng sát-na, con được 
đức Phật, tiếp dẫn vãng sinh, về cõi Cực Lạc, sinh 
trong ao báu, trên đài hoa sen. Được Phật thọ ký, 
được nghe kinh pháp, chóng khai Phật tuệ, rộng độ 
chúng sình, mãn Bồ-đề nguyện".

Như thế, thật đáng gọi là:

Nước chảy bên đá, trô i ra lạnh
Gió từ trong hoa, thổi đến thơm.
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Chương 16

PHÁP MÔN ỈÍN, NGUYỆN SOM TỐI 
NIỆM PHẬT CÔNG D0C

•  _

ồ-tát tại gia thờ Phật giữ giới, vì mỗi 
ngày còn lo lắng việc nhà, chưa thể nhất 
tâm tu hành, thì cần phải dậy sớm thắp 

hương đảnh lễ Tam Bảo, tùy ý niệm Phật. M ỗ i ngày, 
lúc hoàng hôn cũng lễ niệm như thế, lấy đó làm thời 
khóa thường ngày. Nếu như bỏ mât thời khóa, thì 
ngày kế  tiếp tự đố"i trước Phật sám hôi.

Pháp môn này không làm trở ngại mọi nghề 
nghiệp. Kẻ sĩ chẳng trở ngại việc tu tập học hành, 
nông dân chẳng trở ngại việc cày cấy, người thợ 
chẳng trở ngại việc làm, doanh nhân không trở ngại 
buôn bán. Ngoài việc lễ niệm sớm tôi, lạ i có thể 
trong 24 giờ tranh thủ công phu trì niệm danh hiệu 
Phật trăm ngàn câu, lấy tâm chí thành làm công, 
mong cầu sinh về Tịnh độ. Hồi hướng rằng:

Đệ tử là ..... nay lễ bái và niệm Phật được công
đức, nguyện đến lúc mạng chung vãng sinh Tịnh độ. 
Trong ao hoa sen, tận mắt thấy Phật A-di-đà, bên 
hàng cây báu, gặp được bạn lành. Nguyện cho cha
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mẹ, sư trưởng và chúng sinh khắp pháp g iớ i cùng mãn 
nguyện này.

Như thế, thật đáng gọi là:

Chứa cát bụi gom thành núi cả
G iọt nước nhỏ dần thành sông lớn.

氺

Chương 17

PHÁP MON M lííll NIỆM GIẢN DON 
NIỆM PHẬT CÔNG DỨG

■ ■

Sám chủ Từ Vân Thức nói: “Người ở trong 
thê tục, công việc bận rộn lăng xăng, mỗi 
ngày vào lúc sáng sớm, mặc y phục tề 

chỉnh rồ i hướng về phương Tây chắp tay niệm Nam mô 
A-di-đà Phật, dùng hết một hơi làm một niệm. Như 
thế, mười niệm chỉ theo hơi dài hoặc ngắn, khi hơi tận 
cùng là tròn một niệm. Tiếng niệm Phật không cao 
cũng không thấp, chỉ ở mức trung bình. Mười niệm 
như thế, liên tục không gián đoạn, chú ý đừng để tâm 
phân tán, lấy việc tinh chuyên làm công phu. Ở đây 
tức là nhờ vào hơi thở để buộc tâm. H ồi hướng rằng:
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nay con..... nhất tâm quy mạng, Phật A-di-đà, ở cõi
Tây Phương. Nguyện dùng ánh tịnh, soi chiếu thân 
con. Nay con xưng niệm, danh hiệu Như Lai, trong 
khoảng mười niệm, cầu sinh Tịnh độ. Đức Phật thuở 
xưa, vốn có thệ nguyện, nếu có chúng sinh, muốn về 
nước tôi, xưng danh hiệu tôi, cho đến mười niệm, nếu 
không vãng sinh, thệ không thành Phật. Nay con 
nguyện đem, công đức mười niệm, nguyện lúc mạng 
chung, tâm không điên đảo, trong khoảng một niệm, 
liền sinh Cực Lạc, nghe pháp vi diệu, mau chứng được 
B ồ -đ ề \

Như thế, thật đáng gọi là:

Lòng tin nếu không thổi
Quyết định lễ Kim Tiên.

氺
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Chương 18

L ỈII T ự A B É D D T U Y Í N P H Ậ I  
BỐN CÕI VIÊN DUNG CỦA TÔNG CHU Từ C H È

C õi Thường Tịch Quang và Phàm Thánh 
Đồng Cư52 chỉ là một trí không khác. 
Do tình sinh kia đây nên thấy có xa gần. 

Thấy mặt rõ sắc, tánh không như như, vôn không hai 
đường mà chúng sinh tự thấy có vi diệu và thô phù. 
Còn theo tô i thì không như thế, ở một thể Tỳ-lô  trước 
cần phải b iết rõ cội gôc, mới khỏi bị mơ hồ. Thực 
hành thì có tướng trạng của thực hành; trí tuệ ắt có

52 Phàm Thánh Đồng c ư ： cõi nước mà phàm phu Nhân đạo, Thiên đạo 
cùng ở chung với các bậc Thánh Thanh văn, Duyên giác. Trong đó lạ i 
được chia thành hai loại:
- Phàm cư： trong đó cũng có “ T iĩ ác thú” ，là chỗ ở của ác chúng sinh và 
“ Nhân thiên thú ", là chỗ ở của thiện chúng sinh khác nhau.
- Thánh cư cũng có Thật Thánh và Quyền Thánh khác nhau. Thật Thánh 
là chỗ ở của những v ị đã chứng Tứ quả Thanh văn, Bích-chi Phật, Lục 
địa của Thông giáo, Thập trụ của B iệt giáo; còn Quyền Thánh có hàng 
Tam thừa trong Phương Tiện Hữu Dư độ, hàng Bồ-tát pháp thân, Như 
Lai D iệu Giác trong Thật Báo Vô Chướng Ngại độ và Thường Tịch 
Quang độ, ứng theo yêu cầu của chúng sinh hữu duyên mà quyền hóa 
sinh vào cõi này. Ngoài ra, Phàm Thánh Đồng Cư độ này lạ i có hai thứ 
là tịnh và uê, như thê g iớ i Ta-bà là uế độ đồng cư, còn cõi Cực ỉạc Tây 
phương là T ịnh độ đồng cư.
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khuôn mẫu của trí tuệ; phát nguyện thì có sức mạnh 
của phát nguyện; tiến tu thì có lộ trình của tiên tu. 
Tĩnh sáng lặng lẽ như ngọc trong sáng soi thâu tâm 
thể. Phàm Thánh chung đường, bốn cõi duy thông, ba 
thân như một, khắp nơi tức Tịnh độ, mọi chốn đều là 
Di-đà.

Vả lạ i, sơn tăng vì thây người tu học nhận định 
về bôn cõi hỗn loạn không thứ tự, đên nỗi kẻ căn cơ 
lợ i độn chẳng phân biệt được, nhân quả đều mất. Chỉ 
nói Tịnh độ mà chẳng biết sự cao thấp của Tịnh độ, 
chỉ nói do tâm mà chẳng biết sự sâu cạn của tâm. 
Thế nên, thấy các môn phái hủy báng lẫn nhau, ai 
nấy đều chấp một bên, đâu biết đâu hay tự mình phá 
hủy tông phong, chớ chẳng phải tà ma làm hoại được.

Nay sơ lược mở ra một lôì, trình bày bôn biểu 
đồ, trừ dẹp mê tình, nhanh chóng tỏ sáng tâm địa. 
Sau đó, hằng sa pháp giới đều thâu hết trong một 
trang giây, vô lượng pháp môn đều được bày tỏ chỉ 
nơi gang tấc.
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BIÍO DỒ TỔNG ĨIMNG BỐN CÕI VIÊN DUNG

Tự tánh Di-đà Phật 
Duy tâm chân Tịnh độ 
Tỏ ngộ chỉ một niệm 
Mê lầm trả i ba kỳ 

Thâu nhiếp hai môn lập 
Phàm Thánh một lô i về 
Tĩnh đời xem ấm lạnh 

M ặt người bèn thấp cao.
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B A Á N H S Á N 6D Ầ Y D Ủ

Tình phàm Thánh khác, tr í có khác 
Phải nhờ tu chứng hợp Tỳ-lô 
Sợ người sức yếu đi mỏi mệt 

Tạm chỉ Tây Phương trụ nửa đường.
氺

Thoát ngang ba cõi ít người biết 
Dễ tu dễ vãng chớ hồ nghi 

M ột lòng tín, nguyện niệm A-di 
Lâm chung chánh niệm đi tỏ rõ.



Ba ngày, bảy ngày biết trước giờ  
Đã sinh Tịnh độ thường nghe pháp 

Lo gì không được ngộ chân tâm.

Liên Tông Bảo Giám

Nguyên bất thối

Tam đưc mê

Tông dụng thể

Tháng liệt ưng

Tình kiến chưa trừ

Đủ phiển não

Mười niêm thành tựu sinh

Hành xuấttam  giới

Cõi này,Tu-đà-hoàn 
và người trờ i thấy được

Thân cao hai thước sáu

Phàm Thánh cư

Cõi này chỉ có tín, nguyện 

niệm Phật, không dứt phiền 

não, không bỏ việc nhà, 

không tu thiền định. Lúc 

mạng chung, Di-đà tiếp dẫn, 

liền được vãng sinh Tịnh độ, 
được thần thông, chứng bậc 
Bât thối, thẳng tiến Bồ-đề. 
Cõi Phàm Thánh Đồng Cư là 
tự tha thợ dụng, ba ánh sáng 

đầy đủ. Thâu nhiếp chung 

bôn cõi, hóa sinh trong chín 

phẩm. Theo lý ba cõi sau 

đều ở trong cõi này, chẳng ở 

nơi nào khác. Ở đây chỉ dẫn 
Hạ phẩm hạ sinh là vì Tổ SƯ 

nói rõ việc dễ tu dễ vãng 

sinh. Ngoài ra, phẩm vị cao 

thâp đều tùy theo hạnh 

nguyện tu chứng của mỗi 

người mà thành.
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NHtf ÁNH SÁNG CỦA CÁC NGÔI SAO

Đoạn trừ  phiền não dứt dấu vêt 
Diệt sạch tâm trí hết liền thôi 

Bảo Sở không thể tiến đến trước 
Như Lai phương tiện nên lưu lại. 
Thoát dọc ba cõi Thanh văn tánh 
Phiền não trần lao gấp đoạn trừ  

Nhập định từ thiền thường quán sát 
Vượt hẳn cõi phàm không trở  lại.
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B icn  công: có công lao bảo vệ, khai thác hoặc sửa trị nơi bicn cương.
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Liên Tôuịt Báo Giám

Hạnh bất thối

Giải thoát đưc

Thể dụng tông

Tháng ưng thân

Nhất th iế t trí

Phá kiến,tưhoăc

Tu Bát quan_" sinh vể

Thụ xuất tam giới

Cõỉ này,hâng Thanh văn 
tư quả thấy được

Thân vàng trượng sáu

La-hán cư

Cõi này đều là căn tánh Tiểu 

thừa định tánh, sợ hãi ba cõi 

như cọp, quỷ, rắn, rồng, phá 

trừ kiến hoặc, tư hoặc, tiêu 

diệt tham, sân, si, đoạn dứt 

hạt giông Như Lai như con 

chương một mình trôn thoát, 

không nhìn lại bầy phía sau, 

thiên lệch chấp trước vào cái 

thây nhỏ hẹp, dính mắc đắm 

chìm ở chỗ rỗng lặng, cho 

nên sinh về cõi Phương Tiện. 

Đức Như Lai vì họ mà nói 

thuần về Đại thừa để điều 

phục.
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N H IÍÍN H SÁN G M ẠĨĨR ÌN G

Tam pháp nhỏ nhiệm còn chưa dẹp 
Nên biết, tình hết mới nhổ gốc 

Áo ló t sát da đã chưa cởi 
Mảy trần vẫn ngại đại càn khôn.

Chẳng ngang chẳng dọc 
Tam Quán lắng tâm tiến chớ nghi 

M ột lực chưa thể qua bờ giác 
vẫn vậy rơi trong cơ Thánh Hiền.



Liên Tông Bảo Giấm

Trí bất thối

Bát-nhã đưc

Dụng tông thể

Viên mãn báo thân

Đạo chủng trí

Phá trần sa hoăc 
Phân phá vô minh

Ba tâm đẩy đủ sinh về

Phi hoành phi thụ xuất tam giới

Tám vạn bốn ngằn tướng hảo

Cõi này bâc Nhất sinh bổ XƯ 
và chưĐại sĩ thây được

Bổ-tátcư

Cõi này đều là bậc Đại thừa 

tu trợn vẹn về Tam Quán. 

Thập trụ, Thập hạnh, Thập 

hồi hướng, Đẳng Giác, Pháp 

thân Đại sĩ nhiều như cát như 

bụi, ai nấy đều phá trừ từng 

phần vô minh, phân thân 

khắp mười phương thị hiện 

tám tướng thành đạo, độ 

thoát chúng sinh, nhưng các 

Ngài vẫn chưa đạt đến chỗ 

cứu cánh. Giáo pháp của 

Thiên Thai, Hiền Thủ có nói 

rõ về điều này.
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NHIÍ ÁNH SÁNG M Ặ Ĩ ĨR t l

Cánh trí như như dứt chứng tu 
Không còn việc tạp vướng nơi lòng 

Tình hết chấp trừ tin tức dứt 
M ột vầng trăng sáng giữa trờ i Thu.

氺

Xung quan thấu đảnh chẳng nghĩ bàn 
Chỉ nơi đương niệm dứt nghĩ suy 

Duy tâm Tịnh độ duy tâm tịnh 
Ngay đây nhận lấy đệ nhất cơ,

Trí mởf hoặc trừ  không phiền não 
Trở về nguồn cội tự mình hay



Liên Tông Bảo Giấm

VÔ tâm thân khắp trần sa g iớ i 
Mặc tình thâu nhận các con về.

Vị bất thối

Phápthân đức

Tông thể dụng

Thanh tịnh pháp thân

Nhất th iế t chủng trí

Phá hết tam hoặc

Một niệm không sinh

Xung quan thấu đảnh

Chân chánh Vô Thượng

Chư Phật thấy được

Pháp giới thân

Quả nhân cư

Cỗi này cảnh giới tôi thượng 

thừa, hoặc hết tình quên, các 

pháp chẳng sinh, Bát-nhã 

chẳng sinh, chẳng sinh chẳng 

sinh gọi là Đại Niết-bàn, rốt 

ráo ở nơi đỉnh núi Niết-bàn, 

ở yên trong cõi Thường Tịch 

Quang, gọi là Phật Pháp thân 

thanh tịnh Tỳ-lô-giá-na, gọi 

là đến bờ bên kia, cũng gọi 

là chính mình ở trước kiếp 

không.
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BỐ N CÕ IPH H N G BD N G

Bốn cõi chẳng phương vực 
Tinh sinh ngại không thông 

Ngộ，mê phân Đ ạ i，Tiêu 
Tịnh，uế cách Tâyy Đông. 

Vạn vật hình tuy khác 
Ngàn cơ lý tự đồng
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Gió Xuân vừa thổi đến 
Khắp chốn nở hoa hồng,

氺

Đ ại kiến trước sau không đổi 
Tiêu kiến chín phẩm khác nhau 

Thượng tr í chỉ tạ i một tâm 
Hạ tr í  Đông, Tây cách ngại.



Thích M inh T hành  dịch

B Í N C l  丨 ĨÂ Y P M 1 N 6

Chớ bảo Tây Phương xa 
Tây Phương ở trước mắt 

Tuy nói qua mười vạn 
Chẳng hề rờ i tam thiên 

Vừa mở miệng niệm Phật 
Ao hoa đã trồng sen
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Lòng tin nếu không thối 
Quyết định lễ Kim Tiên.

氺

Tây Phương là thủ tướng 
Hai môn tu chán, ưa 
Nếu từ đây được vào 
Khắp nơi là Tịnh độ.

氺

Y báo và chánh báo của địa ngục A-tỳ hoàn 
toàn ở nơi tự tâm của bậc chí Thánh; thân cõi Tỳ-lô  
chẳng vượt ngoài một niệm của phàm phu. Ngài Trí 
Giả nói: “Lạ i nào lạ i lìa Giá-na mà tìm cầu cõi 
Thường Tịch Quang nào khác, Nên biết Phật 
Tỳ4ô-giá-na ở khắp tất cả chỗ. Người khác quán xét 
tâm thì tất cả vạn pháp duy tâm vốn đầy đủ

氺

152



Thích M inh T hành  dịch

BINCilĩÂMIIÁN

Muốn biết thiên chân Phật 
Trước nay dứt chứng tu 

Chẳng còn kiếm bên ngoài 
Chỉ hướng tự tâm cầu 
Ngộ ba thân dung hợp 

Mê, bốn cõi không tròn
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Chớ nên sinh phân biệt 
Ngay đây dừng tâm thôi!

' 氺

Trọn ngày lặng lẽ sáng suốt mà chưa từng lặng lẽ 
sáng suốt là phàm phu. Muôn chứng ngộ chỗ lặng lẽ 
sáng suôt mà chưa đạt đến lặng lẽ sáng suôt cùng cực 
là Bồ-tát. Đầy đủ lặng lẽ sáng suốt mà an trụ nơi lặng 
lẽ sáng suố"t là Như Lai. Tịnh độ Thường Tịch Quang 
lìa tướng, tâm. Nếu đến chỗ này thì thấy nơi nào cũng 
là thường sáng suốt, lặng lẽ (Thường Tịch Quang).

氺

Liên Tông Bảo Giám
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BỐN CÕI TÂY PHƯƠNG BỐN CÕI HẰNG SA

Bốn cõi dọc ngang như mạng lưới 
Một phương lưu xuẩt muôn thứ môn 
Chớ bảo Tây Phương không bốn cõi 

Phẩm phầm vẹn toàn chẳng thể phân

Bỗn côi mười phương đéu đáy đù 
Hằng sa cõi nước cũng như đây 

Nhàn quả Thánh phàm tròn pháp giới 
Đếu ở trong một niệm phàn tâm

Bốn cõi một nhà tại tâm người 
Chảng cán tìm xa ở tha phương 
Chí đem bản này thường soi xét 

Thánh phàm cao tháp thẵy cạn sâu

BỐN CÕI TRƯỚC MẤT BỐN CỖI VIÊN DUNG

Bốn cõi rõ ràng ngay trước mát 
ĩrọn khòng mót vật ngại tâm đién 
Mây mẽ tan hết táng không tịch 

\Một váng minh nguyệt rạng thanh thiên Ị

Bốn cõi viên dung chẳng thế phân 
Nên biết phân chia, chẳng phân phán 

Tuy vốn một tòa Linh Quang tự 
Nào ngại điện Phật với tam quan
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BỐN CÕI BA ĐẾ BỐN CÕI TƯƠNG TỨC

Xưa nay bỗn cõi không dấu vết 
Vạn tượng sum fa không chẳng không 

Chớ rơi tà lệch vọng phân biệt 
Cõi cõi rõ ràng Không Giả Trung

Thể tông dụng cả ba tương tức 
Nêu một tức ba, ba là một 

Đinh phân ba chân không thiếu một 
Ánh nhật, nguyệt, sao lớn bẩy nhiêu

BỐN CÔI ME NGÔ

Phàm Thánh tòn ty thể chung đổng 
Tinh sai cách ngại chẳng dung thông 

Tô ngộ cả bốn toàn thể hiện 
Mê lấm một cõi chẳng rõ hay

BỐNCÕITUYÊTĐỐI BỐN CÕI MỖI NGƯỜI

Bón cỏi luận ngang cùng luận dọc 
Trọn không mảy may để lưu tón 

Nếu rõ Châu Thành nguyên là Quách 
Trong thôn ba nhà, nào phải thôn

Bốn cõi mỗi người ai cũng có 
Trước nay mẻ vọng chẳng rồ hay 
Hóm nay chỉ rồ phân minh đẵy 

Khuyên anh nhận lấy chớ chắn chờ
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Giáo là mắt Phật, Thiền là tâm Phật. Tâm không 
có mắt thì tâm không chỗ y cứ; mắt không có tâm thì 
mắt không thây chi cả. Tâm và mắt hòa hợp mới rõ 
Đông Tây, Thiền và Giáo hòa dung mới khéo biết 
thông b ítể Nên biết, cơ có lợ i độn; pháp có khai mở 
và cấm ngăn. Nếu tạo ra một con đường cố  định để 
thâu nhiếp mọi cơ, đều trở thành phỉ báng chánh 
pháp. Vào thành từ bôn cửa, nhưng cửa nào cũng đều 
đến dinh phủ; tu tâm theo bôn cõi, cõi nào cũng đều 
lên bờ giácề Người học giáo pháp không thể nghiên 
lệch tà vạy, các vị tham thiền nên hiểu rõ như thế! 
Phương tiện quyền biến và chưa thật vận dụng ở nơi 
người, chỉ nên dung thông Sự Lý, không thể châp 
pháp thành bệnh.

Tam tuệ Văn, Tư, Tu; tam học G iới, Định, Tuệ 
đều phải trở về nguồn cội, muôn cho ai nây được 
chuyển phàm thành Thánhỗ Người nay không hiểu rõ, 
chấp trước một bên, chỉ nói Giáo chẳng thông Thiền, 
nói Thiền lạ i chẳng thông Giáo. Vô"n để trừ bỏ chấp 
trước, nhưng trở lạ i thành thiên lệch; vôn để bình 
đẳng tu tâm; lạ i sinh phân biệt. Thiền tông nói: “Hoa 
vàng, trúc biết đều là chân như” . Giáo môn nói: “M ột 
sắc, một hương toàn là Trung đạo” . Bồ-tát Thế Chí 
nhân niệm Phật tự được tâm khai ngộ. Đại sư Trí Giả

T hích M inh T hành  dịch
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tụng kinh Pháp Hoa được thấy pháp chân thật. M ọi 
nơi đều tồn tại đạo nhiệm mầu, há lạ i ở chỗ tranh 
luận huyên náo!

Nay muôn tâm phàm và thân cõi hòa dung; 
niệm Phật, Thiền, Giáo cùng chung một đạo. Vào 
cửa tuy khác, nhưng rố"t cuộc vôn đồng. Chớ sinh khởi 
yêu ghét, đừng phân biệt kia đây. M ọ i người phải 
nên cứu xét cội gôc, đừng cạnh tranh trên cành lá. 
Không nên chấp chân thật, chê bai quyền biến, hay 
chấp quyền biến, chê bai chân thật.

Quốc sư Thanh Lương nói:

Biển nghiệp trần lao
Hoặc kết chấp chặt
Tĩnh hết, kiến trừ
Chẳng nhọc thâu thập.

Ba thân: Pháp thân, Báo thân, ứng thân; bốn 
cõi: Tịch Quang, Thật Báo53, Phương T iện54, Đồng

53 Thật Báo: nơi sinh về của các v ị Bồ-tát đã đoạn trừ một phần vô 
minh. Đây là cõi nước vô ngại tự tại, ỉà quả báo có được nhờ tu đạo 
chân thật nên gọi là Thật Báo Vô Chướng Ngại độ; đây là chỗ ở của các 
vị Bồ-tát không có phàm phu và Nhị thừa, là cõi nước quả báo, nơi ở 
của các v ị Bồ-tát từ Sơ địa của B iệt giáo trở lên, từ Sơ trụ của V iên giáo 
trở lên.
54 PhưcTng T iện : chỗ ở của hàng A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát Địa 
tiền. V ì các vị này tu phương tiện đạo, đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc ncn
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Cư đều phải về nơi nguồn cội, tất cả cùng trở về một 
con đường. M ột thân tức ba thân, bôn cõi là một cõi 
chẳng sau chẳng trước, không đến không đi. Do tình 
chấp mà thấy có sai biệt, chẳng phải đức Phật che 
dâu. Chỉ chấp nhận tâm truyền, chẳng thông qua 
ngôn ngữ, cùng khắp viên dung, vô tận vô cùng. Nhất 
chân vô ngại trùng trùng lớp lớp, dù cho mạng lưới 
ngọc của Đê Thích cũng chẳng thể nào ví dụ được. 
Xoay chuyển cơ quan55 thảy đều thông suô"t, chẳng 
do nơi lanh lợ i mà chỉ nhờ tỉnh sáng. Phật Tỳ-lô  đắc 
đạo thì chấp nhận cho ông thành tựu, dứt hẳn sinh tử, 
liền phóng ánh sáng. Nếu chẳng nghĩ bàn thì sông 
trong, biển lặng.

M ột cõi phân bốn cõi 
Cõi cõi đều ba thân 
Thân cõi không cùng tận 
Tình chấp dường như sao.
Như Lai lực vô ngại 
Tựa trăng giữa trờ i cao 
Nơi nơi đều thấy trăng

Thích M inh T hành  dịch

gọi là phương tiện; nhưng còn dư chướng hoặc vô minh căn bản che lấp 
Thật tướng trung đạo nên gọi là hữu dư.
55 Cơ quan: mưu chước, cơ pháp mà vị thầy lùy theo căn cơ lập ra, giúp 
cho người học khai ngộ và chỉ phù hợp với căn bản từng người. Cơ pháp 
ấy có thể là: công án, thoại đầu, đánh và hét.
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Chốn chốn tràn ánh sáng.
氺

KỆ TỤNG
ĐẠI ĐẠO THÔNG THIÊN HẠ

Sáng tỏ mấy trăm châu 
Châu châu đều có lố i 
Lố i lô i hợp xuân thu 
Mê mờ ba thân khác 
Tỏ ngộ một cũng thôi 
Chỗ không có, kia đây 
Chớ đem kết oán thù.

ĐỀ CƯƠNG NIỆM PHẬT

Vốn không có dấu vết 
Phương tiện bày cho anh 
Nếu ai hỏi thế nào?
Nam mô A-di-đà!

NIỆM PHẬT TÂM KHAI

Chuyên tu Tam-muội, niệm Di-đà 
Di-đà bỗng gặp ở trong ta 
M ới biết dưới chân đều Bảo sở56

56 Bảo sở: dụ cho NicVbàn của Đại thừa, chỉ nơi an trụ rốt ráo chân 
thật.
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Cõi cõi dung thông chẳng có xa.

THIỀN, GIÁO THÀNH Tựu LAN NHAU

Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân giáo 
Đạt-ma, Nam Sơn, ý vốn đồng 
Pháp môn sô lượng vô cùng tận 
Chẳng lìa mảy tơ, dứt diệu thô.

BA THÂN THỂ ĐồNG

Ba đức ẩn kín với ba thân 
M ở cuốn tùy duyên, phân chẳng phân 
Chốn chốn dung thông không ngăn ngại 
Chớ nên nhất định nói ba người.

TAM BẢO KHÔNG KHÁC

Phật, pháp, tăng bảo rất là chân 
Chẳng khác hiện giờ một điểm linh 
Nêu một tức ba, ba là một 
Chớ để nhận lầm kim chỉ nam.

THÂN CÕI KHÔNG HAI

Tỳ-lô tức là Tịch Quang độ 
Tịch Quang tức là đại Tỳ-lô 
Thân cõi xưa nay không hai tướng 
Hoàng thành vốn là đại kinh đô.

TÂM PHẬT KHÔNG KHÁC
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Tâm nãy chính là Phật Di-đà 
Di-đà chính là tự tâm nguyên 
M ọi người đều bảo trăng khuyết giảm 
Ai tin xưa nay vầng nhật viên.

BẶT DẤU KHÔNG TƯỚNG

M ột niệm sáng tròn trùm pháp g iớ i 
Khỏi hướng ba kỳ chấp kiếp tu 
Nếu ở trong đây hay rõ được 
M ột điểm vi trần cũng chẳng lưu.

TÌNH HẾT Tỏ TƯỜNG

Tỳ-lô hải tạng toàn không dấu 
Tịch Quang cõi diệu vết cũng không 
Kiếp hỏa cháy tiêu dù kẽ tóc 
Non xanh vẫn thếmâv trắng trong.

NƠI NƠI THẤY ĐẠO

Tịch Quang kim bảo và cát bùn 
Chốn chốn không tâm tức là nhà 
Rõ được trong đây huyền diệu ý 
Ưu đàm vốn là Bạch liên hoa.

CHÔN CHỐN GẶP NGUỒN

Tâm tâm, niệm niệm Phật Di-đà 
Nơi nơi chốn chốn Tỳ-lô xưa
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Vi trần biển cõi như sao bủa 
Sơn tăng thâu trong một họa đồ





LIÊN TÔNG BẢO GIÁM
Q U Y Ể N  B A





Thiên thứ ba

CHÁNH TÔNG NIỆM PHẬT ■ ■

Đại sư M inh Giáo nói: “Đức Phật thiết 
lập giáo pháp hẳn là lấy Thiền làm 
tông, Phật là vị Tổ khai sáng, TỔ là 

khuôn phép rộng lớn của giáo pháp, tông là chỗ bao 
quát toàn thể giáo pháp. Chỗ bao quát toàn thể của 
giáo pháp, nếu không rõ ràng thì thiên hạ không thể 
đạt đến chỗ đồng nhất; khuôn phép rộng lớn của giáo 
pháp, nếu không chân chánh thì thiên hạ không thể 
chứng đắc chỗ chân thậ t” .

Những người học Phật xưa nay, đem sở học của 
mình cạnh tranh hơn thua lẫn nhau là vì tông không
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rõ, Tổ không chánh mà trở thành tai hại. Song, chẳng 
phải Tổ và tông vô"n không rõ ràng, không chân 
chánh, mà bởi người học đời sau không thể khảo cứu 
tận cùng kinh luận, sửa đổi cho đúng đắn. V ì thế, nên 
có những người hạn cuộc nơi giáo pháp, chẳng rõ ý 
chỉ sâu kín nơi đức Phật, huyền diệu ở ngoài ngôn 
ngữề Các Thiền giả chẳng cứu xét lờ i Phật, chỉ xem 
khái quát ở trong giáo pháp, tự phát sinh phải quấy 
lăng xăng với nhau, xưa nay chưa từng tạm thời 
ngưng nghỉ.

Tô i từng cứu xét trong Đại tạng, hoặc kinh, hoặc 
truyện để kiểm  nghiệm, gọi là Thiền tông đó chính là 
tâm của Phật, Tổ. Phật nói, một Đại tạng giáo lý 
chưa từng không lấy tâm làm tông chỉ. Than ô i! Căn 
cơ của chúng sinh khác biệt, sao có thể lấy một pháp 
để làm cho họ thấu rõ tâm ấy. Đức Phật th iết lập sự 
giáo hóa một cách bình đẳng, đôì với căn bệnh nào 
thì cho thứ thuêíc ấy thô iế

Vả lạ i, pháp môn niệm Phật trong tông Tịnh độ 
có chân thật và quyền biến, có đôn có tiệm, nhưng 
đều hiển bày lý chân thật mà Như Lai chứng ngộ, mở 
ra cội nguồn tự tánh của chúng sinh. Lấy môn Niệm 
Phật Tam-muội thâu nhiếp tất cả mọi người, khiến 
cho minh tâm thây tánh, vào nơi trí tuệ Phật.
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CÓ người hỏi:

- N iệm  Phật có thể rố tâm thấy tánh, vào nơi trí 
tuệ Phật được không?

Tô i đáp:

- Tâm là chủ của vạn pháp. Nếu ta làm chủ 
được tâm thì đạo nào chẳng thành tựu? Bồ-tát Đại 
Thế Chí do niệm Phật mà chứng ngộ Vô sinh nhẫn. 
Cứu xét về nhân tu hành củâ Ngài, thuần là dụng 
công phu ở nơi niệm Phật, niệm niệm không gián 
đoạn, nhồi thành một k h ô i Cho nên nói: “Thâu nhiếp 
cả sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mà được chánh định. 
Đó là bậc nhất".

Bởi lẽ, Phật là tâm, niệm Phật là niệm tâm, tâm 
tâm không hai. Tâm đã không hai, Phật Phật đều như 
thế. M ột niệm thông suêít，không có bờ mé trước sau. 
Ba mé đều dứt, đó là đạo tràng chân thật. M ỗ i hạt 
bụi đầu hiển lộ, tâ̂ t cả cõi hoàn toàn hiển bày, đó là 
vào nơi biển trí tuệ chân chánh thấy biết tất cả của 
Như Lai, đầy đủ Nhất th iết chủng trí. Ý  chỉ của niệm 
Phật đại lược như thế.

Tổ sư Huệ V iễn được Tam-muội này, lấy đó 
dạy cho một trăm hai mươi ba người cùng tu cùng 
chứng, tư tưởng chuyên nhất lặng lẽ cho đến chỗ cứu
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cánh. Đây thật là Tổ sư có tâm lo lắng sâu xa cứu 
giúp mọi loài.

Hơn nữa, thời Đông Tấn, những kinh điển mới lạ 
chưa được truyền sang, trong nước chưa từng nghe 
cam lộ Thiền pháp, mỗi người nói tông chỉ thật tướng 
theo mỗi cách khác nhau. Do đó, ngài Huệ V iễn mới 
sai đệ tử vượt ngọn Thông Lãnh thỉnh Thiền sư từ nơi 
xa đến, tìm xét kinh điển. Thế nên, Đại sư M inh Giáo 
trong Định TỔ Đồ  nói: “Thời Tần, thấy Trí Nghiêm ở 
nước K ế  Tân, thành khẩn mời thỉnh ngài Bạt-đà-la 
sang Trung Hoa, truyền trao pháp Thiền. Ban đầu đến 
Trường An, sau đó đến Lô Sơn, cùng với ngài Huệ 
Viễn phiên dịch Thiền kinh. Sau khi phiên dịch xong, 
ngài Huệ Viễn viết lờ i tự a".

Bạt-đà-la từng bảo ngài Huệ Viễn rằng: “Các 
Tổ sư truyền pháp ở Ấn Độ, từ Ngài Đ ạ i Ca-diếp 
truyền thừa, về sau gồm có hai mươi bảy vị TỔ. TỔ thứ 
hai mươi sáu diệt độ gần đây tên là Bất-như-mật-đa 
và vị đệ tử kế thế của ngài là Bát-nhã-đa-la đến giáo 
hóa ở miền Nam nước Thiên Trúc. Đem ngọn đèn tr í 
tuệ này lần lượt truyền trao cho Đạt-ma-đa-la, về sau 
trở  thành vị TỔ thứ hai mươi tám. Nay, tô i theo những 
điều được nghe ấy mà nói về ý nghĩa nà y".

Ngài Huệ V iễn nghe Bạt-đà-la nói, nên viế t lờ i
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tựa rằng: “Đạt-ma-đa-la là bậc tài tr í xuất chúng ở 
Tây Vực, người nắm Tông chỉ của Thiền p h á i” .

Trong Bảo Lâm Truyện nói: “Bạt-đà-la từng nói 
với ngài Huệ Viễn về sự truyền pháp qua các đời của 
chư vị Tổ sư. Điều này vốn là nghiệm xét từ nơi kinh 
Thiền. Do đó, Trương Dã viết lờ i tựa về bài minh nơi 
ngôi tháp của ngài Huệ Viễn rằng: “Các kinh tâm 
thiền xuất phát từ Lô Sơn. Sư thường bảo pháp Thiền 
tinh vi, người không có khả năng chớ nên trao truyền. 
Chỉ có môn niệm Phật là công đức cao vời và dễ dàng 
tu tiến, dùng pháp chỉ quán đê tu hành, chuyên cân 
tinh tấn nơi Tịnh nghiệp. Đó là nhờ sự tu hành lắng 
đọng tinh thần, thực tập lần lần sửa đổi tánh tình. 
Thật là từ nơi đây mà được vào nơi pháp môn vô tận 
của Như L a i” •

Thế nên, khi giáo pháp Tịnh độ này đến chỗ Đại 
sư Trí Giả ở Thiên Thai thì Ngài chỉ dạy Tam quán57,

Thích M inh T hành  dịch

57 Tam quán: ba pháp quán do Đại sư Trí Giả lập riêng khi giảng kinh 
Pháp Hoa.
1. Tùng hạnh quán: nghĩa là chỉ y cứ theo hạnh môn của các kinh mà tu 
quán tức là chỉ đối với muôn cảnh nìà quán nhất tâm, muôn cảnh tuy khác 
nhau nhưng lý diệu quán là một, nhu quán “ ấni” " là thuộc nghĩa ấy.
2. Phụ pháp quán: nương vào các pháp tướng để tu viên quán, tức y cứ 
vào các pháp tướng như Tứ đế Ngũ hạnh... mà vào nhất niộm tâm để 
thành tựu pháp quán.
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chứng ngộ Nhâ"t tâm, xâu kết tất cả hạnh chánh yếu 
của Ba thừa, thâu nhiếp hết căn cơ của Năm tánh58

Liên Tông Báo Giám

3. Thác sự quán: nghĩa là giả mượn sự nghĩa để thành tựu tu quán. Hễ tu 
một pháp quán nào đều dùng pháp quán đối trị, để giúp cho tu quán. 
Như giả mượn thành Vương Xá để tu quán th) quán Vương là 6 thức tâm 
virơng，Xá là ngũ ấm, thành Vương xá là thân của chúng ta, cho đến 
thânh Vương Xá này tức là Không, Giả, Trung, tâm vương tạo ra Xá 
này, nếu phân tích ngũ ấm thì Xá là Không, Không tức thành Niết-bàn. 
Theo Thập Bất Nhị Môn Khu Yếu, Thượng, Thập thừa là nghĩa chung 
ciỉa ba thứ pháp quán, còn 3 pháp quán tâm: Thác sự, Phụ pháp và Tùng 
hạnh là tướng khác của 3 thứ pháp quán.
58 Năm tánh: năm chủng tánh khác nhau của chúng sinh do chủng tử 
trong thức A-Iại-da quyết định, không có cách gì thay đổi được. Đây là 
chủ trương của tông Pháp tướng. Năm tánh là:
1. Thanh văn thừa định tánh: người có đủ chủng tử vô lậu có khả năng 
chứng A-la-hán.
2. Độc giác thừa định tánh: người có đủ chủng tử vô lậu cố khả năng 
chứng quả Bích-chi Phật.
3. Như Lai thừa định tánh: người cổ đủ chủng tử vô lậu có khả năng 
chứng quả Phật.
4. Bất định chủng tánh: người có chủng tử vô lậu, nhưng vẫn chưa quyết 
định là thuộc căn cơ nào trong Tam thừa. Bất định chủng tánh có bôn:
a) Nhị tánh bât định của Bồ-tát, Thanh văn: người có hai chủng tử quả 
Phật và quả A-la-hán.
b) Nhị tánh bất định của Duyên giác, Bồ-tát: người có hai chủng tử quả 
Phật và quả Bích-chi Phật.
c) Nhị tánh bất định Thanh văn và Độc giác: người có hai chủng tử quả 
quả A-la-hán và quả Bích-chi Phật.
d) Tam tánh bất định của Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát: người có ba 
chủng tử quả quả A-la-hán và quả Bích-chi Phật và quả Phật.
5. Vô tánh: mặc dù không có chủng tử vô lậu của ba thừa, nhuYig có 
chủng tử hữu lậu có thể đạt được quả trời, người.
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giao phó gia tài chân thật về quán hạnh, ngộ nhập tri 
kiến của Như Lai. Từ đó mà biết, cương yếu của môn 
niệm Phật là lấy kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tiêu 
chuẩn. Kinh này lấy cảnh tịnh của cõi Phật làm chính 
yếu, lấy trí quán tưởng, hạnh v i diệu làm chỗ hướng 
đến; lấy thật tướng Di-đà làm thể, lấy bỏ ác làm 
thiện làm dụng. Thế nên, thấy rõ vô lượng công đức 
cùng trang nghiêm và tất cả hạnh thù thắng đều dẫn 
trở về Cực Lạc; lờ i nói, hỏi đáp, thuyết minh tỏ 
tường. Ví như các vì sao hướng về Bắc đẩu, muôn 
dòng sông chảy về biển Đông. Vì thế, bà Vi-đề-hy 
chẳng trả i qua địa vị, nhanh chóng chứng ngộ Vô 
sinh; người phạm năm tộ i nghịch59 niệm mười câu

Trong năm tánh thì ba tánh Thanh văn định tánh, Duyên giác định tánh, 
và Vô tánh đều không có chủng tử Phật, rốt ráo không thành Phật nên 
gọi là Tam vô. Còn Bồ-tát định lánh và người chứng quả Phật trong Bất 
định tánh là có chủng tử Phật và quyết định thành Phật, nên gọi là Nhị 
hữu.
59 Năm tộ i nghịch (Ngữ nghịch ĩộiy. năm tội cực ác trái vớ i đạo lý. 
Theo thuyết T iểu thừa, năm tội nghịch: giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, 
làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Hai tội trước là phá Ân điền, 
ba tội sau là hủy Đức điền. Người phạm vào năm tội này sẽ bị đọa vào 
địa ngục Ngũ vô gián. Tội phá hòa hợp tăng chia làm hai:
1. Phá Yết-ma Tăng: tách rờ i giáo đoàn mà mình đã sông, thành lập 
giáo đoàn m ới tể chức các việc Bô-tál, Yết-ma riêng biệt.
2. Phá Pháp luân Tăng: tôn thờ thầy khác, lập thuyết khác, tổ chức giáo 
đoàn riêng.
Theo kinh Đ ại Tdĩ-^tá Ni-kiền-ĩử Sâ Thuyết, q. 4，thì năm tội trọng:
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Phật hiệu liền lên Cực Lạc. Đây tức là thuộc về giáo 
lý V iên đốn.

Pháp môn Niệm Phật Tam-muội này, có quyền 
thật, có đôn tiệm, thâu nhiếp mê ngộ, gồm thâu hết 
tất cả để cùng trở về tông chỉ chân thật. Giông như xe 
có hai bánh, chim có hai cánh, từ đây mà vào đạo, 
pháp này đáng gọi là cùng tột. Thế nên, tập hợp mọi 
phương pháp chánh định, chỉ dạy tông yếu của sự tu 
hành, khai sáng mắt tâm, chỉ thẳng cội nguồn, ngõ 
hầu giúp cho người niệm Phật tiến tu, tỏ rõ tông, 
không mờ m ịt nơi Tổ. Còn như một câu hợp cơ, thì 
Tịnh độ từ nơi tâm hiển lộ đầy đủ.

氺

1. Phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh lượng, cướp đoạt tài vật của Tam 
Bảo hoặc sai bảo người khác làm việc này.
2. Hủy báng Thanh văn, Duyên giác cho đến giáo pháp Đại thừa.
3. Ngăn cản người xuât gia tu hành hoặc giết hại người xuất gia.
4. Phạm một trong năm tội Ngũ nghịch của Tiểu thừa.
5. Chủ trương tất cá đều không có nghiệp báo, thực hành mười nghiệp 
ác hoặc không sợ quả báo đời sau mà sai bảo người khác làm mười điều 
ácắ
Trong Kim Quanịị Minh Tối Thđriịị VưíỉĩìỊị Kinh Sớ, q. 5, ngài Huệ Chiếu 
hợp tội g iết cha và giết mẹ trong năm tội nghịch của Tiểu thừa thành 
một, đồng thời thôm vào tội phỉ báng Phật pháp mà lập thành năm tội 
nghịch cho cả Tam thừa.
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Chương 1

X ÁCD ỊN H R D TD H G TH Í
_

Trong Thông Tán của ngài Từ Ân nói: 
“Các bậc Cao đức thuở xưa ở phương 
này, phân định chung về kinh luận có bốn

tông:

1 • Tông lập tánh.

2. Tông phá tánh.

3. Tông phá tướng.

4. Tông hiển thật.

Các kính Niết-bàn, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa... là 
hiển bày nghĩa Trung đạo chân thật, bỏ Hóa thành60 
về Bảo sở. Vì thế, kinh A-di-đà thuộc về Tông thứ tư.

Y theo văn mà phân định giáo pháp thì giáo pháp 
chỉ có ba. Theo loại để sắp đặt thì có tám tông:

1. Tông ngã pháp đều có.

2. Tông có pháp không ngã.

3. Tông pháp không tớ i lui.

60 Hóa thành: dụ cho Niết-bàn của Tiểu thừa chưa rốt ráo và không 
thật.
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4. Tâng hiện thông giả thật.

5. Tông tục vọng chân thật.

6. Tông các pháp chỉ là giả danh.

7. Tông thắng nghĩa đều không.

8. Tông ứng lý viên thật.

Vì vậy, kinh Hoa Nghiêm và kinh A-di-đà thuộc 
về Tông thứ tám ” •

Chương 2

TÔNG ĨH ÍO U YỈN ĨH Ậ Ĩ VE MlíDl LOẠI TỊNH DỘ
mmmHmỉMũpm

CỦA TRKÍỈNG GIẢ LÝ ĨHDNG HUYÊN

iển trí bát ngát mênh mông chẳng thể 
xét cùng bờ mé, nguồn chân rộng lớn 

Ẫ  M  bao la khó tìm kiếm được bến bờ. Pháp 
giới Tỳ-lô-giá-na, thể tướng bao quát nơi trần sa. 
Pháp môn Phương Quảng, tịnh uế chan hòa nơi vô 
cực. Tùy theo nghiệp dụng tu tập trong hiện tại, nên
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thấy cảnh giớ i chẳng đồng; vì trái vớ i cảnh Thánh, 
mà y báo và căn trần bất định. Hoặc dùng quyền biến 
phân b iệ t Tịnh độ nơi cõi khác để chỉ cõi uế trược nơi 
Ta-bà, hoặc bảo nơi đây chỉ là phương tiện để dẫn 
dắt giáo hóa và nói rõ phương trên mới là cõi Thật 
Báo. Bồ-tát Văn-thù ở thế giới K im  sắc, từ cõi nước 
phương Đông đến; Quan Âm  ở cõi mầu An Lạc, từ 
Tây Phương sang. M ỗ i vị đều có cách hiện bày sự 
quyền biến khác nhau, dẫn dắt người mê, giúp họ 
thấu rõ sự lý ể Do đó, chúng sinh chỉ nên tin chắc, 
nhưng không nên chấp trước.

Nay, sơ lược gom các môn lạ i để giúp cho người 
mới tu có chỗ y cứ vững. Trình bày tóm lược có mười 
loại để làm kim  chỉ namẽ

1. Tịnh độ trong kinh Di-đà: đây là pháp môn 
dành cho hàng phàm phu còn một phần chấp tướng, 
chưa tin được lý chân thật về pháp không. Chỉ do 
chân thành chuyên nghĩ nhớ tưởng niệm không đổi 
dời. V ì vậy, tâm được phần nào thanh tịnh mà vãng 
sinh Tịnh độ. Đó là quyền biến chưa phải chân thật.

2. Tịnh độ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ: đây
là pháp môn dành cho những chúng sinh có một phần 
chưa tin  lý  chân thật về pháp không và ưa thích sắc 
tướng vi d iệuể Do đó, dạy bảo họ đem tâm chuyên

Thích M inh T hành  dịch
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quán tưởng về sắc tướng của Phật A-di-đà, đến khi 
thành tựu thì vãng sinh cõi Phật. Đó là quyền biến 
chẳng phải chân thật.

3. Tịnh độ trong kinh Duy-ma. đức Phật dùng 
ngón chân ấn xuông đâ̂ t, khi Ngài sử dụng thần lực 
thì tạm hiện bày cõi Phật, nhưng rồ i cũng trở về 
không. Tuy đó là cõi Thật Báo Trang Nghiêm, nhưng 
chưa trình bày đầy đủ về sự rộng lớn và nhỏ hẹp. Ở 
đây là chân thật mà chưa rộng lớn.

4. Tịnh độ trong kinh Phạm Võng: tuy nói một
đóa hoa vương to lớn và có ngàn cánh. Trên mỗi một 
cánh có trăm ức vị Hóa Phật, giáo hóa các chúng sinh 
trong trăm ức tứ thiên hạ. Nhưng do hàng Bồ-tát Tam 
thừa thấy chưa được rộng lớn nên phân ngàn cánh kia 
và hoa vương kia nói là cảnh Thật Báo chưa viên 
mãn. Đây là quyền biến chưa phải chân thật.

5. Tịnh độ của cõi trời Ma-hê-thủ-la: đức Như
Lai ở nơi tòa sèn, thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, 
lây đó làm Thật Báo. Còn lúc đức Phật ở trong đạo 
tràng Bồ-đề, nước Ma-kiệt-đà nơi cõi Diêm-phù-đề 
này thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, đó là vì để 
giáo hóa hàng Bồ-tát quyền giáo trong ba thừa. Đôì 
với người vẫn còn cái thấy về nhiễm và tịnh, nói rằng 
cõi Diêm-phù-đề này và sáu cõi Trời... là cõi Dục
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hữu lậu, còn cõi trờ i Ma-hê-thủ-la thượng giớ i là vô 
lậu. Tâm còn nhiễm và tịnh, chưa quên kia đây…Đó 
là giáo lý quyền biến chưa phải chân thật.

6. Tịnh độ được trình bày trong kinh Niết-bàn:
đức Như Lai có Tịnh độ Thật Báo ở Tây Phương, trải 
qua số cõi Phật nhiều gâp hai mươi hai lần số" cát 
sông Hằng. Đây là giáo lý quyền biến trong ba thừa 
để giáo hóa những người còn một phần nhiễm tịnh 
chưa hết. Nói Tam thiên Đại thiên thế g iớ i này đều 
là cõi uế trược, và dùng phương tiện quyền biến nói 
rằng chỉ có cảnh Thật Báo của Như Lai là cõi Tịnh 
độ ở Tây Phương. Đây là quyền biến chẳng phải 
chân thật.

7. Tịnh độ được biến hiện ba lần trong kinh 
Pháp Hoa\ đây là vì hàng Bồ-tát trong giáo lý quyền 
biến ba thừa, chưa hết tâm nhiễm tịnh mà nói, dời 
chư thiên và loài người đặt ở cõi khác. Đó là quyền 
biến chẳng phải chân thật.

8. Tịnh độ đưực hiển bày trên hội Linh Sơn:
đây là vì dẫn dắt hàng Bồ-tát trong giáo lý  ba thừa 
chưa hết tâm nhiễm tịnh, khiến họ biết ngay nơi cõi 
này: uế trƯỢc tức là thanh tịnh. Đại chúng tuy có tin 
nhận, nhưng chưa thể tự thây. Đó là chân thật chẳng 
phải quyền biến.

Thích Minh T hành  dịch
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9. Tịnh độ duy tâm: tự mình chứng ngộ tự tâm, 
ngay nơi thể vô tâm. Tự tánh là trí tuệ chân thật, 
chẳng còn suy nghĩ phân biệt tịnh uế, xứng hợp với 
chân tánh. Tâm không ngăn ngại, không tham, không 
si, hồn nhiên vận dụng từ bi, trí tuệ để làm an lạc 
chúng sinhẻ Đây là Tịnh độ chân thật, do tự mình 
thanh tịnh nên khiến cho người khác cũng thanh tịnh. 
Thế nên, kinh Duy-ma nói: “Tùy theo tâm mình thanh 
tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Muốn được cõi nước 
thanh tịnh nên thanh tịnh tâm mình” . Đó là Tịnh độ 
chân thật.

10. Tịnh độ của Phật Tỳ-lô-giá-na cư trú: là ở
cõi nước của mười đức Phật. Cõi nước Phật L iên  Hoa 
bao hàm cả tịnh lẫn uế. Cõi ấy không uế, không tịnh, 
không có tướng cao thấp, kia đây, mình người. M ỗi 
một cõi Phật đều trải rộng cùng khắp pháp giới, 
nhưng không chướng ngại nhau. Nói sơ lược về cõi 
nước nhiều như cát bụi của mười đức Phật để thấy 
được vô tận cõi Phật không ra ngoài một hạt bụi, vì 
không có lớn nhỏ nên không lập ra hạn lượng. Lây 
pháp làm giới, chẳng hạn cuộc ở nơi bờ mé, sắc 
tượng trùng trùng. Đây là Tịnh độ chân thật, chẳng 
thuộc về quyền biếnể

Ngài Ngộ Khai nói: “Tảo Bách luận bàn về sự 
quyền biến và chân thật của mười loại Tịnh độ chưa
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đạt được ý chỉ, quyết đoán riêng tư theo ý mình, xem 
thường Tịnh nghiệp Tây Phương. Tại sao? Vì cho là 
giáo lý quyền biến. Đâu chẳng biết ý nghĩa về quyền 
biến và chân thật không có hơn kém, không rõ lý 
nhiệm mầu của thể và dụng, chỉ mê lầm vọng sinh 
chấp trước. Huống chi, Tảo Bách do căn cứ vào kinh 
Hoa Nghiêm mà phân định giáo pháp, nên mới nói 
như thế” .

Còn như nói: “Phàm phu còn một phần chấp 
tướng, chưa tin lý chân thật về pháp không” . L ờ i nói 
ấy thành thật thay! Nên biết thủ tướng là nắm lấy 
tướng tịnh và uế. Tất cả phàm phu từ lúc sinh đến khi 
tử, chỉ toàn nắm lấy tướng uế trược, thậm chí tạo mọi 
nghiệp ác. Đó là lỗ i lầm của sự nắm lấy tướng uế 
trược. Do đó, họ quanh quẩn trong ba đường đen tôi 
không có ngày dừng nghỉ.

Đức Như Lai thường thương xót nỗi đau khổ của 
chúng sinh, lo nghĩ cứu vớt. Nếu đem lý chân không 
thật tướng để chỉ dạy ngay thì tuy rất hợp vớ i hoài 
bão chính yếu của Ngài, nhưng chúng sinh nghiệp 
chướng nặng nề, trí tuệ tố i tăm, làm sao có thể tin 
nhận và tu học? V ì vậy, đành phải ẩn dấu chỗ chân 
thật, mà chỉ dạy bỏ uế trược lấy thanh tịnh. Trước 
tiên là để thoát khỏi nỗi khổ đau trong ba cõi. Đó là 
quyền biến.
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Hai chữ “ quyền” và “ thật” này vốn ở nơi chúng 
sinh mà nói, chứ không ở nơi đức Như Lai, cũng 
không ở nơi kinh giáo. Tại sao chẳng thấu suôt ý chỉ 
ấy, chỉ theo lờ i nói để hiểu, chấp hơn chấp kém, chê 
bai chánh pháp của Như Lai?

Nay tô i thuận theo sự phân định quyền và thật 
của ngài Tảo Bách để làm sáng tỏ điều này.

Còn như Tịnh nghiệp Tây Phương vốVi là pháp 
môn lợ i khắp ba căn, dung thông q u y ền  và thật, thấu 
suô"t trên dưới, về mặt quyền biến thì thâu nhiếp 
hàng trung hạ; về mặt chân thật thì thâu nhiếp bậc 
thượng căn. Trong luận này nói, “ Tịnh độ duy tâm ’’ 
là chân thật, chẳng phải quyền biến. Niệm Phật đến 
chỗ nhất tâm không loạn, đạt sâu lý nhiệm mầu, thế 
thì chẳng phải duy tâm là gì? Tịnh nghiệp của Tây 
Phương này đây, không phải phù hợp với giáo pháp 
chân thật hay sao?

Ở đây, Bảo Giám trích dẫn lờ i luận bàn của ngài 
Tảo Bách về sự quyền và thật của Tịnh độ, chỉ là 
muôn chứng minh thêm nghĩa lý sâu xa của Liên 
Tông mà thôi.

氺
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Chương 3

NÓI VÊ NIỆM P H Ậ U H A M  T H È  CẦU TÔNG CHỈ

Thiền sư Từ Giác Di nói: “Niệm Phật 
chẳng ngại tham thiền; tham thiền chẳng 
ngại niệm Phật. Pháp tuy có hai môn, 

nhưng lý vốn đồng nhất” •

Người thượng trí hễ làm gì đều không dính mắc 
vào Nhị đế, còn kẻ hạ trí đều nghiêng về một bên 
không có sự hòa hợp, cho nến sinh khởi nhiều sự 
phân tranh. Từ đó, người tham thiền chê bai niệm 
Phật, người niệm Phật bác bỏ tham thiền, đều là do 
chấp trước chân thật phỉ báng quyền biến, hoặc chấp 
trước quyền biến phỉ báng chân thật, cả  hai đều chưa 
thành đạo quả, mà đã đến Địa ngục trước.

Nên biêt, căn cơ dù có sâu cạn, nhưng đều phải 
được chỗ thích nghi. Ví như người làm ruộng đâu thể 
giữ kho, người giữ kho sao có thể làm ruộng được. 
Nếu bảo người làm ruộng đi giữ kho, cũng như kẻ 
què leo núi; còn nếu bảo người giữ kho đi làm ruộng, 
cũng như dìm người tài thành kẻ hèn, hoàn toàn 
không thích hợp. Chi bằng, kẻ làm ruộng hãy tự lo 
làm ruộng, người coi kho hãy tự coi kho, ai nấy đều
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được vừa ý tùy theo sở thích của mình. Thê nến, 
người niệm Phật và tham thiền đều phải tìm cầu tông 
chỉ. “ N ú i khe tuy khác, trăng mây vốn đồng” .

Thật đáng gọi là:

Chốn chốn liễu xanh kham buộc ngựa
Nhà nhà trước cửa thấu Trường An.

氺

Chương 4

TỊNH DỌ CHẰNG PHẢI THUYẾT QUYỀN BIỀN 
CHO HÀNG DỌN CÃN

■

N gài Tư Phạm là giảng chủ của tông 
Thiên Thai, cư trú lâu dài nơi núi Lâm 
Bình, sự hiểu biết và tu hành sáng suốt 

cao vời, đạt sâu về giáo lý và quán chiếu, thâu suốt 
cội nguồn về pháp tánh và pháp tướng. Sư thường 
qua lạ i với các sĩ phu và đều giải đáp rõ ràng những 
câu hỏi của mọi người.

M ột hôm, Thông phán Trịnh Công hỏi:

- Trong giáo lý nói rõ, niệm Phật A-di-đà
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nguyện sinh về Tịnh độ, chỉ vì hàng độn căn nên mới 
dùng phương tiện quyền biến nói ra. Nếu là bậc 
thượng căn đốn ngộ, một khi vượt qua thì vào thẳng 
địa v ị Phật. Sao lạ i nhờ vào Tịnh độ của đức Phật 
khác?

Sư đáp：

- Các bậc Cao đức trong tông Thiên Thai đều 
quở trách lờ i nói này. Bảo rằng: “ Lúc đức Phật còn ở 
đời thì có Bồ-tát Văn-thù, Phổ Hiền. Sau khi Phật 
d iệt độ, thì có ngài Mã M inh, Long Thọ, Đại sư Trí 
Giả, Thiền sư Trí Giác ở cõi này, tất cả đều nguyện 
vãng sinh Tịnh độ. Vậy thì các Ngài đều là hạng độn 
căn hay sao? Nếu cho đây là giáo lý quyền biến thì 
lấy pháp gì làm chân thật?” . Thuở xửa, Lão Tôn Tân 
cũng nghi điều này, nhân gặp Dương thứ công là 
Vương Mẩn Trọng giải bày rõ ràng, nên liền dứt mối 
nghi ngờ ây.

Tin pháp môn Tịnh độ này, chẳng phải sự lập 
bày quyền biến của Thánh nhân, mà là tông chân 
thật viên mãn. Chú tâm niệm Phật A-di-đà ắt vãng 
sinh Tịnh độ. Đó chính là lờ i nói chân thật xứng hợp 
bản tánh, chẳng phải là giáo lý quyền biến.

氺
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Chương 5

TỊNH DỌ TÔNG YỂU CỦA ĨHIÊNSIÍ CHÂN YỀTUỈO

Phật A-di-đà, chúng sinh và tâm chẳng rời 
nhau, cả ba không khác biệt. Cực Lạc ở 
khắp mọi nơi, vừa nêu lên một thì đã 

thâu nhiếp hết toàn thể. Như mạng lưới có cả ngàn 
hạt bảo châu trên điện của Đê Thích, ánh sáng của 
ngàn hạt châu đều hiện trong một hạt châu, ánh sáng 
của một hạt châu chiếu khắp cả ngàn hạt. Tuy mỗi 
hạt, mỗi hạt phản chiếu qua lại lẫn nhau khắp cả 
nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia, và hạt 
châu kia không phải là hạt châu này. Hòa lẫn nhau 
mà chẳng có tạp loạn, riêng biệt mà chẳng có phân 
chia, mỗi hạt đều rõ ràng trải rộng khắp cả 
cũngkhông có chỗ nơi nhất định.

Tịnh độ của Phật A-di-đà tức là một trong ngàn 
hạt bảo châu. Mười muôn cõi Phật tức là một cõi 
Phật, đều là một trong ngàn hạt châu. Thánh nhân 
dùng phương tiện khéo léo dạy người chuyên niệm 
Phật A-di-đà, đó chính là ở nơi ngàn hạt châu mà chỉ 
thẳng một hạt châu. Thấy một đức Phật tức thây chư 
Phật khắp mười phương, cũng là thấy tấ t cả chúng 
sinh trong chín pháp giới và biển thế giới nhiều như
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cát bụi. Mười đời xưa nay, một ân nhanh chóng viên 
mãn, hoàn toàn không còn thiếu xót pháp nào.

氺

Chương 6

ù ll  KHAI THỊ p  DỌ THẬT KIẾN 
C Ù A D Ạ ÌS U IỊC H T H Ấ Ĩ  

_ ■

Người không tu Tịnh nghiệp nói:

- Những người tu tập Thiền định, ngộ 
tánh chân tông, hoặc nghe nói về Tịnh 

độ ắt bảo rằng Tịnh độ duy tâm. Tâm ta đã thanh tịnh 
thì cõi nước thanh tịnh, cần gì mong cầu sinh về nơi 
nào khác!

Ngài Tịch Thất bảo:

- Trong kinh Duy-ma nói: “Đức Như la i dùng 
ngón chân ấn xuống đất, thì toàn cõi Ta-bà đều trang 
nghiêm thanh tịnh, nhưng mọi người trong chúng hội 
không thấy được, chỉ có Phạm vương Loa K ể biết được 
th ô i". Nay, những người nói rằng ngộ tánh có thể 
thấy được Tịnh độ như Phạm vương Loa K ế  chăng?
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Huống chi ông ở trong căn nhà thấp hẹp, liền mong 
muôn nhà cao cửa rộng; bữa ăn chỉ có canh rau đạm 
bạc, thì mong cầu sơn hào hải vị; y phục cũ xấu ắt 
mong muôn gâm vóc lụa là. Nếu bảo rằng: “Tãm 
thanh tịnh thì cõi nước thanh tịn h ” , nhưng sao chẳng 
xóa tan sự phân biệt như thế? v ả  lại, ngay khi gặp 
nỗi khổ già, bệnh, chết, tình người trái ngược ở thế 
gian, thì vẻ mặt giông như người chưa ngộ. Như vậy, 
tuy miệng lớn tiếng nói rằng: “Tâm thanh tịnh thì cõi 
nước thanh tịn h ” , nhưng thân lạ i bị phiền não đau khổ 
trong cõi uế trược ràng buộc. Như vậy, thật sự là tự 
dối mình. Không nên thế! cần phải tin theo giáo lý 
mà tu tập về pháp môn Tịnh độ.

氺

Chương 7

101 KHAI THỊ NIỆM PHẬT Sự LÝ KHÔNG HAI 
G Ủ AÌO ẬTSÌÍD ẠÌTRÌ

■ _

Sư từng viế t lờ i tựa cho quyển Tịnh Độ Tập 
của Pháp sư Từ Huệ Văn, sơ lược như vầy: 
“Người học Phật xưa nay, phần nhiều lầm

Liên Tông Bảo Giám
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lẫn giữa Sự và Lý. Bảo rằng: uLý thì mảy trần chẳng 
lập ; Sự thì vạn tượng sum la. Lắng tâm trụ  nơi lặng lẽ 
đó là Lý, động dụng tu hành đó là Sự". Bèn dẫn lờ i 
người xưa: “Chỗ Lý chân thật chẳng nhận mảy trần, 
trong cửa Phật, Sự chẳng bỏ một pháp” . Đây chính là 
lập ra việc đối nghịch giữa Sự và Lý, cùng rong ruổi 
nơi có và không. Tôi từng đổi lờ i nói ấy thành uchỗ Lý 
chân thật chẳng thiếu mảy írâVỉ. Trong cửa Phật, Sự 
chẳng còn một pháp” . Tại sao? Vĩ Lý chân thật gồm 
đầy đủ tấ t cả pháp, lẽ nào lạ i thiếu một mảy trần? 
Còn trong cửa Phật, Sự thì lìa  tấ t cả tướng, lẽ nào lạ i 
còn một pháp? Như thế, mới thấy Lý Sự như một, có 
không chẳng h a i” •

*

Chương 8

HiỊMPHỊiĩúKBriiimmv&\m
PHÁP MÔN TỊNH HẠNH CUA PHÁP s ứ  VÃN

_ ■

Phàm thấu suôTt hữu tâm nơi vô tâm, biết 
rõ vô niệm nơi hữu niệm, chẳng trụ nơi 
có không thì năng sở đâu còn. Thế nên, 

niệm niệm tròn sáng, tâm tâm rỗng lặng. Nếu không

T hích M inh T hành  dịch
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rõ ý chỉ này, thì pháp nào cũng đều trở thành lầm lỗi. 
Còn khế hợp tông chỉ, thì môn nào cũng đều thông 
suô"t.

Nay, có thể nói rõ về sự tu hành viên mãn 
không trá i với chỗ chân thật, khiến cho những kẻ vác 
nặng đi xa trút bỏ được gánh nặng xuông, những 
người trô i nổi trong biển mê mau chóng bước lên bờ 
giác. Muôn cầu sinh về Tây Phương thì không gì hơn 
môn Quán Tưởng Niệm Phật61.

Tô i vì người tu Tịnh nghiệp đã trích dẫn sơ lược 
về đại cương trong kinh luận, trước tác thành quyển 
Pháp Môn Tịnh Hạnh Tây Phương, chỉ rõ đường lôì tu 
hành, giúp mọi người hiểu được yếu chỉ. Nếu có 
người đã đọc sách này rồ i mà vẫn còn không phát

61 Q u á n  Tưởng Niệm Phật: ngồi ngay thẳng, c h u y ê n  tâm chánh niệm 
quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của thân Phật, là một trong bốn cách 
niệm Phật được nói trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao của ngài 
Tông Mật.
Theo kinh Quán Phật Tam-muội Hủi quyển 9, 10 và kinh Tọa Thiền quyển 
thượng, nếu chuyẽn quán 1 trong 32 tướng của Phật thì diệt được tội nạng 
sinh tử trong 90 ức na-do-tha hằng hà sa v i trần số* kiếp; nếu quán tướng háo 
của toàn thân Phật thì phải ngồi ngay thẳng và chính thọ buộc niệm nơi 
thân Phật, không nghĩ đến các pháp khác như： đât, nước, gió, lửa... thường 
chỉ nhớ nghĩ thân Phật, thấy chư Phật ở ba đời mười phương đều ở ngay 
ưước mắt, thì diệt trừ được tội chướng của vô lượng kiếp.
Ngoài ra, quán tưởng niệm Phậl có Nhất tướng quán, Đa tướng quán, 
Toàn tướng khác nhau.
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khởi lòng tin tu hành, thì khác nào kẻ lao thẳng 
xuông hầm xí, toàn thân lún sâu mà muôn người cứu 
vớt. B iế t làm thế nào được!

氺
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