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Thiên thứ tư

CHÁNH PHÁI NIỆM PHẬT
■ ■

Phật do nơi tâm tạo, đạo ở nơi người 
hoằng hóa. Chỗ chính yếu của sự hoằng 
đạo không gì hơn niệm Phật. N iệm  Phật 

tức là làm cho tâm chân chánh, tâm chân chánh nên 
có thể hợp với đạo. Chỗ tột cùng của đạo gọi là Phật. 
Phật nghĩa là “ g iác” . Tất cả chúng sinh đều có tánh 
bản giác này, nhưng do một niệm sai lầm nên trở 
thành bất giác. Tướng quôc Bùi Hưu nói: “Trọn ngày 
Viên giác, mà chưa từng Viên giác là chúng sinh. Đầy 
đủ Viên giác, mà an trụ vững chắc tánh Viên giác là 
Như L a i'.
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Thế nên, đức Phật thành đạo ở xứ M a-kiệt-đà, 
nói có bàn không, quán xét tùy theo căn cơ mà chỉ 
dạy. Đặc biệt ở ngoài các pháp, mở ra một môn niệm 
Phật. Pháp môn này cắt đứt được cội nguồn đau khổ, 
là con đường chính yếu để bước vào dòng Thánh. V ì 
thê, kinh A-di-đà nói: “Từ đây qua phương Tây cách 
mười muôn ức cõi, có thế g iớ i tên là Cực Lạc, cõi ấy 
có đức Phật hiệu là A-di-đà. Trong cõi Cực Lạc không 
có ba độc62, tám nạn63, mà có bảy loạ i báu và các thứ

62 Tam độc: ba thứ phiền não: tham dục, sân khuể, ngu si. Tất cả phiền 
não gọi chung là độc, nhưng ba thứ phiền não này có mặt khấp ba cõi, là 
thứ độc hại nhất trong thiện tâm xuất thế của chúng sinh, khiến cho hữu 
tình phải chịu khổ nhiều kiếp và không ra khỏi được, nên đặc biệt gọi là 
Tam độc. Tam độc này còn là nguồn gốc của ba ác hạnh thân, khẩu, ý, 
nên cũng gọi là tam bất thiện căn, đứng dầu trong các phiền não căn bản. 
Theo Luận Đ ụi T rí Độ 34, Tam độc có hai loại là Chánh tam độc và Tà 
tam độc. V ì Tà tam độc khó trừ, Chánh tam độc dễ trừ, nên Tịnh độ của 
chư Phật có Chánh tam độc mà không có Tà tam độc.
Theo Ma~ha Chí Quán ố, thượng, tham, sân, si về mặt tư hoặc là Chánh 
Tam độc và tham, sân, si về mặt kiến hoặc là Tà tam độc.
Theo Đ ại Tụng Pháp s ố  75, Nhị thừa và Bồ-tát đều có Tam độc. Hàng 
Nhị thừa thích cầu Niết-bàn ỉà tham dục, chán lìa sinh tử và sân khuể, 
mê lầm đốì với Trung đạo là ngu si. Bồ-tát muôn rộng cầu Phật pháp là 
tham dục, quở trách Nhị thừa là sân khuể, chưa liễu ngộ Phật tánh là 
ngu si. ,
63 Tám  nạn: tám nơi khổ nạn, chướng ngại chúng sinh đến vớ i pháp 
đạo. Theo kinh Thập Thượng, Trường A-hàm 9; kinh Bút Nạn, Trung 
A-hàm 29 thì tám nạn là:
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1. Nạn địa ngục: chúng sinh do tạo nghiệp ác chiêu cảm quả báo đọa 
vào Địa ngục, chịu khổ không ngừng suối đêm trường tăm tối, không 
được thấy Phật nghe pháp.
2. Nạn ngạ quỷ: quỷ đói có ba loại:
a. Ngạ quỷ nghiệp nặng nhất, nhiều kiếp không được nghe đến tên nước 
uống.
b. Ngạ quỷ nghiệp nặng vừa, chỉ ở nhân gian rình tìm nơi tẩy rửa máu 
mủ dơ uế để ăn.
c. Ngạ quỷ nghiệp nhẹ, loài này có khi dược một bữa no thì lạ i bị dao 
rượt đuổi, bức bách không có chỗ trôn, chịu khổ vô ìượng.
3. Nạn sức sinh: Súc sinh có nhiều loại, mỗi loại đều theo thân gây tạo 
mà chịu quả báo hoặc có loài được người nuôi dưỡng hoặc có loài ở núi 
rừng, sông biển thường bị đánh đập, sát hại. Có loài ăn nuôt lẫn nhau, 
chịu khổ vô cùng.
4. Nạn sinh lên cõi trờ i Trường Thọ: cõi trờ i này thọ 500 kiếp, tức trời 
Vô Tưởng trong đệ tứ thiền thuộc cõi sắc. Vô tưởng là do tâm tưởng 
không vận hành, giông như cá, trùng, sâu bị ướp lạnh. Ngoại đạo tu 
hành phần nhiều sinh vào cõi trời này, bị chướng ngại không được thấy 
Phật, nghe pháp.
5. Nạn sinh ở cõi uất-đan-việt: Ưất-đan-việt, Hán dịch là Thắng Xứ. 
Người sinh vào cõi này thọ đúng 1.000 tuổi, không chết nửa chừng, đo 
đó tham đắm hưởng lạc không chịu nghe giáo hóa. Cõi này lạ i không 
được thấy Phật nghe pháp, thế nên không có Thánh nhân xuất hiện.
6. Nạn điếc, đuôi, câm, ngọng: những người tuy sinh trng vùng trung tâm 
(không phải biên địa), nhưng nghiệp chướng rất nặng, các căn không đủ: 
điếc, đuôi, câm, ngọng. Tuy có Phật ra đời mà họ không được thấy Phật, 
nghe pháp.
7. Nạn thế trí biện thông: người tuy thông minh lanh lợ i, nhưng chỉ ưa 
học kinh sách ngoại đạo, không tin chánh pháp xuất thế.
8. Nạn sinh trước Phật và sau Phật: người do nghiệp nặng duyên mỏng, 
sinh trước hoặc sau Phật, không được thấy Phật, nghe phápề
Theo kinh Tăng Nhất A-hàm 7Ố, phụng trì pháp Bát quan trai có thể đôi 
trị tám nạn này.
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trang nghiêm vỉ diệu, lấy pháp làm thân, lấy các bậc 
Thánh làm bạn. Nếu có thể chí thành tin tưởng phát 
nguyện quy hướng về cõi ấy thì liền được vãng sinh, 
vượt qua Tam g iớ i Cửu hữu, chứng ngộ đạo nhiệm 
mầu Vô thượng của chư P hậ t". Lờ i nói ấy thật không 
lừa d ô i!

Từ khi giáo pháp lưu truyền qua phương Đông, 
đến ngài Phật Đồ Trừng thì hưng thạnh. Sau ngài 
Phật Đồ Trừng là ngài Đạo An. Dưới cửa của Đạo An 
lạ i có ngài Huệ Viễn. Đại sư Huệ V iễn g iới hạnh 
trong sáng tợ châu ngọc, thấu suô"t giáo nghĩa rộng 
sâu như biển cả bao la, thần thái phi phàm, nên kỷ 
cương của giáo môn được chấn hưng trở lạ i, đầy đủ 
hoàn bị hơn. Đại sư trước tác quyển Niệm Phật 
Tam-muội, Vịnh Thân Khuyến. Khi ấy, các bậc hiền 
tài thời Đông Tấn kính mộ đạo đức của Ngài, cùng 
tranh nhau cứu xét đạo này hướng đến con đường 
Chánh Giác. Danh tiếng của Đại sư chân động đến 
tai vua, một thời đức hạnh của Ngài được mọi người 
tôn kính. Hòa thượng Đạo An chọn Sư làm đệ tử lớn.

Theo luận Thành Thật 2 thì dùng tứ luân để đôi trị bát nạn, đó là: 
- Ở chỗ lành: được sông ở đô thị.
- Nương người thiện: sinh ra đời gặp Phật.
- Tự phát chánh nguyện: đầy đủ chánh kiến.
- Gieo sẩn căn lành: các căn đầy đủ.
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Pháp sư Cưu-ma-la-thập kết làm bạn hiền. T ri thức 
và tâm lượng của Đại sư Huệ Viễn rất rộng lớn, siêu 
xuất xưa nay. Ngài còn dùng lờ i nói phản đốì để hành 
đạo, làm bậc tông sư cho muôn đời, ích lợ i rộng rãi 
Người, Trời.

Đ ờ i Tùy, có ngài Trí Giả; đời Ngụy, có Đàm 
Loan; đời Đường, có Thiện Đạo chấn hưng tông 
phong. Đ ời Tông, Đại sư Tông Đản soạn thuật Cam 
Lồ Sớ, Tỉnh Thường kết L iên Xã, Từ Giác khuyên 
tu, Thiền sư D iên Thọ dung thông muôn điều thiện 
để cùng trở về (Vạn Thiện Đồng Quy Tập), tông chủ 
Nguyên toát yếu các kinh v iế t thành nghi sám hôi; 
thực hành phương tiện rộng rãi, uyển chuyển làm 
nên từ bi. Tổ sư vì muôn khiến cho m ọi chúng sinh 
trên địa cầu thấy Di-đà bản tánh, đạt Tịnh độ duy 
tâm, ai nấy đều giác ngộ đạo mầu nhiệm Bồ-đề, 
nên bèn lập ra bôn chữ “ Phổ Giác D iệu Đ ạo” định 
danh cho L iên  tông.

X é t thấy bốn chữ, một gương soi suố"t vô biên 
đồng một thể dụng. Tại sao biết như vậy? Nói tóm 
lại, ví như .một thân thể con người mà có nhiều tác 
dụng của đầu, mắt, tay, chân, nhưng không một bộ 
phận nào có thể phân chia được. Nếu tự mình không 
phát nguyện rộng lớn, không có tâm từ bi sâu xa, đâu
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thể được thiên hạ đời sau tin tưởng.

Tô i từng thầm luận rằng: khắp cả pháp giới 
chúng sinh gọi là “ Phổ”； trí thấu suố"t lý này gọi là 
“ G iác”； đức dụng vô biên gọi là “ D iệu”； con đường 
ngàn Thánh cùng cất bước gọi là “ Đ ạo，，.

Vả lạ i, “ Phổ” tức là bản thể tự tâm cùng khắp 
mười phương; “ G iác” tức là tác dụng trí tuệ chiếu soi 
không mê mờ của tự tâm; “ D iệu ” tức là hạnh lợ i tha 
và ứng cơ của tự tâm; “ Đạo” tức là lý  thông đạt trung 
đạo chân chánh của tự tâm. Hằng sa chư Phật chứng 
ngộ là chứng đạo này, chỗ mà bao đời Tổ sư đạt được 
cũng là đạt đạo này, những người vãng sinh Tịnh độ 
trong mười phương đã học đạo này, những người tu 
hành thời vị la i sẽ học đạo này. Huông chi, chư Phật 
và Bồ-tát thị hiện ở thế gian làm bậc đại Đạo sư, các 
Ngài đều có tâm nguyện từ bi chẳng bỏ chúng sinhề 
Hoặc làm vua quan, khanh tướng, cư sĩ, tể quan, xuất 
tục, tại gia, nghịch hành, thuận hạnh, đều đem đạo 
này giác ngộ cho người.

Chúng sinh trong ba cõi trô i nổi luân chuyển cho 
đến ngày nay, qua lạ i trong sáu đường như kiến bò 
quanh miệng chén không ngày ra khỏi. Bậc Đ ại Giác 
từ bi th iết lập phương tiện để dẫn dắt mọi loài, khiến 
họ thú hướng đến chỗ mà Ngài đã từng hướng đến.
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Chỗ hướng đến ấy chẳng phải lục đạo, chẳng phải 
Tam thừa mà chính là đạo Chánh Giác của Như Lai. 
Người được đạo này cũng dùng đạo đó giáo hóa 
những người chưa hướng đến. Ví như một ngọn đèn 
mồi sang trăm ngọn đèn, trao đèn tiêp lửa sáng soi 
kim  cổ. Pháp môn chánh tâm của tông niệm Phật này 
làm cho tâm chúng sinh được ngay thẳng trở về 
chánh đạo. Người người trao truyền cho nhau vô tận, 
cho nên gọi là ngọn đèn vô tận. Thuyêt Phổ Giác 
Diệu Đạo đâu phải là lờ i nói suông!

Bởi lẽ, người người đều có thể làm Phật, chẳng 
do khoảng cách giữa tăng tục, chẳng do sự phân biệt 
giữa lợ i căn và độn căn, không kia đây, không cao 
thâp, đồng một bản tánh mà thôi. Thấu được bản tánh 
ấy là ngộ, quên mất bản tánh ấy là mê, vốn cùng một 
lý . Mê là phàm phu, ngộ là Thánh nhân. Mê là ngăn 
cách trên mặt Sự, nhưng Lý thể không ngăn cách; bởi 
tự mình quên mất, nhưng bản tánh vôn không mất. 
Thế nên biết, tu Niệm Phật Tam-muội tức là làm 
ngay thẳng tâm mình. Tâm này ngay thẳng thì tánh 
thuận với Lý, được tánh thuận với Lý  thì sáu trần 
không thể ô nhiễm, muôn cảnh chẳng thể đổi dời. 
Động dụng trong một tâm rỗng thênh, lặng lẽ trong 
sự biến hóa của vạn vật. Chẳng rờ i chỗ ngồi mà cùng 
khắp mười phương; vượt lên thế g iới Cực Lạc đi vào
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ngôi nhà Tịch Quang; ở trên đỉnh núi Niết-bàn, 
hướng về Pháp vương Vô thượng. Nghĩa lý chánh tâm 
của Phổ Giác D iệu Đạo thật rất là cùng tột. Người 
không biết nghĩa lý này thì công phu ở chỗ nào? Trí 
tuệ từ đâu phát sinh? Ví như người không có mắt, 
chẳng thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng, đi trên con 
đường nguy hiểm sa hầm sụp hố", những hạng người 
này không thể tính đếm hết được.

Ô i! Cách Phật đã xa, con người phần nhiều hiểu 
biết sai lầm. Tuy là ở nơi chánh đạo nhưng lạ i rơi vào 
tà tông, những kẻ tầm thường mờ tố i chỉ thâu nhận tri 
thức đên nỗi bị bọn tà kiến dốì trá mê hoặc, bè phái 
nổi dậy công kích lẫn nhau, xôn xao luận bàn về có 
không, cắt xén hư không, thi nhau bài bác. Có kẻ 
chấp vào sự tướng chẳng chịu buông bỏ, có người 
thuận theo ứng duyên không tự giác ngộ, có người 
giữ cây khô mà nói Thiền định, có kẻ cậy vào thông 
minh xưng là trí tuệ, có người rong chạy trên con 
đường sai quấy lạ i cho là tài năng, có kẻ nhờ vào quỷ 
thần mà nói là thần thông, có người thân tâm buông 
lung mà nói vô ngạ, có kẻ miệng tai thầm truyền mà 
nói là bí quyết, có người chấp vào chữ “ Phổ” ，chữ 
“ G iác” là của tông ta, có kẻ nói chữ “ D iệu ” , chữ 
“ Đ ạo” của tông kia. Như thế, đều là riêng tư trộm 
cắp chiếc gương này mà đi vào chỗ tà kiến, đến nổi
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bụi dơ che lấp chẳng hiểu rõ tông thể. Tuy được cái 
danh của gương này nhưng không đạt được công 
dụng. Đâu chẳng biết, ngài Từ Chiếu lập bôn chữ ấy 
có ý nghĩa rât sâu xaế Kẻ mê mờ không hiêu rõ, châp 
vào đó thì mất tiêu chuẩn.

Huống chi lạ i có lờ i nói rằng: giáo pháp của 
Phật Di-đà dành cho người tại gia, giáo pháp của 
Phật Thích-ca là dành cho người xuất gia. Họ tự tôn 
làm Tổ, chấp pháp làm tông. Giữ lấy tâm chấp trước 
kia đây, đụng đâu vướng đó, hạn cuộc vào sự hiểu 
biết thấp kém nghiêng lệch tà vạy, tự cho mình là 
phải, người khác là sai, khiến cho chúng ta là hậu 
duệ của Phật Tổ mà không thể phá trừ sự chấp trước 
ấy dẹp bỏ mê lầm của họ. Nếu đã vậy thì làm sao 
nêu cao mặt trờ i trí tuệ trong con đường tố i tăm?

Thật đau lòng thay! Mạng sống trí tuệ của Phật 
Tổ lâm nguy, đau đớn còn hơn xẻo th ịt trên người. 
Nghĩ nhớ báo đáp ơn sâu của Phật Tổ, ăn ngủ không 
yên. Nghĩ đến việc Phật tử các nơi lầm đường tu hành 
nên tuy chưa thể thấu rõ tận cùng được một phần nhỏ 
của người xưa, nhưng tâm này không hề lừa dôi.

Tô i thường khẩn thiết ở nơi đây, cẩn trọng suy 
xét trong Cao Tăng Truyện Ký, tìm cầu khắp cả sự 
tích chân thật của các bậc Hiền triết, cứu xét cội
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nguồn, trích dẫn lý chân thật, thích đáng và những 
việc còn để lạ i, tập hợp mà biên soạn ra. Chỗ thiếu 
xót thì bổ túc, chỗ dư thừa thì lược bớt, những điều u 
ấn làm cho sáng tỏ, lờ i nhận định thì trưng dẫn chứng 
minh. Mong rằng nghìn năm sau, người tu Tịnh nghiệp 
nhân lờ i nói mà suy tư về đạo; uống nước biết nguồn, 
hiểu rõ phong cách của các bậc Thánh xưa để lạ i; thể 
hội khuôn phép của Liên tông thuở trước, tiếp nôì làm 
hưng thịnh dòng dối Phật; xiển dương sáng tỏ đạo 
nhiệm mầu, khiến cho mạng sống trí tuệ vô cùng, trao 
truyền ngọn đèn chân thật mãi mãi. Ở trước chẳng nói, 
bốn chữ một gương soi thấu vô biên đó sao! Người thể 
hội đạo này nên thận trọng chớ lơ là !

氺

Chương 1

T Í  s i r  HUỆ VIỄN
(Tổ thứ nhất của Liên tông)

Sư húy là Huệ Viễn, họ cổ , nguyên quán ở 
Lâu Phiền Nhạn Môn, nay là Đại Châu ở 
Hà Đông. Ngài sinh tại Thạch Triệu vào 

năm Giáp Ngọ, niên hiệu Diên Hy; nhằm niên hiệu 
:àm Hòa thứ chín (334) đời vua Thành Đ ế  nhà Tân.

Năm mười hai tuổi, Sư theo cậu ở Lịnh Cô du
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học miền Hứa Lạc. Không bao lâu, Sư bác thông Lục 
Kinh (sáu bộ kinh của nhà Nho: Kinh Thi, T hư , Lễ, 
Nhạc, Dịch, Xuân Thu), thấu suêít những thuyết Chu 
Dịch, Lão Trang.

Năm hai mươi mô"t tuổi, Sư muôn qua sông ở ẩn 
vớ i Phạm Tuyên Tử. Nhưng vì lúc ấy có loạn Thạch 
Hồ, đường giao thông bị trở ngại nên ý nguyện 
không thành.

Thời gian sau, nghe Pháp sư Đạo An ở tại chùa 
Nghiệp Trung núi Thái Hành, Sư bèn cùng Sư đệ 
Huệ Trì tìm đến đó. Sau khi nghe Pháp sư giảng kinh 
Bát-nhã, Sư suốt thông tỏ ngộ, than rằng: “ Phật pháp 
quả thật vi diệu, xét lạ i học thuyết của Nho Đạo cửu 
lưu (chín trường phái học thuật thời Chiến Quô"c: Nho 
gia, Đạo gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung 
hoành gia, Tạp gia, Nông gia) khác nào như cặn bã，’. 
Sư và Huệ Trì xin xuât gia, hai vị thường lấy việc 
gánh vác Đại pháp làm trách nhiệm của mình. Ngài 
Đạo An thấy vậy khen ngợi rằng: “ về sau, Phật pháp 
lưu thông ở Trung Quốc, có lẽ do Huệ V iễn n à y !，，.

Năm thứ chín niên hiệu Thái Nguyên (384), đời 
vua Hiếu Vũ, Sư đến Lô Sơn, cầm tích trượng dộng 
xuêíng đất, nói: “ Có suôi thì sẽ ở lạ i nơi đây !，’.

Bỗng nhiên có dòng nước phúng lên, Sư bèn lấy

Thích M inh T hành  dịch
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cỏ tranh dựng am. Giảng kinh Niết-bàn, cảm được 
Sơn thần hiển linh, mưa giông sấm sét mở mang đất 
đai, trợ giúp vận chuyển cây gỗ. Thái thú Giang 
Châu kinh ngạc về sự thần dị ấy, tấu xin xây dựng 
chùa Đông Lâm, gọi đại điện là Thần Vận.

Năm thứ 11 niên hiệu Thái Nguyên (386)，ngôi 
chùa được hoàn thành. Sư thấy ở phía Đông Nam 
kinh luật chưa đầy đủ, chưa nghe về thiền pháp, bèn 
dựng lập thiền thất riêng biệt ở trong chùa, thỉnh một 
Thiền sư chỉ dạy chúng tu tập thiền định. Lạ i còn sai 
đệ tử vượt sa mạc tìm cầu kinh nói về thiền, hầu như 
bôn chúng ở Giang Biểu đều được tu tập. Sư có tâm 
nguyện làm cho làm cho sự giáo hóa của Đại thừa từ 
phương Bắc truyền bá đến tận miền Nam.

Sư thường bảo: “Pháp thiền sâu xa mầu nhiệm, 
người không có khả năng thì chẳng trao truyền. Cửa đi 
vào đạo công đức cao dễ tiến tu, niệm Phật làm đầu".

Đồ chúng tới lu i ba ngàn người, những bậc có 
niềm tin chân thật được 123 người. Trong đó có 18 vị 
đứng đầu, gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền, ở 
trước tượng Phật Vô Lượng Thọ kiến lập trai đàn thệ 
nguyện cùng tu Tây Phương Tịnh độ, kết Bạch Liên 
Xã. Lưu D i Dân v iế t văn phát nguyện, Sư v iế t lờ i tựa 
Niệm Phật Tam-muội.
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Tạ Linh Vận cậy tài kiêu căng nhưng vừa gặp 
Sư liền cung kính khâm phục, đào ao trồng sen, cầu 
xin gia nhập L iên  Xã. Sư nhận thấy Tạ Linh Vận nội 
tâm hỗn tạp nên từ chôìỄ

Ở Lô Sơn nhiều rắn, có hành giả không b iết là 
người ở đâu thường hầu bên Sư, rất khéo đuổi rắn, 
đến nay được gọi là “ Thánh giả đuổi rắn” .

Chỗ Sư ở suối chảy vòng quanh chùa, phía dưới 
vào Hổ Khê. M ỗ i khi đưa tiễn khách, Sư lấy Hổ Khê 
làm ranh giới. Khi ấy, Đào Uyên M inh và Lục Tu 
Tĩnh tìm đến yết kiến. Lúc đưa khách ra về, vì đàm 
đạo khế hợp bất giác, Sư bước qua khỏi Hổ Khê hồi 
nào không hay. Ba người nhìn nhau cả cười, đời sau 
nhân đó lưu truyền bức họa ‘‘Tam tiế u ” .

Khi ấy, Pháp sư La-thập gởi thư đến khen Sư là 
“ Bỗ-tát hộ pháp phương Đông” . Chúng tăng ngoại 
quôc đều ca ngợi: “ Đất Hán có bậc Đạo sĩ Đại thừa” , 
mỗi khi dâng hương lễ bái đều hướng về phía Đông 
cúi lễ, dâng tấm lòng về Lô Sơn.

Vua Diêu Tần khâm phục đạo đức, gởi thư liên 
tiếp. Năm đầu niên hiệu Long An (397) thời Tấn An 
Đế, Hoàn Huyền khuyên vua thanh lọc tăng ni, 
nhưng lạ i bảo Lô Sơn là nơi có đạo đức không cần tra

Thích M inh T hành  dịch
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xét. Sư gởi thơ ngăn chặn Hoàn Huyền, bèn được 
khỏi nạn ấy.

Năm đầu niên hiệu Nguyên Hưng (402), Hoàn 
Huyền gởi văn thư cho Ngài, nói rõ lờ i đề nghị của 
Dữu Băng muốn Sa-môn phải lễ bái quố"c vương. Sư 
lạ i gởi thơ bàn luận rõ về việc ấy, nên được bãi bỏ.

Vua An Đê từ Giang Lăng trở về kinh, phụ quốb 
Hà Vô Kỵ khuyên Sư nghinh tiếp. Sư lấy cớ đau yếu 
từ khước. Vua sai sứ đến thăm hỏi bảo rằng, tờ biểu 
của Sư đã được nghe. Nhà vua lạ i đáp lờ i bằng chiếu 
chỉ ưu ái ân cầnề

M ồng 01 tháng 11 năm Ấ t Mão niên hiệu 
Nghĩa Hy (415), Sư nhập định đến ngày 17 m ới xuất 
định, thấy Phật A-di-đà thân sắc vàng đầy khắp hư 
không. Văn Long Thơ Tịnh Độ nói: “Ngài Huệ Viễn 
ba lần thấy Thánh tướng mà trầm  lặng không nói 
ra ” . Đ ạ i sư ở Lô Sơn hơn ba mươi năm, chân không 
bước ra khỏi núi, từ khước mọi sự liên  lạc không cần 
th iế t vớ i thế tục.

Mồng 01 tháng 08 năm Bính Thìn (416)，Sư 
nhuôm bệnh, đến mồng 06 thì bệnh tình trầm trọng. 
Các bậc Tôn đức kỳ cựu khuyên phương tiện dùng 
thuốc rượu để điều trị, Sư khước từ. Lạ i thỉnh Sư tạm 
dùng mật. Ngài sai Luật sư tra xem trong tạng, nhưng
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chưa tìm thấy thì Sư đã tập hợp các đồ đệ dạy rằng: 
“Ta từ lúc năm mươi tuổi gởi thân nơi núi này, tự xét 
ắt có ngày mạng tận mới dứt tuyệt duyên ngoài để 
mong toạ i chí nguyện của mình. Chẳng mấy chốc thân 
thể già suy đã tám mươi ba tuổi rồ i, nay ngày g iờ  đã 
đến, chỉ mong chôn xương cốt nơi rừng tùng, lấy ngọn 
núi làm phần mộ, đồng hình trạng với đất đai cây cỏ. 
Đó là lễ  của người xưa, các ông chớ làm trá i ngược! 
Nếu khiến tinh thần chẳng mờ tố i mới mong đế đạt 
đến chỗ chí thành. Thương xót thay! Đức Thê Tôn 
cũng sẽ dùng đạo lực gia hộ ” •

Đ ại sư nói xong, liền qua đời. Hàng đệ tử và 
Thái thú Tầm Dương cùng các quan làm lễ an táng 
và xây tháp Sư ở phía Tây Lô Sơn.

Vua An Đê sắc phong cho Đại sư thụy hiệu: “ Lô 
Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh Bạch L iên Xã 
Chủ” ，tháp được đặt tên là Ngưng Tịch. Tạ L inh Vận 
lập bia ghi lạ i đức hạnh của Sư, Trương Dã v iê t lờ i 
tựa. Đại sư có trước tác Khuôn Sơn Tập 10 quyển, lưu 
hành ở đ ờ iỗ

Thụy hiệu của Tổ sư Huệ V iễn được phong qua 
các triều đại:

N iên hiệu Nghĩa Hy đời Tấn An Đế, phong thụy

T hích M inh T hành  dịch
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hiệu: Lô Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh Bạch 
Liên Xã Chủ.

- Năm Mậu Thìn niên hiệu Đại Trung đời 
Đường, phong thụy hiệu: Đại Sư Biện Giác.

- Năm thứ ba niên hiệu Thăng Nguyên đời Nam 
Đường, phong thụy hiệu: Đại Sư Chánh Giác.

- Năm thứ ba niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
đời Tông, phong thụy hiệu: Đại Sư V iên Ngộ.

- Năm thứ hai niên hiệu Càn Đạo đời Tông, 
phong thụy hiệu: Đại Pháp Sư Đẳng Biến Chánh 
Giác V iên Ngộ.

Chương 2

DẠI s ir  MINH GIÁO GHI LẠI ù ll KÝ 
N D lN H A T H 0 D I _ T t f s lÌ H U Ị V I Ỉ N

Sự tích ngài Huệ Viễn, học giả tuy xem 
nhưng ít ai hiểu tường tận được, khiến cho 
người đời chẳng thấy tỏ tường đức hạnh 

của bậc tiên hiền. Đó cũng là lỗ i lầm của kẻ hậu học.
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Tôi đọc Cao Tăng Truyện, Liên Xã Lục và Cửu 
Giang Tân Cựu Lục, rất mến mộ sáu việc của ngài 
Huệ Viễn. Thấy rằng có thể dùng để khuyên bảo 
người học nên mới dẫn ra giải thích, nêu lên nơi nhà 
thờ di ảnh, nói rõ với những người đến đây.

- Lục Tu Tĩnh là học giả khác đạo mà đưa qua 
khỏi Hổ Khê, đó là không do người mà vứt bỏ lờ i nói 
của họ.

- Đào Uyên M inh say sưa rượu chè mà vẫn qua 
lạ i, là bởi bỏ qua tiểu tiết, nhận lấy sự thông đạt của 
người.

- Cao tăng Bạt-đà do hiển bày những việc lạ kỳ 
nên bị đuổi mà mời về, lạ i còn khen ngợi, là bởi 
trọng người có trí thức để sửa đổi những kẻ ganh ghét 
bậc hiền tài.

- Tạ Linh Vận do tâm hỗn tạp nên không tiếp 
nhận, kết quả bị chết bởi hành hình, là vì b iết tánh 
khí của người ấy mà cẩn thận về sau.

- Lô Tuần muôn tạo phản mà nắm tay nhận bạn 
cũ, là bởi vì tự tin tưởng đạo đức.

- Hoàn Huyền uy thế lẫy lừng mà chông lại 
không khuất phục, là bởi vì có tiế t tháo lớn.

N ói chung, tình người xưa nay không ai chẳng sợ

T hích M inh T hành  dịch
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uy thế mà tạm lánh tai ương, quên tình nghĩa để tránh 
sự nghi ngờ, háo danh mê mờ sự thật, a dua theo 
quyền thế, tàn nhẫn đôi với kẻ cô độc; thay đổi cử 
chỉ vì sợ liên lụy; cho mình là đúng, kẻ khác là sai.

A i có đạo đức được tôn kính một đời, làm bậc 
thầy của người hiền, lạ i vì vài lờ i nói mà nghe theo 
người sao?

A i vốn đã có đức thù thắng, hạnh trong sạch, lạ i 
chịu kết giao với kẻ say sưa, tôn trọng sự thông đạt 
của người?

Có ai lạ i hạ thấp sự tôn nghiêm của bậc thầy mà 
quý trọng người khách bị kích bác và xua đuổi, bày tỏ 
sự hiền tà i của người?

Có ai cự tuyệt kẻ sĩ danh tiếng lẫy lừng, chẳng 
tiếp nhận giáo hóa, giữ được toàn vẹn về sau?

Có ai vì nghĩa chẳng tránh tai họa, vẫn thân 
thiện vớ i bạn cũ, tin tưởng đạo đức của người?

Có ai đứng trước uy quyền của tướng soái, ở nơi 
sát phạt bạo ngược mà giữ đạo chẳng khuất phục, gìn 
tiế t tháo của mình?

Thế nên, kiến thức và độ lượng của ngài Huệ 
V iễn rộng lớn, vượt hẳn cả xưa nay. Còn như việc 
gánh vác chánh pháp, mở rộng đạo Thánh, lưu lạ i
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công hạnh cho trờ i người. Kẻ ngu tôì này chẳng thể 
hiểu tường tận, có lẽ Ngài là bậc Thánh chăng? Bậc 
H iền chăng?

V ĩ đại thay! Khí phách trùm thiên hạ, thanh 
phong khắp đất trời, đó là danh tiếng của ngài Huệ 
Viễn. Vẻ thu bôn biển, sừng sửng trong núi thần, đó 
là sự thanh cao của ngài Huệ Viễn. Rồng trong loài 
người, phụng trong hàng tăng, từ bỏ quyền v ị giông 
như Sào Phủ, Hứa Do64, đó là phong cách của ngài

64 Sào Phủ Hứa Do: tên một tích truyện cổ Trung Quô"c, lấy tên hai 
nhân vật trong đó là Sào Phủ (chữ Hán:巢父）và Hứa Do (許由）.
Theo truyền thuyết, hai nhân vật này sống đời vua Nghiêu. Câu chuyện 
như sau (lờ i đối thoại theo Chuyện g iã i buồn của Huỳnh Tịnh Của):
Hứa Do được tiếng là người hiền, vua Nghiêu vờ i vào để truyền ngôi. 
Hứa Do từ chôì，cười mà về rồi ra suôi rửa tai.
Khi đó, Sào Phủ mới dắt trâu tới suôi uông nước, thấy Hứa Do rửa tai, 
bèn hỏi tại sao.
Hứa Do trả lờ i:
- Vua Nghiêu đòi tôi, bảo tôi thì làm vua.
Sào Phủ hòn dắt trâu bỏ lên trên giòng nước cho uống.
Hứa Do hỏi tại sao, Sào Phủ đáp:
- Anh rửa tai anh xuông đó, tôi sợ trâu tôi uô'ng nhằm.
Sào Phủ lạ i nói:
- Anh đi đâu cho người ta b iết vua mà muốn nhường ngôi vua cho anh, 
ấy là tại bụng anh vẫn còn danh lợi.
Huỳnh Tịnh của phê rằng: “ Nghe mù rửa, chi bàn只 giữ vẹn đừng nịỊhe” . 
Tích Sào Phủ Hứa Do trở thành một điển cô' về lòng trong sạch và tính 
ẩn dật.
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Huệ Viễn. M ây trắng hang sâu, cây ngọc cỗ thơm, là 
nơi gởi thân của Ngài Huệ Viễn.

Kẻ ngu tồ i này tuy mến mộ nhưng lạ i hận sinh 
sau Ngài. Nay chiêm lễ di ảnh, cúi đầu đảnh lễ, 
nguyện đem lờ i văn quê dôt ghi lên nơi vách.

❖ Tên họ mười tám bậc đại hiền ở Lô Sơn

1. Tổ sư Huệ Viễn, họ cổ , người ở xứ Lâu 
Phiền, Nhạn Môn.

2. Pháp sư Huệ Vĩnh, họ Phồn, người ở Hà Nội.

3. Pháp sư Huệ Trì, sư đệ của ngài Huệ Viễn, 
cùng sư huynh tôn thờ Pháp sư Đạo An làm thầy.

4. Pháp sư Đạo Sinh, họ Ngụy, người ở Cự Dã, cư 
ngụ tại Bành Thành, sinh ra trong gia đình quan lại.

5. Tôn giả Phật-đà-da-xá, Trung Hoa gọi là Giác 
Minh, người ở nước K ế  Tân, dòng dõi Bà-la-môn.

Trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, đoạn Vân Ticn, 
Vương Tử Trực, Bùi Kiệm, Trịnh Hâm vào quán nước gặp một chủ quán 
có vẻ có tài, Vân T iên khuyên ông ra làm quan. Ông trả lờ i:
Quán rằng: Nịịhiêu Thuấn thuở xưa 
Khó n^ăn Sào Phu, khôn ngừa Hứa Do
Ý nói, ngay cả đời thịnh vượng thanh bình như thời vua Nghiêu, vua 
Thuấn mà còn có người ẩn dật không ra làm quan, huông chi thời này!
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6. Tôn giả Phật Đà-bạt-đà-la, Trung Hoa gọi là 
Giác Hiền, hậu duệ của Cam Lồ Phạn Vương.

7. Pháp sư Huệ Duệ, người ở Ký Châu.

8. Pháp sư Đàm Thuận, người ở Hoàng Long.

9. Pháp sư Đạo Kính, họ Vương, ở Lang Da 
(huyện Chư Thành ở Sơn Đông), ông nội là Vương 
Ngưng Chi coi giữ Giang Châu.

10. Pháp sư Đàm Hằng, người ở Hà Đông, xuâ,t 
gia lúc còn trẻ thơ, chẳng biết họ gì.

11. Pháp sư Đạo Bính, người ở Dĩnh Xuyên, họ
Trần.

12. Pháp sư Đàm Tiên, người ở Quảng Lăng, 
chẳng b iết họ gì.

13. Cư sĩ Lưu D i Dân, húy Trình Chi, tự Trọng 
Tư, người ở Tụ Lý tại Bành Thành.

14. Cư sĩ Lô i Thứ Tôn, tự Trọng Luân, người ở 
Nam Xương.

15. Cư sĩ Tôn Bính, Thiêu Văn, người ở Nam 
Dương.

16. Cư sĩ Trương Dã, tự Lai Dân.

17. Cư sĩ Trương Thuyên,
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18. Cư sĩ Châu Tục Chi, tự Đạo Tổ, người ở 
Hoàng Vu, Nhạn Môn.

Bài thơ của Thiền sư Quán HƯU được ghi nơi thơ 
di ảnh 18 bậc Đại Hiền.

氺

Chương 3

NÓI RÕ VIỆC THÀNH DẠO CỦA TO HyỊ VIỄN
■ ■ ẳ

Sách Lễ Ký nói: 'Tơ tiên không có điều hay 
mà khen ngợi, là lừa dố i; có điều lành mà 
chẳng biết, là không rõ ; b iết mà chẳng lưu 

truyền, là bất nhân. Ba việc ây là điều mà người quân 
tử lấy làm hổ thẹn” •

Ô i! Đối với người học Phật chúng ta lẽ nào lạ i 
không như thê ! Tổ sư Huệ V iễn đức hạnh quả v ị sáng 
ngời, công đức rộng lớn. Kẻ ngu này hổ thẹn được dự 
vào giáo pháp của Ngài, là con cháu trong thời kỳ 
L iên  tông suy v i sa sút, quê mùa dôt nát, ít học bât 
tài, chưa có thể tiếp nối tông phong thuở trước. Thật 
là phụ bạc ân đức từ bi của người xưa! Từng đọc 
Minh Giáo Ký, rất lấy làm hổ thẹn. Lạ i từng xem 
Thông Luận của Thiền sư Tú ở Thạch Thât có nói
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rằng: “Cách Khổng Tử một trăm năm có Mạnh Kha 
(Mạnh Tử). Khi đó, đạo của Khổng Tử gần như suy vi, 
Mạnh Kha nỗ lực thực hành đạo ấy, do vậy mà chấn 
khởi lạ i” .

Phật giáo sang phương Đông, trải qua ba trăm 
năm có ngài Huệ V iễnễ Khi ây, người xuât gia dân 
dần thêm nhiều, nhưng chưa có sự thực hành riêng 
b iệ t chưa chế định phép tắt và khuôn mẫu tốt đẹp, 
làm bậc tông sư trong thiên hạ như ngài Huệ Viên, 
Phật đạo do đó bắt đầu chấn hưngề Bởi thế, từng bảo 
rằng, ngài Huệ V iễn có công lớn đối với Phật giáo, 
giống như Mạnh Tử trong nhà Nho. Ngài cùng với 
cao tăng triều sĩ đồng tu Tịnh độ, đạo đức vang đên 
tận tai vua, giáo pháp truyền khắp thiên hạ. Những 
người tu tập niệm Phật sau này, chẳng b iết ngọn 
ngành của Tổ sư, mất đi nguồn dòng. Thấy những kẻ 
Xiển-đề bạc phước ở đời ngụy soạn Lô Sơn Thành 
Đạo Ký, trao chuốt những ngôn từ dối trá, toàn là 
những lờ i nói vô căn cứ, dối gạt thiện tín, truyền 
khắp tai mắt mọi người, đến nay chẳng thể sửa đổi.

Tô i mới tham khảo Đại tạng, Hoẵng M inh Tập, 
Cao Tăng Truyện. Xét tận tường chỗ chính yếu, lược 
nêu bảy việc để phá trừ mọi sự nghi hoặc. Người 
hiểu biết nên soi xét:

Thích M inh T hành  dịch
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1. Ngài Huệ V iễn lễ Pháp sư Đạo An ở núi Thái 
Hành xuất gia, lại tuyên truyền bừa bãi rằng lễ Tôn 
giả Chiên-đàn làm thầy, đó là điều dối trá thứ nhất.

2. Bừa bãi cho rằng Đạo An là cháu của ngài 
Huệ Viễn, đó là điều dôi trá thứ hai.

3. Ngài Huệ Viễn ba mươi năm không ra khỏi 
núi, chân không bước vào thế tục, lại bừa bãi nói rằng 
bị Bạch Trang cướp bắt, đó là điều dôì trá thứ ba.

4. Vua nhà Tấn ba lần mời thỉnh, ngài Huệ Viễn 
lấy cớ bệnh từ chôì không đến, lạ i bừa bãi nói rằng 
Ngài bán thân làm nô bộc cho Thôi tướng công, đó là 
điều dôì trá thứ tư.

5. Cánh tay phải ngài Đạo An có vòng thịt, lại 
bừa bãi nói rằng là ngài Huệ Viễn, đó là điều dôì trá 
thứ năm.

6. Khi lâm chung, dặn dò thi hài xương côtt đặt 
dưới cội tùng ở phía Tây Lô Sơn, xem nơi tháp Ngưng 
Tịch có thể làm chứng cứ. Thế mà bừa bãi nói rằng 
Ngài ngồi trên thuyền nhiều màu sắc lên trời 
Đâu-suât, đó là điều dôi trá thứ sáu.

7. Pháp sư Đạo Sinh giảng kinh ở Hổ Khâu, chỉ 
đá phát thệ, đá bèn gật đầu. Thê mà nói bừa bãi đó 
là ngài Huệ Viễn, đây là điều dối trá thứ bảy.
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Buồn thay! Những kẻ gian nịnh ở đời chẳng biết 
đạo đức chân thật của Tổ sư, chỉ nghe lờ i đồn, tô vẽ 
bừa bãi nhiều việc càn dở, truyền tiếng xâu đến đời 
sau, khắp nơi chê cười nhạo báng, khinh lờn đạo đức 
của bậc Thánh. Người hiểu biết thấy vậy chẳng xét 
nét nguyên do, há lạ i xem thường Tổ sư hay sao? Như 
thế, đâu chẳng phải là làm thân Phật ra máu, phạm 
tội ngũ nghịch ư?

Tô i từng thấy, vào niên hiệu Nguyên Gia đời 
Tống, Sư Tài Quán, Huệ Nghiêm và Tạ Linh Vận 
phiên dịch kinh Niết-bàn thêm bớt từ ngữ, nhân đó 
mơ thấy v ị thần quở trách rằng: “Đám đem tình phàm 
xem thường Thánh đ iên !". Sư Tài Quán sợ hãi mà 
ngưng lại.

Còn có ngài Huệ Lâm, do tài học nên được nhà 
vua quý mến, người thời ấy gọi Huệ Lâm là “ Tể 
tướng áo đen” . Ông tự trước tác Hắc Bạch Luận hủy 
báng Phật giáo, liền bị cảm bệnh dữ, da th ịt thôi rữa 
mà chết.

Ô i! Như thế v iế t bừa bãi truyện ký về Tổ sư, há 
lạ i không sợ rơi vào ba đường địa ngục sao?

Phàm những người đồng chí hướng với tôi, nên 
xét kỹ những việc thật về ngài Huệ V iễn từ gố"c đến

Thích M inh T hành  dịch
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ngọn;nó i 
mong nỗi 
rửa sạch.

rõ khắp nơi, làm cho đạo Tổ sáng ngời mới 
oan ức của bậc Thánh Hiền do đây được

Chương 4

DẠISIÍDÀM LDAN

t  I  ih u ở  nhỏ, nhân dạo núi Ngũ Đài, Đại sư 
I Đàm Loan thấy thần tích linh dị, bèn 

phát tâm xuất gia. Sư nghiên cứu đầy đủ 
giáo pháp Đôn, Tiệm của ba thừa, khai mở Định, 
Tuệ. Sư thường bị bệnh, khi đi đến Phần Châu, chợt 
thấy mây che khắp cả, cửa trờ i mở toan, bậc thang 
dẫn đến sáu tầng trờ i cõi Dục65 trên dưới trùng điệp.

6S Sáu tầng t rờ i cõi Dục: chỉ cho 6 tầng trời cõi Dục. Đó là:
1. Tứ Đại Vương Thiên: cũng gọi Đại Vương Thiên, Tứ Vương Thiên. Có 
bôn vua trời là: T rì Quô'c, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn và các 
Thiên chung. Người ở cõi trời này cao bằng lÁ câu-lô-xá, sống 500 tuổi; 
một ngày đêm ở đây bằng 50 năm ở trần gian.
2. Tam Thập Tam Thicn: cũng gọi là Đao-lợi Thiên. Gồm 33 cõi trời: 
T rờ i Đ ế Thích ở giữa, 4 phương mỗi phương đều có 8 cõi trời. Thân cao 
hằng xh  câu-lô-xá, sống 1000 tuổi; một ngày đcm ở đây bằng 100 năm ở 
nhân gian.
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Sư vừa chớp mắt, bệnh liền được khỏi. Từ đó, khẩn 
thiết dụng tâm nơi Phật đạo, thường gắng sức như 
không kịp; dạy bảo cho những kẻ thế tục mê mờ, 
không phân biệt xa gần.

Lúc đầu, Sư thích thuật học của đạo Tiên, nghe 
Đào Ẩn Cư được pháp trường sinh, từ xa tìm đến. Đào 
An Cư trao cho mười quyển kinh Tiên. Sư rất vui 
mừng, cho rằng đạo thuật Thần Tiên là điều cần thiêt.

Khi trở về, qua Lạc Dương, gặp Pháp sư 
Bồ-đề-lưu-chi, trong lòng tâm đắc bèn hỏi rằng:

Thích M inh T hành  dịch

3. Dạ-ma Thiên: cũng gọi Diệm-ma Thicn, V iêm  Ma Thiên, Thời Phần 
Thiên. Đứng đầu cõi trờ i này ỉà Tu-dạ-ma thiẽn, thân cao bằng 3/4 của 1 
câu-lô-xá, sống 2000 tuổi; mộl ngày đêm ở cõi trời này bằng 200 năm ở 
nhân gian.
4. Đâu-suất Thiên: cũng gọi Đổ Sử Đa Thiên, Đâu-suât-đà Thiên, Hỷ 
Túc Thiên. Đứng đầu cõi trờ i này là vua trời San Đâu-suất-đà‘ Thân cao 
1 câu-lô-xá, sông 4000 tuổi; một ngày một đêm nơi này bằng 400 năm ở 
nhân gian.
5. Hóa Tự Tại Thiên: cũng gọi là Lạc Biến Hóa Thiên, Vô K iêu Lạc 
Thiên, Vô cống Lao Thiên, Ni-ma-la Thiên. Đứng đầu cõi trờ i này là vua 
trờ i Thiện Hóa. Thân cao 1 câu-lô-xá 1 /4，sống 8000 tuổi; một ngày đêm 
ở cõi trời này bằng 800 năm ở nhân gian.
6. Tha Hóa Tự Tại Thiên: cũng gọi Tha Hóa Tự Chuyển Thicn, Tha Hóa 
Lạc Thiên，Hóa úng  Thanh Thiên, Ba-la-ni-mật Thiên. Đứng đầu cõi trời 
này là vua trờ i Tự Tại. Thân cao 1 câu-lô-xá */2, sông 16.000 tuôi; ưiột 
ngày đêm tại đầy bằng 1.600 năm ở nhân gian.
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- Trong đạo Phật có pháp trường sinh bất tử 
chăng?

Bồ-đề-lưu-chi cười đáp:

- Nói  về trường sinh bất tử, thật ra chỉ có Phật 
pháp mà thôi!

Nói xong, lấy kinh Quán Vô Lượng Thọ trao cho 
và bảo:

- Tu học theo đây thì không còn luân chuyển 
trong sáu đường, thoát ly hẳn ba cõi. Sự thịnh suy 
thành bại, đường họa phước xuông lên, cũng không 
còn ràng buộc được. Nói về thọ lượng thì kiếp đá và 
cát sông Hằng cũng chẳng thể sánh bằng. Đây mới 
thật là pháp trường sinh của đức Phật vậy!

Ngài Đàm Loan nghe nói liền phát khởi lòng tin 
sâu chắc, bèn đô"t kinh Tiên đã học, chuyên tu theo 
kinh Quán Vô Lượng Thợ. Từ đó, Ngài thông suô"t 
nghĩa l'ý trong kinh ấy và tu ba phước nghiệp, quán 
tưởng chín phẩm. Dù lạnh nóng thay đổi, bệnh tật 
đến thân cũng không lười biếng bê trễ, giữ vững tâm 
ban đầu. Vua nước Ngụy mến trọng ý chí cao thượng, 
lạ i khen ngợi sự tu hành và giáo hóa mọi người, đạo 
nghiệp rộng lớn, ban hiệu cho Sư là Thần Loan, lạ i 
sắc chỉ cho Sư trụ trì chùa Đại Nghiêm ở Tinh Châu, 
chưa bao lâu dời về chùa Huyền Trung ở Phần Châu.
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M ột hôm, Sư đang trì tụng, có một v ị tăng người 
Ân Độ dáng vẻ phi phàm vào trong thất bảo:

- Ta là Long Thọ, ở nơi Tịnh độ, do ông có tâm 
hướng về Cực Lạc nên đến thăm viếng.

Sư thưa:

- Có việc gì xin Ngài chỉ dạy!

Ngài Long Thọ nói:

- Đã qua, chẳng theo kịp
Chưa đến, không thể tìm
Hiện tại, nay ở đâu
Ngựa khỏe khó kéo lạ i.

N ói xong liền biến mất.

Do thấy điều kỳ lạ nên Sư biết đã đến kỳ vãng 
sinh, liền tập hợp đệ tử mấy trăm người, răn dạy 
rằng:

- Bôn loài luân chuyển nhọc nhằn không có 
ngày dừng nghỉ. Nỗi khổ nơi địa ngục rất đáng kinh 
sợ, tịnh nghiệp nơi chín phẩm cần gắng tu!

N ói xong, bảo hàng đệ tử cao tiếng niệm Phật 
A-di-đà. Sư bèn hướng về phương Tây, nhắm mắt cúi 
lạy rồ i thị tịch.
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Lúc ấy, kẻ tăng người tục đều nghe tiếng nhạc 
rền vang giữa hư không, từ phương Tây vọng lạ i giây 
lâu mới dứt.

Chương 5

DẠI S lf TRÍ GIẢ

Sư húy Trí Khải, tự Đức An, họ Trần, quê ở 
Dĩnh Xuyên. Mẹ họ Từ, mộng thấy mây 
khói năm sắc bay quanh thân mà cảm 

mang thai Ngài. Đên khi đản sinh, trong nhà bông 
nhiên ánh sáng chiếu soi rạng ngời.

Sư sinh ra đã có tướng lạ: mày thanh tú, mắt dài 
sáng, mỗi tròng có hai con ngươi. Lúc còn nhỏ hễ gặp 
hình tượng Phật Bồ-tát thì liền đảnh lễ, thấy chư tăng 
thì rất cung kính.

Năm mười tám tuổi, Sư nương theo Pháp sư 
Pháp Chữ ở chùa Quả Nguyện, tạ i Tương Châu xuất 
gia. Sư thường tụng kinh Pháp Hoa, kiêm  thông luật 
tạng, tính ưa tu tập Thiền định, v ề  sau, lạ i nhắm 
hướng Bắc đên núi Đại Tô, lễ Thiền sư Huệ Tư làm 
thầy. Ngài Huệ Tư vừa nhìn thấy Sư, liền bảo:
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- Ta với ông xưa kia đồng nghe kinh Pháp Hoa ở 
Linh Sơn, duyên xưa vẫn còn, nay lạ i gặp nhau!

Nhân đó, được Thiền sư truyền trao pháp tu 
Pháp Hoa Tam-muội.

Sư tụng kinh trải qua hai mươi mô"t ngày, đến 
phẩm Dược Vương Bổn Sự tới câu: “Đó là tinh tấn 
chân thật, đó gọi là cúng dường pháp chân thậ t...", 
thân tâm chợt rỗng rang, lặng lẽ vào định, soi sáng 
Pháp Hoa như mặt trờ i chiếu khắp vạn vật; thấu suốt 
tướng của các pháp như gió mát dạo giữa hư không. 
Sư đem chỗ chứng ngộ bạch với ngài Huệ Tư. Thiền 
sưngợi khen, bảo:

- Chỉ riêng ông mới chứng, duy có ta mới biết! 
Cảnh mà ông chứng đó là tiền phương tiện của Pháp 
Hoa Tam-muội. Ông được Tuyền Đà-la-ni, trong 
những người thuyết pháp ông là bậc nhất.

v ề  sau, Sư hoằng pháp ở Nghiệp Đô, các Pháp 
sư tài g iỏ i đương thời thảy đều khuât phục.

Sau, Sư vào núi Thiên Thai, hàng phục ma quân, 
tiến tu đạo hạnh. Khi hóa duyên đã mãn, Sư ở trước 
tượng Phật bằng đá lớn tại Tân Xương thị hiện có 
bệnh, bảo rằng nhập diệt. Đệ tử thưa hỏi:

- Ngài có được sinh về Tây Phương chăng?
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Sư đáp：

- Các thầy bạn đều theo Bồ-tát Quán Âm  tới 
rước ta vãng sinh!

Đến tô,i, thị giả thấy có Phật đến, thân Phật to 
lớn gấp đôi tượng Phật đá lớn.

Lúc sắp lâm chung, Sư nói về các pháp môn, 
bảo đại chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ và đề mục 
của kinh Quán Vồ Lương Thọ. Sư bèn nhìn khắp đại 
chúng, chắp tay khen ngợi rằng:

- Bôn mươi tám nguyện trang nghiêm Tịnh độ, 
ao sen cây báu dễ vãng sinh mà ít kẻ nguyện cầu. 
Người tạo năm tộ i nghịch, mười điều ác tướng địa 
ngục hiện, một niệm cải hôì còn được sinh về; huông 
là bậc huân tu giới định, nỗ lực thực hành đạo Thánh, 
tất công phu chẳng luốVig uổng vậy!

Nói xong, xướng danh Tam Bảo rồ i điềm nhiên 
thị tịch.

v ề  sau, có vị tăng mong muôn biết Sư sinh về 
cõi nào, bèn nằm mộng thấy Ngài theo sau Bồ-tát 
Quán Thế Âm  thân sắc vàng chói, cao lớn mây 
trượng, đi đến bảo rằng:

- Trí Giả đã sinh về Tây Phương! Ông đừng nên 
nghi ngờ nữa!

226



T hích M inh T hành  dịch

Chương 6

DẠISIÍTHIỆNOẠD  
•  ■ ■

(Tổ thứ hai của Liên tông)

N iên hiệu Trinh Quán đời Đường, Đại sư 
Thiện Đạo chu du khắp nơi tìm hỏi đạo 
pháp, nhân thấy Thiền sư Đạo xước ở 

Tây Hà thực hành những phương pháp sám hốì Đại 
thừa và đạo tràng Tịnh độ cửu phẩm, giảng kinh 
Quán Vồ Lượng Thọ, Sư rất vui mừng bảo: “

- Đây mới thật là lô i chính yếu đi vào cảnh 
Phật. Tu các hạnh nghiệp khác quanh co khó thành 
tựu, chỉ môn quán này mau thoát sinh tử. Nay ta đã 
được rồ i vậy!

Từ đó, Ngài siêng năng tinh tấn không ngại khổ 
nhọc như cứu lửa cháy trên đầu. về sau, đến kinh sư 
khuyến khích bôn chúng đệ tử66 tu hành, không kể là 
kẻ sang người hèn, ngay cả bọn bán rượu th ịt cũng 
cảm ngộ được.

66 Bôn chúng đệ tử : chỉ cho bô'n chúng đệ tử tạo thành giáo đoàn Phật 
giáo, tức Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Ưu-bà-tấc，ưu-bà-di hoặc chỉ riêng cho 
bôn chúng xuất gia là Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Sa-di và Sa-di-ni.

227



Liên Tồng Bảo Giám

Sư mỗi khi vào thất, quỳ chắp tay nhất tâm niệm 
Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, quyết không chịu thôi 
nghỉ, thậm chí trời lạnh buố"t cũng đổ mồ hôi. Tướng 
trạng ấy là bày tỏ lòng chí thành tinh tấn của Sư.

Lúc ra thất, diễn nói pháp môn Tịnh độ cho đại 
chúng, giáo hóa người tăng kẻ tục, làm cho họ phát 
tâm đạo tâm tu hạnh Tịnh độ, không khi nào không 
làm lợ i ích cho mọi người. Hơn hai mươi năm không 
có chỗ ngủ nghỉ, chưa từng tạm thời nghỉ ngơi, trừ khi 
tắm gội, chưa từng cởi áo. Sư thực hành pháp Ban chu 
Tam-muội, lễ Phật Phương Đẳng, chuyên lây đó làm 
trách nhiệm của mình.

Sư giữ gìn giới hạnh không sai phạm một mảy 
may, chưa từng ngước mắt nhìn người nữ, tâm dứt 
hẳn nơi danh lợ i, tránh xa những sự cười đùa. Dùng 
việc tu thân thanh tịnh làm sự cúng dường; đồ ăn, 
thức uông, tứ sự67 không tự hưởng đều đem bố thí. 
Được thức ăn ngon đưa cho nhà trù để cúng dường 
đại chúng, chẳng dùng sữa lạc, đề hồ, phần mình chỉ 
dùng thức ăn đạm bạc.

67 Tứ  sự: dâng cúng bốn món cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày lên 
Phật và Tăng, đó là y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc men hoặc chỉ 
cho y phục, thức ăn uông, ngọa cụ, phòng xá.
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Sư đem những tịnh tài được dâng tặng dùng để 
viế t hơn mười vạn quyển kinh A-di-đà, vẽ hơn ba 
trăm bức Tịnh độ biến tướng; thấy chùa tháp hư hoại 
đều tu sửa lại, đô"t đèn tiếp nôi ánh sáng suô"t năm 
chẳng dứt; ba y, bình bát chẳng xài khiến người khác 
mang rửa, trước sau không đổi thay.

Sư giáo hóa những người có duyên, thường tự đi 
một mình không đi chung với mọi người, sợ đi cùng 
với người khác bàn luận việc đời trở ngại cho việc tu 
hành của mình. Hoặc có người tìm kiếm lễ bái được 
nghe Ngài nói một ít pháp, hoặc có người được cùng 
dự đạo tràng, đích thân tiếp nhận lờ i dạy bảo; hoặc có 
người chưa từng thấy nghe, tìm kiếm giáo nghĩa; hoặc 
có người truyền trao lần lượt pháp môn Tịnh độ hoặc 
tụng kinh A-di-đà mười vạn biến, cho đến ba mươi vạn 
biến, niệm Phật A-di-đà mỗi ngày một vạn năm ngàn 
câu, cho đến mười vạn và được niệm Phật Tam-muội, 
vãng sinh Tịnh độ đông không thể kể xiết.

Có người hỏi:

- N iệm  Phật được vãng sinh chăng?

Ngài đáp:

- Tùy theo sự tinh tấn niệm Phật, chắc chắn ông 
sẽ được mãn nguyện.

Thích M inh T hành  dịch
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Nói xong, Ngài tự niệm Nam mô A-di-đà Phật, 
liền có một tia sáng từ trong miệng phóng ra. K ế  lại 
liên tiếp niệm từ mười cho đến một trăm câu, ánh 
sáng cũng thế.

M ột hôm, Đại sư bỗng bảo mọi người:

- Thân này đáng chán, các khổ bức ngặt, tâm tư 
biến đổi không tạm dừng nghỉ.

N ó i xong, leo lên cây liễu trước chùa, hướng về 
Tây nguyện rằng:

- Nguyện oai thần của Phật mau chóng tiếp dẫn 
con; Bồ-tát Quán Âm  Thế Chí cũng đến trợ giúp, 
khiến tâm con chẳng mât chánh niệm, chẳng sợ hãi, 
ở trong giáo pháp Phật Di-đà chẳng phát sinh mảy 
may lu i sụt.

Nguyện xong, Ngài ở trên cây, đứng nghiêm 
trang thoát hóa.

Khi ây, các sĩ đại phu ở kinh sư, thành kính tin 
tưởng thâu nhặt hài côt an táng. Hoàng đế Cao Tông 
nghe nói Ngài niệm Phật phát ra ánh sáng, lạ i hay 
khi xả bỏ báo thân an lành đến như thế, nên ban một 
tấm biển sắc tặng hiệu chùa là Quang M inh Tự.

Lược truyện của ngài Tuân Thức ở chùa Thiên 
Trúc nói Hòa thượng Thiện Đạo là Phật A-di-đà hóa
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thân. Từ khi đến Trường An, nghe tiếng nước chảy, 
Hòa thượng bảo có thể dạy niệm Phật, bèn lập Ngũ 
Hội Giáo, khuyên bảo giáo hóa rộng rãi. Có người rất 
mực tin tưởng, thấy Hòa thượng niệm Phật, Phật từ 
trong miệng hiện ra. Sau ba năm, trong thành Trường 
An đều biết niệm Phật. V iệc này thấy trong biệt 
truyện, về sau có Đại sư Pháp Chiếu là hậu thân của 
ngài Thiện Đạo, vào thời vua Đức Tông mở Ngũ Hội 
Giáo ở Tinh Châu dạy người niệm Phật. Nhà vua ở 
Trường An thường nghe phía Đông Bắc có tiếng niệm 
Phật. Vua sai sứ đi tìm, đến Đại Khang quả nhiên 
thấy ngài Pháp Chiếu dạy người niệm Phật. Vua bèn 
mời vào cung. Ngài bèn mở năm hội niệm Phật dạy 
mọi người trong cung tu hành, việc này có ghi rõ 
trong truyện ký.

氺

Chương 7

DẠI S lí PHÁP CHIẾU

N iên hiệu Đại Lịch thứ hai đời nhà 
Đường (767)，Ngài ở chùa Vân Phong 
tạ i Hành Châu huân tu từ bi, nhẫn

T hích M inh T hành  dịch
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nhục, g iớ i hạnh, Thiền định, được mọi người đương 
thời quy kính.

M ột buổi sáng nọ, vào lúc thanh trai, Sư thấy 
trong bát cháo nơi tăng đường hiện rõ bóng mây ngũ 
sắc. Trong mây hiện ra cảnh chùa, phía Đông Bắc 
của chùa có dãy núi lớn, chân núi có khe nước. Phía 
Bắc có khe nước lạ i có cửa ngõ bằng đá. Trong ngõ 
đá, khoảng năm dặm lạ i có một ngôi chùa, trên bảng 
vàng đề “ Đại Thánh Trúc Lâm Tự ,,ị Tuy mắt Ngài 
thấy mà trong lòng còn ngờ là lúc ấy tinh thần không 
tỉnh sáng. M ấy hôm sau, khi thọ trai, Ngài lạ i thấy 
trong bát hiện mây ngũ sắc, trong mây hiện ra mấy 
cảnh chùa; không có núi rừng nhơ xấu, thuần là cõi 
sắc vàng; ao đài, lầu các cùng các thứ báu xen kẽ lẫn 
nhau, muôn v ị Bồ-tát ở trong đó. Trong ấy, cõi nước 
trang nghiêm của chư Phật, đủ mọi tướng thù thắng. 
Sư vui thích đem cảnh tượng này tìm hỏi, có hai vị 
tăng Gia Diên và Đàm Huy nói: “ Sự biến hiện của 
chư Thánh không thể dùng phàm tình lường xét được, 
nhưng nếu luận về địa thế non sông, thì đó là cảnh 
Ngũ Đài Sơn,\

Mùa hạ năm Đại Lịch thứ tư (769), Đ ại sư mở 
đạo tràng Ngũ Hội Niệm Phật ở chùa Hồ Đông tại 
Hành Châu. Ngày 02 tháng 06 năm ây, mây lành ngũ
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sắc che khắp cả chùa. Trong mây hiện ra lầu các, 
trên lầu các có mấy vị tăng người Ân Độ thân cao 
hơn một trượng, cầm tích trượng hành đạo. Lạ i thây 
Phật A-di-đà và hai vị Bồ-tát Quán Âm, Thế Chí thân 
tướng cao lớn khắp cả hư không. Lúc trờ i tô"i, ở ngoài 
đạo tràng, Sư gặp một cụ già bảo:

- Trước ông đã phát nguyện muốn đến thế giới 
k im  sắc đảnh lễ Đại thánh Văn-thù, sao đến nay vẫn 
chưa thực hiện?

Ngài nói:

- Thời  gian và đường sá khó khăn, b iết làm thế
nào?

Cụ già bảo:

- Chỉ cần đi ngay thì được, nào có gian nan gì!

Ngài chưa trả lờ i thì cụ già biến mất.

Do thấy sự lạ kỳ, nên lạ i phát nguyện:

- Nguyện đem thân này đến gặp Đại Thánh, dù 
cho có vào trong biển lửa'sông băng cũng quyết 
không lu i bước.

Ngày 13 tháng 08 năm ấy, Đại sư cùng mấy 
người đồng chí hướng, từ Nam Nhạc xuât phát, quả 
nhiên không gặp gian nan hiểm trở. Ngày mồng 05

T hích M inh T hành  dịch
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tháng 04 năm Đại Lịch thứ 5 (770)，đến huyện Ngũ 
Đài, từ xa trông thấy phía Nam của chùa có mấy 
luồng ánh sáng. Ngày mồng 06 đến chùa Phật 
Quang, in như những cảnh thấy trong bát, không sai 
khác chút nào. Đêm ấy, vào khoảng canh tư, lạ i có 
ánh sáng lạ từ phương Bắc chiếu đếnỗ Ngài chẳng rõ 
mới hỏi:

- Đây là điềm gì? Lành hay dữ?

V ị tăng bảo:

- Đây là ánh sáng chẳng nghĩ bàn của Đại Thánh 
thâu nhiếp thân tâm ông, tại sao lại hỏi như thế?

Đại sư nghe rồi, liền đầy đủ oai nghi tiến bước 
đến chùa. Đến phía Đông Bắc của chùa khoảng năm 
dặm, quả nhiên có một dãy núi. Dưới chân núi có khe 
nước, phía Bắc khe có cửa cổng bằng đá. Nơi cửa có 
hai vị đồng tử, một vị xứng là Thiện Tài, vị kia xưng 
là Nan-đà. Hai v ị dẫn Sư vào cửa, đi về phương Bắc 
khoảng năm dặm lạ i thấy một cổng vàng, phía trên 
có lầu các, bên cạnh lầu các lạ i có một ngôi chùa, 
cổng chùa có tấm biển vàng lớn đề: “ Đại Thánh Trúc 
Lâm T ự ” .

Chu vi của chùa khoảng hai mươi dặm, hơn một 
trăm viện, mỗi viện đều có bảo tháp. Vàng ròng làm
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đâ̂ t, đài hoa cây ngọc đầy khắp trong đó. Sư vào chùa, 
lên giảng đường, thây Bồ-tát Văn-thù bên Tây, ngài 
Phổ Hiền bên Đông. Hai vị đều ngồi tòa sư tử cao đẹp. 
Sư đến trước hai vị Bồ-tát đảnh lễ, thưa rằng: “

- Hàng phàm phu thời mạt pháp, hiểu b iê t cạn 
cợt, tuy có Phật tánh tâm địa mà không sao hiển lộ 
được. Chưa b iết tu hành pháp môn nào là th iế t yếu 
nhất? Cúi mong Đại Thánh giải trừ m ối nghi ngờ 
cho con!

Bồ-tát Văn-thù bảo:

- Lời  ông hỏi hiện nay rất đúng lúc. Các môn tu 
hành, không gì hơn niệm Phật. Ta trong đời quá khứ 
nhờ niệm Phật mà được Nhất Thiết Chủng Trí. Tất cả 
các pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa, những môn Thiền 
định thậm thâm, cho đến biển Chánh Biến T ri của 
chư Phật đều từ niệm Phật mà sinh.

Pháp Chiếu lạ i hỏi:

- Nên niệm thế nào?

Ngài Văn-thù dạy:

- v ề  Phương Tây của thế g iới này có Phật 
A-di-đà, nguyện lực của đức Phật ấy chẳng thể nghĩ 
bàn. Ông nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài nô,i



Liên TônỉỊ Bảo Giám

tiếp không gián đoạn, khi mạng chung chắc chắn 
được vãng sinh.

Nói xong, hai vị Bồ-tát đồng đưa tay vàng xoa 
đầu Sư, rồ i thọ ký:

- Do ông thực hành pháp niệm Phật chẳng thể 
nghĩ bàn, nên rố"t cuộc chứng được đạo giác ngộ tột 
cùng. Nếu thiện nam tín nữ nào muôn mau giải thoát 
thì nên niệm Phật.

Khi ấy, hai vị Bồ-tát cùng nói kệ. Ngài Pháp 
Chiếu nghe rồ i càng thêm vui vẻ.

Bồ-tát Văn-thù lạ i bảo:

- Ông có thể đi qua các viện đảnh lễ chư Bồ-tát 
để được dạy bảo.

Sư theo lờ i dạy, lần lượt thỉnh vấn và được dạy 
bảo. Sau đó, đến vườn hoa thất bảo, rồ i trở về chỗ 
Đại Thánh lễ tạ, được hai vị đồng tử Thiện Tài và 
Nan-đà khi trước đưa ra cửa. Sư lạ i đảnh lễ từ biệt, 
vừa ngẩng đầu lên thì người và cảnh đều biến mất.

Đến ngày 13，Sư cùng hơn năm mươi vị tăng đến 
hang K im  Cang Vô Trước, nơi của Đại Thánh. Bỗng 
thấy chỗ ấy rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh, cung 
điện bằng lưu ly, Bồ-tát Văn-thù, Phổ H iền và 
khoảng một vạn vị Bồ-tát, Phật-đà-ba-lợi cũng ở
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trong ấy. Ngài Pháp Chiếu được thây, rồ i theo đại 
chúng trở về chùa. Đêm ấy, vào lúc canh ba, ở lầu 
Tây viện Hoa Nghiêm lạ i thấy ven khe nước bên 
vách núi ở phía Đông chùa có ngọn đèn năm nhánh 
lớn hơn một thước (khoảng bốn tấc ta). Sư nói: 
“ Nguyện chia làm một trăm ngọn đèn, để về một 
m ặt” . Đèn chia ra như nguyện, lạ i nguyện chia làm 
ngàn ngọn đuôc, đuốc cũng như vậy, hàng hàng đôì 
nhau, ánh sáng mỗi mỗi giao nhau. Những điều kỳ lạ 
trong ánh sáng khắp cả núi rừng.

Ngài Pháp Chiếu lạ i đến hang K im  Cang, mong 
được thấy Đại Thánh. Đến canh ba, thấy một vị tăng 
người Ấn Độ tự xưng là Phật-đà-ba-lợi dẫn vào chùa. 
Đến ngày mồng một tháng chạp, Sư vào đạo tràng 
niệm Phật ở viện Hoa Nghiêm, nhớ lờ i hai vị Bồ-tát 
Văn Thù, Phổ Hiền nói Ngài rô"t cuộc chứng được 
đạo giác ngộ tột cùng, lại ghi nhận Ngài niệm Phật 
A-di-đà quyết định vãng sinh, do đó một lòng niệm 
Phật. Đang lúc niệm Phật, Sư bỗng thây một v ị tăng 
người Ấn Độ bước vào đạo tràng bảo:

- Đài  hoa nơi Tịnh độ của ông đã hiện rồi. Ba 
năm sau hoa nở, ông sẽ vãng sinh. Song, ông được 
thấy các chùa Trúc Lâm, tại sao không nói cho mọi 
người được rõ?

Thích M inh T hành  dịch
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Đại sư nghe rồi, nhớ lạ i những cảnh được thấy 
trước kia, bảo những người thợ điêu khắc trên đá, 
đồng thời ở chỗ được thây Trúc Lâm Tự, đặc b iệt xây 
dựng một ngôi chùa, lấy hiệu là Trúc Lâm. Công 
trình xây dựng chùa hoàn tất, Sư bảo:

- Việc của tôi đã xong, tôi đâu thể ngưng trệ ở 
lâu nơi đây.

V à i ngày sau, Sư bèn thị tịch.

Chương 8

DẠI S lí T H Ê  KHANG
(Tổ thứ năm của Liên tông)

Sư là người ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn 
Vân. Mẹ là La Thị, nhân dạo ở đỉnh Hồ 
Phong, được ngọc nữ trao cho hoa sen 

xanh, bảo rằng:

- Hoa này tô"t lành, trao cho bà sẽ sinh quý tử.

Ngày sinh ra Sư, có ánh sáng xanh đầy khắp 
nhà, mùi thơm tợ hoa sen.
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Năm 15 tuổi, Sư đọc năm bộ kinh như： Pháp 
Hoa, Lăng-nghiêm..., lạ i học tập nghiên cứu giới luật 
và nghe các bộ luận Hoa Nghiêm, Du-già.

Niên hiệu Trinh Nguyên năm đầu (785), Sư đến 
viếng chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Thấy chỗ để sách 
trong đại điện phóng quang, Sư lại tìm xem, thì ánh 
sáng ấy phát xuất từ tập văn Tây Phương Hóa Đạo 
của Hòa thượng Thiện Đạo, Sư liền khấn rằng:

- Nếu tô i có nhân duyên Tịnh độ, nguyện tập 
văn này phóng quang một lần nữa!

Chưa dứt lờ i, ánh sáng lạ i càng chiếu xa rực rỡ. 
Sư nói:

- Kiếp đá có thể mòn, nhưng nguyện của tôi 
không thay đổi.

Nhân đó, Sư đến Trường An, chiêm lễ di ảnh 
của Hòa thượng Thiện Đạo, thành tâm thiết lễ cúng 
dường. Đang khi lễ, bỗng thấy Đại sư Thiện Đạo hiện 
trền hư không bảo Ngài rằng:

- Ông y theo lờ i dạy của ta, làm lợ i lạc cho 
chúng sinh, ngày kia công thành sẽ sinh về Cực Lạc!

Sư nghe rồ i như có điều chứng đắc. Sau đó đi về 
phương Nam, đến chùa Quả Nguyện, ngang qua 
Giang Lăng, trên đường đi Sư gặp một vị tăng bảo:

Thích M inh T hành  dịch
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- ồng  muôn dạy người niệm Phật, nên qua xứ 
Tân Định.

N ói xong, bỗng biến mất.

Đến Mục Châu, thây mọi người chưa được giáo 
hóa, Sư quyên tiền dẫn dụ trẻ con: “ A i niệm một câu 
A-di-đà Phật thì cho một đồng tiề n ，，..T rẻ  con vì muôn 
được tiền nên niệm Phật rất nhiều. Sư lạ i bảo niệm 
Phật mười câu mới cho một đồng. M ột năm như thế, 
lớn nhỏ sang hèn, mọi người gặp Sư đều niệm 
A-di-đà Phật! Do đây, người niệm Phật đầy khắp trên 
đường.

Năm thứ mười niên hiệu Trinh Nguyên (794), Sư 
thành lập đạo tràng Tịnh độ ở núi Ô Long, xây đàn 
tam cấp. M ọ i người nhóm họp trưa tốì hành đạo. Khi 
vào đạo tràng, Sư lên tòa bảo đệ tử nam nữ hướng về 
phương Tây to tiếng niệm A-di-đà Phật. Đại chúng 
thấy Sư niệm một câu Phật thì Phật từ miệng Ngài 
hiện ra, niệm liên tục mười câu thì Phật cũng hiện ra 
liên tiếp như xâu chuỗi. Đại sư bảo:

- Mọ i  người thấy Phật chăng? Nếu người thấy 
Phật chắc chắn vãng sinh Tịnh độ.

Nhưng cũng có kẻ lễ Phật mà chẳng thấy Phật.

Ngày 03 tháng 10 năm thứ 21 niên hiệu Trinh
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Nguyên (805), Sư dặn dò kẻ tăng người tục:

- Các vị nên phát tâm tinh tấn tu hành để vãng 
sinh Tịnh độ, đôì với Diêm-phù-đề nên sinh lòng 
chán nản xa lìa. Giờ đây, thấy Phật mới thật sự là đệ 
tử của tôi!

Nói xong, Sư phóng mấy tia sáng lạ đẹp, rồ i 
lặng lẽ thị tịch.

Đ ại chúng xây tháp Sư ở Đài Nham, về sau, 
Thiền sư Đức Thiều ở Thiên Thai trùng tu lại. Người 
sau phần nhiều cho rằng, tháp ấy là tháp của ngài 
Thiện Đạo.

氺

Chương 9

DẠISIÍĨỈNHTHIÍDNG
(Tổ thứ bảy của Liên tông)

Sư húy Tỉnh Thường, tự Tháo V i, con nhà 
họ Nhan ở Tiền Đường.

Năm 17 tuổi, Sư xuất gia thọ g iớ i Cụ túc, 
g iớ i hạnh trang nghiêm, thông suô"t Luận Đ ạ i Thừa 
Khởi Tín, tu tập pháp Chỉ Quán của tông Thiên Thai, 
tiếp nôi di phong của ngài Huệ Viễn.
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Đ ời Tông niên hiệu Thuần Hóa, Sư trụ trì chùa 
Chiêu Khánh ở Tây Hồ Hàng Châu, chuyên tu Tịnh 
nghiệp, kết Tịnh Hạnh xã. Tướng quôc vương Văn 
Đán làm người đứng đầu trong hội. Những bậc sĩ đại 
phu tham dự hội đều gởi thi tụng, tự xưng là đệ tử 
Tịnh Hạnh. Sư bèn tự chích tay lấy máu hòa với mực 
chép phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. M ỗi 
khi v iế t một chữ, lạy ba lạy, kinh hành ba vòng, niệm 
danh hiệu Phật ba lần. Khi hoàn thành khắc bản, in ra 
ngàn quyển phân chia cho ngàn người, lạ i dùng gỗ 
hương Chiên-đàn điêu khắc tượng Phật Tỳ-lô-giá-na. 
Lúc tượng hoàn thành, Sư quỳ dưới đâ̂ t chắp tay phát 
nguyện rằng:

- Con cùng với đại chúng một ngàn người, tám 
mươi Tỷ-kheo, bắt đầu từ hôm nay phát tâm Bồ-đề, 
cùng tận bờ mé vị la i thực hành hạnh Bồ-tát. Nguyện 
hết thân nghiệp báo này được vãng sinh Cực Lạc.

Hàn lâm Thừa chỉ Tông Bạch soạn bia. Hàn lâm 
Học sĩ Tô D ị Giảng v iế t lờ i tựa phẩm Tịnh Hạnh. 
Trạng nguyên Tôn Hà viê t tên những người tham dự 
Tịnh Hạnh xã lên mặt sau bia đá. Pháp sư V iên ở Cô 
Sơn v iế t về hạnh nghiệp của sư, trong ấy dẫn lờ i tựa 
của Tô D ị Giảng: “Tôi sẽ trả i tóc để Ngài bước lên, 
khoét thân thỉnh pháp còn không sân hận, huống gì
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học Vấn cạn cợt, văn từ quê mùa, mà lạ i lẫn tiếc hay 
sao!” . Lờ i văn bia của Tông Bạch ghi: “Sư ngưỡng 
mộ ngài Huệ Viễn, khởi phát Tịnh xã ở Lô Sơn, đổi 
Liên Hoa thành tên Tịnh Hạnh. Ngài Huệ Viễn ở vào 
thời suy đồi, những người Ngài kết bạn phân nửa là ẩn 
sĩ. Đ ạ i sư Tỉnh Thường ở thời thanh bình, kết giao 
phần nhiều là các bậc thiên tà i đạo đức. So với thuở 
trước thì hàng danh s ĩ hơn nhiều; lưu lạ i sự nghiệp đời 
sau thì có rường cột tiếp n ố i". Từ lờ i nói của hai v ị ây 
mà xét sự hưng thịnh ở thời đó, cũng có thể thấy được 
phần nào.

Sư thị tịch vào ngày 12 tháng giêng năm thứ tư 
niên hiệu Thiên Hy (1020), hưởng thọ 62 tuổi.

氺

Chương 10

THÍÊHSIÍĨÍÍGIÁC

Sư húy là Tông Trách, hiệu Từ Giác, người 
ở Tương Dương. Cha mất sớm, mẹ là Trần 
thị, được người cậu nuôi dưỡng. Thuở nhỏ 

học Nho, chí tiế t cao vời, học vấn uyên bácệ
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Năm 29 tuổi, lễ Thiền sư Tú ở Trường Lô Chân 
Châu xuất gia, tham cứu thông suêít lẽ huyền diệu, tỏ 
ngộ chánh pháp nhãn tạng của Như Lai.

N iên hiệu Nguyện Hựu đời Tông, Sư trụ trì chùa 
Trường Lô, rước mẹ về phụng dưỡng ở tịnh thất phía 
Đông phương trượng, khuyên bà xuống tóc. Ngoài 
việc dâng món ngon ngọt ra, Sư còn khuyên mẹ cố" 
gắng trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Bà mẹ mỗi 
ngày chuyên cần tu hành trước sau bảy năm, lúc lâm 
chung quả nhiên không bệnh, an lành niệm Phật qua 
đời. Sư tự bảo, lòng báo đáp mẫu thân đã trọn vẹn, 
bèn trước tác Khuyến H iếu Văn nêu gương một trăm 
hai mươi vị, soạn V ĩ Giang Tập, Tọa Thiền Châm để 
noi theo khuôn phép của Lô Sơn. Sư kiến lập Liên 
Hoa Thắng Hội, khuyên tất cả tăng tục đều tu niệm 
Phật, chỉ dạy quán tưởng, sau đó lập ra phép tắc cho 
người dự hội, mỗi ngày niệm Phật A-di-đà từ một 
trăm câu đến một ngàn câu, từ một ngàn đến một 
muôn câu, hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tịnh độ. 
N iệm  mười câu đánh một chữ thập, đến lúc mặt trời 
lặn thì tính đêm tât cả sô câu Phât hiệu đã niệm trong 
ngày lấy đó làm công khóa.

Đêm nọ, Sư nằm mộng, thấy có một người khăn 
đen áo trắng, dáng vẻ thanh nhã, khoảng 30 tuổi, đến 
vòng tay thưa rằng:
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- Tô i muốn vào hội L iên Hoa, xin Ngài ghi tên
cho!

Thiền sư lấy sổ bộ ra, rồ i hỏi:

- H iền giả tên họ chi?

Đáp:

- Tô i tên Phổ Tuệ.

Khi thấy ghi xong, lạ i nói:

- Anh nhà ctỉng cầu xin ghi danh.

Hỏi:

- X in  cho biết tên họ của người anh đó!

Đáp:

- Anh tôi tên là Phổ Hiền.

Nói xong liền ẩn mât.

Tỉnh giấc, Sư đem điềm mộng ấy thuật lạ i với 
các bậc Tôn túc rồ i bảo:

- Phẩm Ly Thế Gian trong kinh Hoa Nghiêm, có 
hai vị Bồ-tát Phổ Hiền, Phổ Tuệ, giúp tuyên dương 
Phật pháp. Nay tô i lập L iên Hoa Thắng H ội cùng 
nguyện về Tây Phương, nên cảm hai v ị Đại sĩ âm 
thầm tán trợ!

Thích M inh T hành  dịch
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Nói xong, Ngài để tên hai vị Bồ-tát vào hàng 
người đứng đầu trong hội. Từ đó, xa gần đều được 
cảm hóa.

Chương 11

THÍÊNSIÍ DIÊN THỌ
■

Sư tên Diên Thọ, tự Xung Huyền, hiệu Bảo 
Nhât Tử, người ở Đơn Dương, con nhà họ 
Vương, lúc mới sinh ra đã có nhiều điềm 

lạ. Khi cha mẹ tranh cãi thì từ trên giường cao lăn 
xuông đất, cha mẹ liền thôi. Lớn lên, làm Nho sĩ.

Năm 16 tuổi, Sư dâng Tề Thiên Phú cho Ngô 
V iệ t Vương, mọi người khen ngợi là bậc kỳ tài. Sư 
muôn xuất gia, cha mẹ không cho, bèn lây dao đâm 
vào tim, máu tuôn lai láng. Từ đó, Sư tuyệt dứt việc 
ăn mặn. Cuôì cùng cũng toại chí.

Năm 34 tuổi, nương theo Thiền sư Thúy Nham ở 
chùa Long Sách xuông tóc, thọ g iới Cụ túc. Buổi 
sáng Sư phục vụ đại chúng; ban đêm tu tập Thiền 
định. Nhân xem Luận Đại Trí Độ nói: “ Khi Phật còn
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tại thế, có một ông lão cầu xin xuấ"t gia. Xá-lợ i-phất 
không cho. Đức Phật xét thấy người này kiếp xưa 
làm tiều phu bị cọp rượt đuổi, ông leo lên cây thât 
thinh niệm “ Nam mô Phật” . Do có điều lành nhỏ ấy, 
nên gặp Phật được độ, đắc quả A-la-hán . Sư xét 
nghĩ, những chúng sinh bị nghiệp ràng buộc nơi thế 
gian chẳng thể giải thoát, chỉ có dùng pháp niệm 
Phật dễ dẫn dắt hóa độ, bèn in hình tháp Di-đà bốn 
mươi vạn bản, khuyến người lễ niệm.

M ột hôm, khi đang kinh hành trong sám đường, 
bỗng thấy hoa sen trên tay tượng Bồ-tát Phổ Hiền, 
nhân đó nghĩ về nguyện xưa, tiên thôi chưa quyêt 
địnhễ sư bèn làm hai lá thăm, một lá đề “ Nhất tâm 
Thiền đ ịnh’’，lá kia đề “ Vạn thiện sinh Tịnh độ” . Đến 
nửa đêm, trong lòng thầm nguyện, trong hai con 
đường này, đường nào công hạnh được thành tựu thì 
phải bốc trúng bảy lần. Đến khi rút thăm, luôn bảy 
lần sư đều bốc nhằm lá “ Vạn thiện sinh Tịnh độ” . Từ 
đó, mỗi ngày Sư tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, thuyết 
g iới thí thực, phóng sinh, làm một trăm lẻ tám việc 
lợ i ích, chưa lúc nào bê trễ. V iệ t vương thỉnh Sư trụ 
trì chùa Tịnh Từ, ban hiệu là Thiền sư Trí Giác. Sư 
dung hội yếu nghĩa của ba tông, trước tác Tông Cảnh 
Lục 100 quyển, Vạn Thiện Đồng Quy Tập, Thần Thê
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An Dưỡng Phú... gồm 97 quyển, đều được lưu hành ở 
đời. Sư chí thành tha thiết chuyên đem pháp niệm 
Phật khuyên bảo mọi người đồng sinh Tịnh độ. Người 
đời khen ngợi là: “ Mẫu mực của Tông môn, bậc siêu 
xuất trong Tịnh độ，’•

Lúc lâm chung, Sư dự biết ngày giờ, ĩắ i nhiều sự 
thù thắng. Khi trà-tỳ, xá-lợ i vô số.

Có một v ị tăng qua đời, nơi cõi u  minh thây phía 
bên trái trong điện, Diêm Vương đang cúng dường và 
ân cần lễ bái một bức họa hình vị tăng, bảo là: 
"Thiền sư Vĩnh M inh Diên Thọ, đã vãng sinh Thượng 
phẩm nơi Tây Phương, nên tô i kính lễ !，’.

氺

Chương 12

SÁM CHỦ Tlỉ VÂN

Sư húy Tuân Thức, tự Tri Bạch, họ Diệp, 
người ở huyện Lâm Hải tại Thai Châu, 
hiệu là Sám chủ Từ Vân. Mẹ Ngài cầu xin 

nơi Bồ-tát Quán Âm  mà sinh được Pháp sư.

Năm 18 tuổi, đên cầu xin xuất gia với Hòa

248



thượng Nghĩa Toàn ở núi Đông Dịch. Ban đầu ở chùa 
Thiền Lâm học tập giới luật, sau đó vào chùa Quốc 
Thanh, trước tượng Bồ-tát Phổ Hiền đô"t ngón tay, thệ 
nguyện tu tập giáo pháp tông Thiên Thai. Sư học vấn 
cao thâm, hành trì kham khổ, tiếng tăm vang khắp 
hai vùng T riế t Đông, Tây; học tập rộng sâu về giáo 
quán, chuyên chí nơi Tịnh độ.

Sư từng k iế t thất chín mươi ngày, tu hành pháp 
Ban Chu Tam-muội, chuyên cần tinh tân đên nỗi 
chân nứt, miệng ó i máu, lây cái chết làm kỳ hạn. 
Bỗng một hôm, Sư dường như nằm mộng, thây Bồ-tát 
Quán Âm  mặc áo trắng hiện thân đưa tay vào miệng 
Sư kéo ra vài con lã i, đầu ngón tay của Bồ-tát rịn 
nước cam lồ nhiễu vào miệng. Sư nghe trong mình 
khỏe khoắn, tâm thần an định. Từ đây, bệnh cũ liền 
khỏi. Sau đó, do công đức lễ sám, đỉnh đầu của Sư 
nhô cao hơn một tấc, hai tay dài quá gốì, tiếng nói 
như chuông ngân, đều khác với trước kia. M ọ i người 
ai cũng khen ngợi kính ngưỡng.

Sư xây dựng chùa Thiên Trúc mấy trăm gian. 
Ba lần trải qua nạn giặc, mỗi khi chùa bị đôt thì lửa 
tự tắt, đó là do nguyện lực kiên cố" mà ra. Lúc Sư 
đang giáo hóa, người trong núi thấy ngôi sao lớn rơi 
xuông ngọn Linh Thứu. Sư hóa độ đệ tử được một

T hích M inh T hành  dịch
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trăm người, học trò một ngàn vị.

Lúc sắp lâm chung, Sư dâng hương chiêm 
ngưỡng Thánh tượng, dặn dò rằng:

- Chư Phật mười phương đồng trụ nơi chân thật. 
X in  các Ngài trụ nơi chân thật ấy mà nhận một nén 
hương nàyử Chư Phật chứng minh cho con vãng sinh 
An Dưỡng!

Có người hỏi chỗ về, Sư đáp về Tịnh độ Thường 
Tịch Quang.

Tối hôm ấy, Sư ngồi k iế t già thị tịch, nhằm vào 
niên hiệu Thiên Thánh, hưởng thọ 69 tuổi, hạ lạp 50.

Sư có trưđc tác Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi 
Hạnh Nguyện Nhị Môn và Tịnh Độ Sám Pháp, Kim  
Quang M inh Sám Nghỉ, Quán Âm Sám Nghi. Các bản 
ấy đều được lưu hành ở đời.

Tông phong và giáo nghĩa của tông Thiên Thai 
hưng thịnh nơi đất Ngô V iệt, thật do đạo đức của Đại 
sư Từ Vân.

Xem trong Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn 
dẫn lờ i kinh nói: “Tìm khắp mười phương không có 
thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa” . Đó là nói về 
pháp môn Tịnh độ này chăng? Sám chủ tỏ ngộ cõi 
Thường Tịch Quang nơi bản tánh, đi vào cõi Phật
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thanh tịnh duy tâm. Lợ i mình lợ i người, Sự Lý vô 
ngại. Trước thuật mây trăm thiên, mỗi khi phát ngôn 
đều lấy Tịnh độ làm tông chỉ hướng về. X iển dương 
rộng rãi giáo lý của các kinh, giáo hóa khắp tất cả. 
Từ khi Sám văn lưu truyền ở đời, người vãng sinh 
Tịnh độ chẳng biết mấy ngàn muôn. Nôì tiếp đạo 
pháp của tông Thiên Thai, tán dương sự giáo hóa về 
Tịnh độ trên đời chưa ai sánh kịp với Sư!

氺

Chương 13

VÃN NGẠN BÁC_

Công họ Văn, húy Ngạn Bác, làm Thái 
thú Lạc Dương, từng thiết lễ cúng 
dường trai tăng. Lúc qua chùa Long An, 

chiêm ngưỡng lễ bái Thánh tượng, chợt thấy tượng vỡ 
rơi xuông đấ t̂, tâm ông giảm bớt sự cung kính, chỉ 
nhìn rồ i đi ra. Bên cạnh có vị tăng bảo:

- Sao không làm lễ?

Ông đáp:

- Tượng đã vỡ, tô i lây gì để lễ?

Thích M inh T hành  dịch
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V ị Tăng bảo:
T"% ĩs  _  r m *  _ __ /* • _ w  _ _- Bậc Tiên đức nói rang:

Như đất đường quan
Người ta lấy làm tượng.
Bậc tr í biết là đất
Kẻ phàm bảo hình tượng.
về sau quan muốn đi
Lạ i đem tượng lấp đường
Tượng vốn chẳng sinh diệt
Đường cũng không cũ mới.

Ông nghe rồ i tỉnh ngộ. Từ đó, tâm mộ đạo rât 
mạnh mẽ, chuyên niệm Phật A-di-đà cầu sinh Tịnh 
độ. Sớm, chiều, tối, ngồi niệm Phật chưa từng bỏ 
phế, thường phát nguyện rằng: “ Nguyện tô i thường 
tinh tấn, siêng tu mọi việc lành. Nguyện tô i rõ tâm 
tông, độ khắp cả muôn lo à i” . M ỗ i khi gặp mọi người 
đều khuyên niệm Phật, thệ nguyện kết duyên mười 
vạn người cùng sinh Tịnh độ.

Cư sĩ Như Như có bài tụng khen ngợi rằng:

Biết ông gan mật lớn như trời.
Nguyên kết Tây Phương mười vạn duyên.
Chẳng vì thân mình cầu kế sống.
M ọ i người cùng nhau bước lên thuyền.
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Chương 14

PH ÁPSIÍĨD N G D ẲN

Sư họ Thân, người ở Lê Thành, Lộ Châu.

Từ thuở nhỏ, đã xuâ t̂ gia vào ở trong viện 
Diên Tường tại quê nhà, lễ ngài Đạo Cung

làm thầy.

Năm 16 tuổi, xuông tóc thọ giới Cụ túc. Thời 
thiếu niên, Sư đã thông suêít nghĩa lý của Phật giáo, 
được người đương thời khen ngợi. Lúc trưởng thành, 
Ngài đi khắp nơi học hỏi các bậc danh sư, mở rộng sự 
thấy biết.

Từ đó về sau, Sư đi giảng kinh khắp nơi, tiếng 
tăm vang dội. Trong năm mươi năm, lấy Đại tạng 
làm chỗ dạo chơi ngơi nghỉ, lấy V iên đôln làm môn 
đình. Trước Sư giảng các kinh Viên Giác, sau biên tập 
sớ giải các kinh Viên Giác, Quán Vô Lượng Thọ. Lúc 
tuổi già, Sư ở Đường Châu, Đặng Châu, Nhữ Châu, 
Dĩnh Châu, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ và 
khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Khi ấy, 
thính chúng hội về đông như mây, tất cả đều tu Tịnh 
nghiệp. Sau, Sư về Trấn Thanh Đài ở Đường Châu, 
nguyện cầu sinh An Dưỡng, lấy niệm Phật quán
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tưởng làm việc thường ngày, nơi ba nghiệp, trong bôn 
oai nghi chưa từng lơ là bê trễ.

Ngày 27 tháng 04 năm thứ tư niên hiệu Chánh 
Hòa đời nhà Tông (Công nguyên 1114), Sư nằm mơ 
thấy Phật A-di-đà hiện thân bảo:

- Ông thuyết pháp thêm sáu ngày nữa sẽ được 
sinh về Tịnh độ!

Thức giấc, Sư đem điềm ấy thuật lạ i cho đại 
chúng biết, bảo rằng:

- Tô i tu hành cầu sinh về cõi An Dưỡng, dường 
như được nhân duyên tương ưngỂ Vừa rồi, hóa Phật 
bảo tô i được vãng sinh Tịnh độ, đâu dám không tin!

Hôm sau, tuy cảm thấy trong người không khỏe, 
nhưng vẫn không ngừng giảng kinh khai thị. Tớ i cuôi 
đêm, mồng 04 tháng giêng năm thứ năm niên hiệu 
Chánh Hòa (1115)，Sư biết thời khắc đã đến, đánh 
chuông nhóm chúng dạy rằng:

- Nhân duyên tan hợp, vốn tự có thời; duyên thù 
thắng của Tịnh độ, chỉ dựa vào thời khắc. X in  đại 
chúng đồng niệm Phật, trợ giúp tô i vãng sinh!

Lạ i nói kệ rằng:

Thọ bảy mươi sáu tuổi
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Chỗ tứ đại chia lìa
Lễ Di-đà Tịnh độ
Thoát hẳn khổ ba cõi.

N ói xong, ngồi an nhiên thoát hóa. Lúc ấy, tiếng 
sấm liên tiếp nổ vang, mây trắng từ phương Tây kéo 
đến hiện ra che khắp mặt đất, ba ngày sau mới tan. 
Trước kia, Sư có một xâu chuỗi mã não, lúc lâm 
chung cuộn tròn trên tay, mọi người không thể lấy ra 
được. Những việc cảm ứng rất nhiều như các chỗ 
khác đã nói.

氺

Chương 15

DẠI e i t ĩ i r  CHIỀU _

ư húy Tử Nguyên, hiệu Vạn Sự Hưu, con 
nhà họ Mao, quê ở Côn Sơn, Bình Giang. 
Mẹ là Sài Thị, mằm mơ thấy một đức Phật 

vào nhà, hôm sau sinh ra Sư, nhân đó đặt tên là Phật 
Lai.

Cha mẹ mất sớm, Sư đến chùa Diên Tường ở 
Bổn Châu, lễ Hòa thượng Chí Thông cầu xuất gia,

Thích M inh T hành  dịch
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đọc tụng tu tập kinh Pháp Hoa.

Năm 19 tuổi, xuố"ng tóc tu pháp Thiền Chỉ 
Quán. M ột hôm, trong chánh định, nghe tiếng quạ 
kêu mà ngộ đạo, bèn nói bài tụng rằng:

Hơn hai mươi năm tìm trên giấy 
Tìm tớ i tìm lu i mãi trầm ngâm 
Bỗng nghe tiếng quạ kêu vang vọng 
M ới hay từ trước dụng tâm lầm.

Từ đó, tâm muôn làm lợ i ích cho mọi người càng 
thêm tha thiết, phát nguyện hóa độ rộng lớn. M ến mộ 
phong thái Bạch L iên Xã của Tổ Huệ V iễn ở Lô Sơn, 
Sư khuyến tấn mọi người quy y Tam Bảo, thọ trì năm 
giới, niệm Phật A-di-đà năm câu để chứng minh năm 
giới, kết tịnh duyên rộng khắp, muôn giúp cho người 
đời thanh tịnh Ngũ căn68, để được Ngũ lực69, ra khỏi

6ít Ngữ căn: năm căn vô đạo trong 37 phẩm trợ đạo.
Năm căn này là cội gốc sinh ra các căn lành, có tác dụng tăng thượng 
đối vớ i việc dẹp trừ phiền não, dẫn vào Thánh đạo nen gọi chúng là 
càn. Năm căn gồm có:
1. Tín căn: tin lý Tứ đế, tin Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng).
2. Tấn căn: tinh tân căn, cần căn, dũng mãnh tu tập pháp lànhể
3. N iệm  căn: nhớ nghĩ chánh pháp.
4. Định căn: làm cho tâm dừng trụ ở một chỗ, không cho loạn động.
5. Huệ căn: ở trong định khởi trí quán, biết rõ chân lý như thật.
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Ngũ trược, nên rút tuyển những lờ i chính yếu trong 
Đại tạng, biên soạn thành quyển Liên Tông Thần 
Triêu Sám Nghi, thay thế chúng sinh trong pháp giới 
lễ Phật sám hôì, cầu sinh Cực Lạc.

về sau, Sư đến ven hồ Điện Sơn, lập ra L iên  
Tông Sám Đường, hướng dẫn hàng tăng tục đồng tu 
Tịnh nghiệp. L ạ i soạn thuật Viên Dung Tứ Độ Tam 
Quán Tuyển Phật Đồ, khai thị chỗ chính yếu của 
L iên  tông.

Năm 46 tuổi, khi ở Giang Châu, Sư gặp những 
chướng ngại. Trong cảnh thuận nghịch chưa từng 
động niệm; tùy phương tiện khuyến hóa, bèn trở 
thành văn tụng gọi là Tây Hành Tập.

Năm thứ hai niên hiệu Càn Đạo (1166)，Đại sư 
phụng chiếu thọ thánh Cao Tông, đến điện Đức Thọ

69 Ngũ lực: năm sức mạnh có thể phá trừ điều ác, duy trì sự tu hành để 
đạt đến g iả i thoái, được sinh ra từ sự tăng trưởng của năm căn, tức 5 lực 
trong 37 đạo phẩm.
1. Tín lực: thành kính đôi vớ i Tam Bảo, có thể phá trừ tất cả tà tín.
2. Tinh tân lực: tu bôn chánh cần có thể đoạn trừ các điểu ác.
3. N iệm lực: tu bốn niệm xứ để được chánh niệm.
4. Định lực: chuyên tâm thiền định để đọan trừ phiền não do 6 căn gây 
ra.
5. Huệ lực: quán Tứ niộm xứ thành tựu trí huệ, có khả năng đạt đôn giải 
thoát.
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diễn thuyết pháp môn Tịnh độ, được vua tứ hiệu 
Khuyến Tu Tịnh Nghiệp L iên Tông Đạo Sư Từ Chiếu 
Tông Chủ. Sư đến chùa Chiêu Khánh ở Tây Hồ, Tiền 
Đường, chúc tụng tạ ơn vua. Phật sự hoàn tất, trở về 
Bình Giang, từng phát thệ rằng: “ Nguyện người khắp 
trên địa cầu, tất cả đều giác ngộ đạo mầu (Phổ Giác 
Diệu Đ ạo)，，. Thường lây bôn chữ này làm định danh 
cho L iên tông, hướng dẫn dạy bảo mọi người chuyên 
niệm Di-đà, đồng sinh Tịnh độ. Từ đó, tông phong 
được chấn hưng mạnh mẽ. Sư biên tập Di-đà Tiết yếu, 
Pháp Hoa Bách Tâm, Chứng Đạo Ca, Phong Nguyệt 
Tập lưu hành ở đời.

Đến ngày 23 tháng 03, tại nhà cư sĩ Nghê Phổ 
K iến ở Đạt Thành, Đại sư bảo các môn đồ rằng:

- Duyên giáo hóa của ta đã mãn, đến lúc phải đi
rồi!

N ói xong, chắp tay từ biệt đại chúng, lặng lẽ thị
tịch.

Đến ngày 27, sau khi làm lễ trà-tỳ, được xá-lợ i
_A, ^
VÔ SÔ.

Tháp của Ngài được vua ban hiệu là Tô i Thắng.
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Chương 16

DIÍONG KIÊĨ

ư sĩ húy là Kiệt, tự Thứ Công, người đời 
丁ống ở quận Vô V i, nên tự có đạo hiệu
là Vô V i Tử.

Lúc còn nhỏ, ông là người hùng tà i tuấn kiệt. 
Thuở niên thiếu, thi đậu làm quan tớ i chức Thượng 
Thư Chủ Khách Lang, xem xét việc hình ngục ở hai 
vùng T riế t Đông, T riế t Tây, lạ i tôn sùng Phật pháp, 
tỏ ngộ yếu chỉ của Thiền tông. Các v ị quơ ngậy, hét 
vang trong tông Lâm T ế  ở Giang Tây, ông còn cho là 
việc thường; mặt khác, lạ i xiển dương giáo lý Tịnh 
độ, dẫn dắt mọi người.

Khái quát lờ i luận bàn của ông rằng: “Cãn tánh 
chúng sinh có chậm lụ t và bén nhạy. Pháp môn gần 
gũi dễ hiểu, đơn giản dễ thực hành, chỉ có môn niệm 
Phật cầu sinh Tịnh độ mà thôi. Nếu có thể nhất tâm 
quán niệm, thâu nhiếp tâm tán loạn, nương nhờ 
nguyện lực của Phật Di-đà thì tiến thẳng lên cõi An 
Dưỡng, không còn lố i nào khác, quyết chắc thành 
công. Bồ-tát Long Thọ gọi là đạo dễ thực hành, vì 
nương vào sức mạnh cửa Phật” •
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ông  v iế t lờ i tựa trong quyển Thập Nghi Luận 
của ngài Thiên Thai và lờ i tựa cho quyển Tịnh Độ 
Trực Chỉ Quyết Nghi Tập củã cư sĩ Vương cổ , Pháp 
Bảo Tăng Giám, Di-đà Bảo Các Ký, An Lạc Quốc 
Tam Thập Tán, trình bày đầy đủ về yếu nghĩa của 
Tịnh độ. Thật là gương sáng của việc vãng sinh cho 
muôn đời!

Ông có trước tác Phụ Đạo Tập, chuyên nói về 
Phật thừa. Tô Đông Pha viế t lờ i tựa, đại khái như vầy: 
“Dương K iệt bẩm thọ tánh linh từ đời trước, tham vấn 
khắp các bậc thiện tri thức, thường gọi là người có đủ 
mắt Kim Cang, ông nhìn đâu cũng rõ được đạo ” •

v ề  già, ông làm Giám Ty Quận Thú, vẽ hình 
Phật Di-đà cao một trượng sáu, đem theo bên mình 
để quán niệm. Lúc sắp lâm chung, cảm Phật đến tiếp 
dẫn, ngồi ngay thẳng thoát hóa.

Có bài kệ từ tạ cõi đời rằng:

Sống vẫn không chỉ luyến
Chết cũng không chi xả
Giữa khoảng thái hư không
Mặc chi hồ giả dã!
Cõi Tây Phương Cực Lạc!

Trong niên hiệu Tuyên Hòa, cọ phu nhân Kinh 
Vương nằm mộng dạo chơi nơi cõi Tây Phương, thấy
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ông ngồi trên hoa sen, thế thì ông chắc chắn đã được 
vãng sinh rồ i!

Các sĩ đại phu đời 丁ống ca ngợi, tán thán rất 
nhiều về Tịnh độ, nhưng vào chánh định tụ thì chỉ có 
hai người là Dương K iệ t và Vương M ẩn Trọng mà 
thôi!

Như vậy, đâu chẳng phải là trờ i muôn đạo này 
lâu dài, nên mới sinh ra ra người như thế ở đời đó 
sao!

*

Chương 17

VƯ0NGNHẬTHID1
_

uô"c học tiến sĩ Vương Nhật Hưu, tự là 
Hư Trung, trí tuệ tư tu và lòng từ bi giáo 

^ ^ - h ó a  mọi người của ông đã được trình bày 
trong Hồ Tự Văn, nơi đâykhông cần phải nói lại. Ông 
là người ỡ Long Thơ, có trước tác Tịnh Độ Văn, nhân 
đó lấy hiệu là Cư sĩ Long Thơ. Văn ấy được lưu hành 
rộng rãi trong thiên hạ, người tu Tịnh nghiệp ai cũng 
xem đọc.
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Trong niên hiệu Càn Đạo, ông Lý Ngạn Bậc ở 
Lư Lăng đau bệnh nguy ngập, đã chuẩn bị quan 
quách, bỗng mộng thấy một người thần thái thanh 
nhã, dáng vẻ nghiêm trang, dùng tay xoa bóp thân 
thể. Ngạn Bậc sợ hãi hỏi, vị ấy đáp rằng:

- Tô i là cư sĩ Long Thơ!

Nhân đó, Lý Ngạn Bậc nói về bệnh tình của 
mình. Nhật HƯU bảo:

- Kh i thức dậy, dùng cháo trắng sẽ được lành
bệnh

Lạ i nói:

- Ông còn nhớ Hám Trọng Nhã đã dạy về lố i tu 
thẳng tắt chăng?

Ngạn Bậc thưa:

- Tô i mỗi ngày niệm Phật không ngừng.

Sau khi thức dậy, ông bảo nấu cháo trắng ăn, 
quả nhiên bệnh thuyên giảm, về sau, Lý Ngạn Bậc 
thấy bức chân dung của vương Nhật Hưu giống tạc 
người mình đã gặp trong giấc mộng. Ngạn Bậc rât 
kính trọng, bảo rằng:

- Sinh tử cố"t nhục!

Bèn sai con cháu học theo hạnh của ông.

262



Đêm ây, cư sĩ Vương Nhật HƯU giảng dạy xong, 
như thường lễ niệm. Đến canh ba, ông bỗng to tiếng 
niệm A-di-đà Phật vài câu, bảo rằng:

- Đức Phật đến tiếp dẫn tôi!

Rồi đứng ngay thẳng mà hóa.

Đêm ấy, trong vùng có người mộng thấy hai vị 
mặc áo xanh dẫn ông đi về phương Tâyắ

Ba ngày trước đó, ông đi từ biệt khắp các thân 
hữu, khuyên họ tinh tấn tu Tịnh nghiệp, bảo rằng 
mình sắp đi xa, không còn gặp nhau nữa.

Ô i! Nếu tự mình chẳng thâu suố"t đạo lý  duy tâm 
bản tánh, thông đạt sự biến hóa của sinh tử thì đâu 
thể được như vậy! Có người nghi giấc mộng của Lý 
Ngạn Bậc là do ý tưởng mà thành. Bậc bảo rằng:

'  Cư sĩ Nhật Hưu mách bảo dùng cháo trắng 
lành bệnh. Thê thì sao có thể là lừa dôi được!

Khi ấy, Thừa tướng ích Quôc Công Chu Tắ i Đại 
thấy kỳ tích của cư sĩ nên v iế t lờ i khen ngợi rằng: “Lo 
SỢ mà không mong cầu, nhọc nhằn chẳng lo lắng. Xót 
xa tông phong sắp suy đồi, gom các điều lành về 
chung một dòng, dẫn dắt đi đến nguồn nhân nghĩa, chỉ 
dạy đạt được niềm vui tịch diệt. Người đời chỉ biết hữu 
tóc’ chẳng rõ chỗ vô vi của ông. Cho nên, nơi Trung

Thích M inh T h àn h  dịch
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đạo lặng lẽ mà đem chỗ giác ngộ chân thật chỉ bảo 
cho ngườ i".

Cư sĩ Lý Ngạn Bậc rất kính trọng nhưng không 
thể đáp đền ân đức, bèn in hình tượng và sự tích của 
ông để lưu truyền lâu xa. Từ đó, ở Lư Lăng, mọi nhà 
đều kính thờ.

Chương 18

VIÍONGGD

V ương cổ , tự Mẫn Trọng, người đời 
Tống, ở Đông Đô, từng nhậm chức 
Thượng thư Lễ bộ Thị lang, do làm Phát 

vận sứ nên ở Nghi Chân.

Ông bẩm tánh rất nhân hậu, khoan dung độ 
lượng, từ bi thương vật, hoằng truyền Phật giáo rộng 
rãi, xiển dương cội nguồn của sự giáo hóa. Trước kia, 
kinh đô là nơi hội tụ các bậc tôn túc ở tòng lâm, ông 
từng luận đạo với các v ị ấy. Đến khi dạo ở Giang Tây 
thì cùng kết bạn với các Thiền sư Hoàng Long, Thúy 
Nham, Hối Đường và Dương Kỳ, khế ngộ sâu về 
tông chỉ thiền, lạ i thấu rõ sự thù thắng của pháp môn
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Tịnh độ, khảo cứu rộng rã i các kinh, suy nét sâu sắc 
về việc vãng sinh, thấu suô̂ t kinh văn, tỏ rõ ý Phật. 
Ông bèn trước tác Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập 
ba quyển. Dương K iệ t v iế t lờ i tựa, được ghi lạ i trong 
bản truyện. Ông soạn tập bốn mươi tám nguyện trong 
kinh Vô Lượng Thọ, và chín phẩm vãng sinh trong 
kinh Quán Vô Lượng Thọ, Luận Đ ại Thừa Khời Tín 
của Bồ-tát Mã M inh, Tùy Ý Vãng Sinh Niệm Phật 
Tam-muội Bảo Vương Luận của Quôc sư Huệ Trung 
đối đáp với vua Túc Tông, và các kinh luận trình bày 
đầy đủ về chỗ chính yếu của sự vãng sinh Tịnh độ. 
Sưu tập, trích lục rất đầy đủ, như xưng niệm Nam mô 
Thập Lục Vạn ứ c Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Thiên 
Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu A-di-đà Phật cũng 
trích ra từ trong Tạng kinh. Đến như chư Bồ-tát luận 
về yếu nghĩa của pháp môn Tịnh độ, ông đều biên 
tập lại. Thường ngày, tâm tu hành quán niệm chưa 
từng gián đoạn ngơi nghỉ, tràng chuỗi không rờ i tay, 
đi đứng nằm ngồi thường lấy việc tu tịnh quán Tây 
Phương làm Phật sự.

Có v ị tăng, thần thức dạo nơi Tịnh độ, thây Thị 
lang vương c ổ  và đại phu Cát Phiền cùng ở Tịnh độ 
làm Phật sự. Đó chính là sự chứng nghiệm của việc 
vãng sinh cõi An Dưỡng.

T hích M inh T hành  dịch
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Việc hoằng truyền lưu thông Tịnh độ, khai thị 
nghĩa lý trọng yếu, hỗ trợ Phật A-di-đà hóa độ khắp 
cả mọi người. Từ sau khi mười tám vị Hiền ở Lô Sơn 
tiếp nôì đạo này, chỉ có Dương K iệ t và Vương c ổ  nổi 
tiêng ở đương thời, lưu truyền đến mây trăm đời.

Hoằng truyền lưu thông giáo pháp rộng lớn của 
Phật D i-đà, phổ độ nhiếp hóa hưng thịnh không cùng 
tận, thì bậc cao minh triều sĩ đời Tấn chỉ có hai vị 
này được vậy mà thôi. Như thế, mới có thể làm vẻ 
vang những bậc tiền hiền, kế  thừa phong thái thuở 
xưa để lạ i.

Chư Tổ và các bậc tông sư đắc đạo ở trên, đều 
được trích lục từ trong Đại tạng, Cao Tăng Truyện, 
Vãng Sinh Truyện, Bảo Châu Tập. Như Tông chủ Từ 
Chiếu giáo hóa thịnh hành ở đời, vua tôi, tăng tục, 
đều quy hướng, người niệm Phật được đạo rất nhiều. 
Song, xem xong các truyện lục chẳng ghi chép đầy 
đủ, không có văn để khảo cứu. Nay tô i tìm tò i trong 
sự tích của Tông chủ Từ Chiếu thì thấy đã được biên 
tập. Ngoài ra, còn có tất cả những vị tại gia xuất gia 
niệm Phật được đạo, có đức hạnh tiếng tăm. Tôi chỉ 
chờ đợi các bậc Cao hiền dụng tâm tìm tò i cứu xét 
sách vở ghi chép sự thật, phát huy rộng rãi, sẽ bổ túc 
vào để ấn hành. Như thế, mới mong khỏi mai một
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đức hạnh của các bậc tu hành thuở trước, đồng thời 
cũng là làm vẻ vang cho pháp môn vậy.

氺

DẠI S lf THOA VIỄN ỊBDSUHG]
舖

(Tổ thứ ba của Liên tông)

Đại sư Thừa Viễn, người đời Đường, nguyên 
quán từ đâu chưa rõ được xuất xứ.

Ban đầu, Sư theo học với Thiền sư Đường ở 
Thành Đô, kế  lạ i học vớ i Thiền sư Tản ở Tư Xuyến. 
Sau đến Kinh Châu, tham học với Pháp sư Chân ở 
chùa Ngọc Tuyền.

Pháp sư Chân bảo Ngài đến Hoành Sơn để ứng 
duyên hoằng hóa, người được giáo hóa đến cả muôn. 
M ớ i đến, Đại sư ở dưới gộp đá phía Tây Nam của 
non Hoành. Khi có thức ăn thừa của người để lạ i thì 
dùng, hôm nào không có thì ăn bùn đất. Khổ tu như 
thế đến nỗi mình gầy mặt nám, tự thân đi lượm củi 
về dùng.

Phàm giáo hóa người, Sư dạy họ ở nơi Trung 
đạo. Nếu gặp người có bệnh thì dạy pháp môn 
chuyên niệm Phậtỗ Trên đường, trong hẻm, bên hang

Thích M inh T hành  dịch
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đá, hoặc suôi khe, Sư đều có v iế t lờ i Phật dạy, ân cần 
dẫn dắt chỉ bảo tu hành. M ọ i người lần lượt kẻ mang 
vải vóc, người đôn cây côi, khiêng đất đá, đến càng 
lúc càng đông, xây dựng thành cảnh chùa, đặt tên là 
chùa Di-đà. Ngoài những lúc xây dựng ra, Sư thường 
bô" thí cho những người đói kém bệnh tật.

Ngày 19 tháng 07 năm thứ 18 niên hiệu Trinh 
Nguyên (820), Đại sư an lành thị tịch tại chùa, hưởng 
thọ 91 tuổi.

Trước đó, có ngài Thích Pháp Chiếu ở Lô Sơn 
một hôm nhập định, thần thức dạo chơi nơi cõi Cực 
Lạc. Bên đức Phật, thấy một vị tăng mặc y rách đứng 
hầu, đức Phật bảo:

- Đây là Thừa V iễn ở Hoành Sơn đấy!

Sau khi xuất định, Pháp Chiếu đến Hoành Sơn 
tìm. Lúc gặp ngài Thừa Viễn, thấy quả đúng là vị 
tàng ấy, liền xin theo làm đệ tử.

về sau, ngài Pháp Chiếu đi truyền giáo khắp 
thiên hạ, được vua Đại Tông nhà Đường phong làm 
Quôc sư. Ngài thuật lạ i đạo hạnh cao vời của thầy 
mình cho vua nghe, Thiên tử bèn xoay về phương 
Nam, hướng về phía Hoành Sơn đảnh lễ. Nhà vua xét 
thấy đạo đức của Đại sư Thừa V iễn chưa được mọi



người tỏ rõ, nên mới truyền chỉ phong tặng chỗ ở của 
Sư là “ Đạo Tràng Ban Chu” . Vua lạ i truyền cho Liễu 
Tông Nguyên soạn bài ký sự khắc vào bia đá, dựng 
bên cổng trước chùa.

氺

DẠI S lí LIÊN TRÌ _
(Tổ thứ tám của Liên tông)

Đ ại sư Châu Hoằng, tự Phật Huệ, hiệu 
L iên Trì, người đời M inh, con nhà họ 
Thẩm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. 

Năm 17 tuổi, Sư đỗ tú tài, nổi tiếng là người học 
hạnh kiêm  toàn.

Láng giềng có bà lão mỗi ngày niệm Phật vài 
ngàn câu lấy làm thường khóa. Nhân lúc rỗ i rảnh 
sang chơi, Sư hỏi duyên cớ, bà lão đáp:

- Lúc sinh tiền, ông nhà tô i chuyên lo niệm 
Phật, đến khi chết không đau bệnh chi, vui vẻ vòng 
tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó, tôi b iết công 
đức niệm Phật không thể nghĩ bàn!

Sư nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý đến
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pháp môn Tịnh độ. Lại v iế t bôn chữ “ Sinh tử sự đ ạ i” 
dán nơi vách đầu bàn để tự răn nhắc.

Năm 31 tuổi, Sư xuất gia, rồ i đi tham phỏng các 
bậc danh đức. Sau cùng đến tham học với các Thiền 
sư Tiếu Nham, Biến Dung, tham cứu câu “ N iệm  Phật 
là ai?” , có chỗ tỉnh ngộ.

Năm thứ năm niên hiệu Long Khánh (Công 
nguyên 1571)，Đại sư đi khất thực ngang qua đỉnh 
Vân Thê, thấy cảnh non nước cực kỳ u nhã, quyết ý 
cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, Sư hành pháp 
Du-già thí thực, từ đó các loài thú dữ không còn 
khuây hại nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu, 
cư dân quanh vùng đến am xin cầu mưa. Sư đáp:

- Tô i chỉ b iết niệm Phật, không có tài chi khác!

M ọ i người vẫn nài nỉ cố" thỉnh, Đại sư cảm lòng 
thành của dân chúng, ra gõ mõ đi dọc theo bờ ruộng 
mà niệm Phật. BƯỚC chân của Sư đi đên đâu, mưa lớn 
rơi theo đến đó. Nhân dân vui mừng kính đức, cùng 
nhau hợp sức xây cất điện chùa. Tăng chúng các nơi 
lần lượt nương về, không bao lâu, chỗ ấy thành cảnh 
tòng lâm.

Sư chủ trương Tịnh độ, cật lực bác bỏ cuồng 
thiền. Bộ Phật Thuyết A-di-đà Kinh Sớ Sao do Đại sư
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trước tác, dung hòa cả Sự Lý, gồm nhiếp khắp ba 
căn, lờ i dẫn giải rất uyên áo.

Ồng Tào Lỗ Xuyên gởi thơ đến Vân Thê, đại 
khái như sau: “Trong Phật pháp có ba tạng, mười hai 
phần giáo10, đức Thế Tôn khi xưa đã giăng nhiều thứ
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70 M ười hai phần giáo: cũng gọi là Thập nhị phần giáo, Thập nhị phần 
Thánh giáo, Thập nhị phần kinh, chỉ cho mười hai loại kinh được phân 
biệt theo hình thức và nội dung giáo pháp của Phật.
1. Khế kinh (Sutra, Tu-đa-la): cũng gọi là Trường hàng, tức thể văn xuôi, 
trực tiếp ghi chcp giáo thuyết của đức Phật.
2. ứng tụng (Geya, Kỳ-dạ): cũng gọi là Trùng tụng, tức phần kệ tụng giải 
thích lạ i cho rõ ràng những giáo thuyết mà Khế kinh đã nói.
3. Ký biệt (Vyakarana, Hòa-già-la-na): cũng gọi là Thọ ký, vốn là thể 
loại g iả i thích về giáo nghĩa. Đời sau đặc biệt chỉ cho những lờ i ấn chứng 
trước của Phật về các việc làm trong v ị la i của các đệ tử.
4. Phúng tụng (Galha, Già-đà): cũng gọi là Cô khởi, tức thể loại kệ tụng 
độc lập, trực tiếp ghi chép giáo thuyết của Phật, không lập lạ i ý nghĩa 
trong phần văn Trường hàng đã nói trước đó như vai trò của ứng tụng.
5.Tự thuyết (Ưdana, ưu-đà-na): nghĩa là đức Phật không đợi người khác 
thưa hỏi mà Ngài tự khai thị giáo pháp.
6. Nhân duyên (Nidana, Ni-đà-na): ghi chép nhân duyên thuyêt pháp 
giáo hóa của Phật, như phẩm Tựa của các kinh.
7. Thí dụ (Avadana, A-ba-đà-na): dùng thí dụ để giảng nói pháp nghĩa.
8. Bổn sự (Itivrttaka, Y-đế-viết-đa-già): thể loại ghi chcp về hình trạng 
của Phật và các độ tử ở đời quá khứ’ ngoài Bổn sinh đàm. Hoặc các kinh 
mỏ đầu bằng câu: “ Phật như thị thuyết” cũng thuộc thể loại này.
9. Bổn sinh (Jataka, Xà-đà-già): thể loại ghi chép những hanh đại bi mà 
đức Phật tu hành trong các đời quá khứ.
10. Phương quảng (Vaipulya, Tỳ-phật-lược): các kinh giảng nói giáo 
nghĩa sâu xa, rộng lớn.
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lưới nơi bể sinh tử sâu rộng, để tùy phần vớt các loài cá 
nhân thiên lớn nhỏ đưa lên bờ Niết-bàn. Nhưng nên nói 
lớn để gồm nhỏ, đâu thể nêu một mà bỏ nhiều! Gần 
đây, tô i nghe có người bảo: nhiều kiếp thành Phật, tức 
là Tiệm chớ không phải Đốn. Vả lạ i Tiệm giáo cũng là 
Phật dạy, chưa từng không đúng, song dùng Tiệm để bỏ 
Đốn giáo phải chăng thật đã sai lầm ?

Tôn giả bên trong ẩn dấu sự tỏ ngộ viên đốn, 
ngoài thì hiển bày pháp môn Tịnh độ. Việc này chư 
Phật cũng có như thế, không nghi ngờ. Nhưng học 
chúng của Ngài gần đây chỉ trọng một đức A-di-đà mà 
bỏ hết mười lăm vì vương tử, muốn tôn một kinh Tịnh 
độ mà bỏ hết ba tạng, mười hai phần giáo. Đó là điều 
kẻ hèn này không muốn nghe! Hiện nay, tuy nhằm thời 
mạt pháp, song con người há chỉ có độn tánh mà 
không lợ i căn? Như đức Thích Tôn vì Ca-diếp, 
Kiều-trần-như thì nói pháp này; vì Thiện Tài, Long Nữ 
lạ i nói pháp khác. Trong kinh Lăng-nghiêm, hai mươi 
lăm vị Thánh đều chứng Viên Thông, Bồ-tát Văn-thù 
khen ngợi chẳng đồng nhau. Như thế, chính là nói hôm

11. Hy pháp (Adbhuta-dharma, A-phù-đà-đạl-ma): cũng gọi là V ị tằng 
hữu pháp, tức thể loại kinh ghi chcp những việc hiếm có của Phật và các 
độ tử.
12. Luận nghị (Upadesa, ưu-ba-để-xá): thể loại kinh ghi chép việc đức 
Phật nghị luận vồ thể tính các pháp, phân biệt rõ ràng ý nghĩa.
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qua định, hôm nay bất định. Còn bảo rằng, nói ngã là 
không thì lạ i chẳng phải không; nói ngã là có thì lạ i 
chẳng thật có. Thế nên, gọi là khéo léo không nắm 
chặt mãi một pháp môn, linh động uyển chuyển như 
trá i hồ lô lăn trên mặt nước. Nếu như cắm cọc đóng 
đinh ở một chỗ, làm sao lợ i ích hàng nhân thiên được? 
Rất mong Tôn giả vì đại chúng diễn thuyết về giáo lý 
Tịnh độ, khi gặp hàng lợ i căn nên vì nói Thượng thừa, 
để họ ngộ lý viên dung không còn hạn chế ở một khía 
cạnh nào, khiến cho đại bàng cùng chim én đều được 
chỗ thích nghi. Như thế, đâu không phải là hoàn toàn 
tố t đẹp hay sao?

Kinh Hoa Nghiêm là Viên giáo Nhất thừa Vô 
thượng, là lờ i luận bàn cùng tột xứng hợp với bản tánh 
của Như Lai. Tôn giả lạ i đem kinh này sánh ngang với 
kỉnh Di-đà tợ hồ chưa thỏa đáng. Nhân đó mà có kẻ 
trước tác luận sớ đưa Tịnh độ cao hơn Hoa Nghiêm, 
khiến cho màu tím sắc đỏ thành ra lẫn lộn! Mong Tôn 
giả vì người có căn cơ Tịnh độ thì nói Tịnh độ, người có 
căn cơ Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm, đừng chê 
nhau cũng chớ lạm nhau, mới thật là lưu thông Phật 
pháp. Như thế, mới là cùng trình bày Ngũ giáo71, thâu
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71 Ngũ giáo: năm loại giáo pháp phân chia Thánh giáo đức Phật nói 
trong một đời.
A. Năm giáo do ngài Hiền Thủ lập ra:
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1. Tiểu thừa giáo.
2. Đại thừa thỉ giáo.
3. Đại thừa chung giáo.
4. Đốn giáo.
5. V iên giáo.
B. Năm giáo do ngài Tông M ật đời Đường lập ra:
1. Nhân thiên giáo: giáo pháp nói về lý nhân quả nghiệp báo lành dữ 
trong ba đời, tu tứ thiền bát định.
2. T iểu thừa giáo: giáo pháp nói về lý  ngã không, tu quán trí vô ngã để 
dứt trừ các nghiệp tham... chứng được ngã không chân như.
3. Đại thừa pháp tướng giáo: giáo pháp tương đương với pháp thỉ giáo, 
tức giáo pháp nói về lý duy thức biến hiện, tu duy thức quán, lục độ, 
hàng phục phiền não chướng và sở tri chướng, chứng nhị không chân 
như.
4. Đại thừa pháp tính giáo: tương đương vớ i không thỉ giáo. Giáo pháp 
nói về lý, tất cả đều không, quán không nghiệp chướng, không quả báo, 
không tu, không chứng. Dùng để phá trừ cái chấp về các pháp có tướng 
cô định.
5. Nhất thừa hiển tính giáo: nhờ phương liện ẩn mật chỉ thẳng tự tâm tức 
là chân chánh bản giác, lìa các vọng tưởng chấp trước thì ngay trong tự 
thân thấy được trí huệ rộng lớn của Như Lai.
c . Năm giáo do Tam tạng Ba-phả-mật-đa-la vào đời Đường lập ra:
1. Tứ đế giáo: nói về pháp Tứ đế, ngộ lý chân không NicVbàn, như kinh 
A-hàm.
2. Vô tướng giáo: nói về pháp các pháp đều không, để ngộ lý không của 
Đại thừa, như kinh Búí-nhã.
3. Quán hạnh giáo: nói về các pháp quán tâm, để hiển bày lý  tu nhân 
hợp với quả, như kinh Hoa Nghiêm.
4. An lạc giáo: nói về bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh và thường, trụ, tịch, 
diệt, làm cho chúng sinh được an lạc, như kinh Niết-bàn.
5. Thủ hộ giáo: nói về các việc giữ gìn chánh pháp... khiến chúng sinh 
hộ trì không nìất，như kinh Dụi Tập.
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nhiếp cả ba căn, cần gì nhất định phải khắc thuyền tìm 
gươm, nhân việc nhỏ mà mất việc lớn! ” .

Đại sư Liên Trì đáp: “Kinh Hoa Nghiêm gồm đủ 
vô lượng môn; cầu sinh Tịnh độ là một trong vô lượng 
môn của Hoa Nghiêm. Theo căn cơ thời nay, nên do 
một môn Tịnh độ mà vào Hoa Nghiêm, không phải nêu 
Tịnh độ mà bỏ Hoa Nghiêm. Cư s ĩ bảo trong thơ, do tôi 
đem kinh Di-đà sánh ngang với Hoa Nghiêm, nên mới 
có kẻ làm luận đưa Tịnh độ cao hơn Hoa Nghiêm. Xin 
hỏi bộ luận ấy do ai trước tác? Kinh Hoa Nghiêm như 
Thiên tử, có ai đem chư hầu, vua, đại thần, trăm quan 
mà đặt lên trên Thiên tử? Nhưng tôi cũng chưa từng 
đem kinh Di-đà sánh ngang với Hoa Nghiêm. Trong 
văn Sớ Sao của tôi chỉ nói: “Kinh Hoa Nghiêm là giáo 
lý viên mãn cùng cực, kinh Di-đà được một phần ít 
v i ê n Đ ó  là bảo kinh Di-đà chỉ là quyến thuộc của 
Hoa Nghiêm, chẳng phải đồng hạng bậc.

Vả lại, trong thơ cư s ĩ bảo rằng nên tùy căn cơ 
mà nói giáo lý, người có căn cơ Tịnh độ thì nói Tịnh 
độ, người có căn cơ Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm. 
Ý ấy rấ t hay! Nhưng trong đó có hai nghĩa:

ỉ. Ngàn căn cơ đều được dạy bảo, đó là việc lớn 
mà đức Như Lai ra đời; chẳng phải khả năng của kẻ 
hèn này. Thế nên, Lục TỔ ở Tào Khê chuyên hoằng
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truyền Thiền trực chỉ, đâu phải Ngài không thông các 
giáo pháp khác. Ngài Huệ Viễn công ở Lô Sơn riêng 
mở Bạch Liên Xã, há chỉ tiếp độ kẻ độn căn? Đến như 
năm tông: Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, Quy 
Ngưỡng, Lâm Tế, tuy đồng từ một nguồn mà ra, nhưng 
sự trao truyền và tiếp nhận của mỗi tông đều có phần 
sai khác. Sự lập bày riêng của chi phái môn đình cũng 
là lẽ tấ t nhiên, chẳng lấy chi làm lạ ! Chư TỔ sư khi 
xưa đều như thế, huống nữa kẻ phàm thường này ư? 
Nếu vọng bắt chước theo người xưa, hôm qua định 
hôm nay bất định, tùy tiện không có sự truyền thừa 
của thầy, đổi thay lộn lạo chẳng chuyên nhất, mà gọi 
là lợ i ích cho người nhưng thật ra làm cho người lầm 
lạc. Tại sao thế? Bởi Phật là đấng Pháp vương, đối 
với các pháp đều tự tại. Còn kẻ dân thường mà tiếm 
xưng Thiên tử là điều nguy hiểm, há chẳng nên kiêng 
dè ư?

2. Khi nói Hoa Nghiêm đã gồm Tịnh độ, nói Tịnh 
độ cũng thông với Hoa Nghiêm. Thế thì kẻ diễn Hoa 
Nghiêm tự nói Hoa Nghiệm, người nói Tịnh độ tự 
diễn Tịnh độ, vẫn đồng hành mà không trá i nhau. 
Người thời nay chì biết Hoa Nghiêm rộng hơn Cực 
Lạc, nhưng không rõ đức Di-đà chính là Phật 
Tỳ-lô-giá-na. Ngài Long Thọ lấy kinh Hoa Nghiêm từ 
Long cung mà nguyện sinh Cực Lạc. Đức Phô Hiền là
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Trưởng tử trên hội Hoa Nghiêm mà nguyện về An 
Dưỡng. Đức Văn-thù, Phổ Hiền đồng phụ tá Phật 
Tỳ-lô-giá-na, hiệu là Tam Thánh Hoa Nghiêm, cũng 
phát nguyện về cỗi Liên Bang. Tất cả đều có chỗ y cứ 
rõ  ràng, sáng tợ mặt trời, trăng sao.

Cư s ĩ đề xướng Hoa Nghiêm, định truyền bá 
khắp bốn phương mà trá i ngược với Văn-thù, Phổ 
Hiền, Long Thọ, đó là điều mà kẻ hèn này chưa hiểu, 
huống gì Trưởng giả Lý Thông Huyền đưa ra mười 
loạ i Tịnh độ. Cực Lạc tuy nói là quyền nghi, còn Hoa 
Nghiêm quyền thật dung thông, Sự Lý vô ngại, Sự Sự 
vô ngại. Thế nên, phòng dâm, nơi sát sinh, đều là đạo 
tràng thanh tịnh, huống chi cõi Cực Lạc bảy báu trang 
nghiêm.

Bà-tu-mật-đa, Vô Yểm Túc đều là diệu dụng của 
Cổ Phật thị hiện, huống là Phật Di-đà muôn đức đầy 
đủ. Cư s ĩ dạo chơi nơi môn vô ngại Hoa Nghiêm mà 
ngại nơi Tịnh độ, đó là điều mà kẻ hèn này chưa hiểu!

Kẻ hèn này cùng với Tào cư s ĩ đều là bạn chẳng 
trá i ngược nhau nơi thế g iớ i hoa tạng, mà cư s ĩ lạ i 
chẳng hiểu rõ tâm ý nhỏ bé của tôi. Tôi còn muốn mời 
cư s ĩ làm huynh đệ ở Liên Bang. Mong đừng xem tô i là 
người ngoài vậỵ.r>.

Lỗ Xuyên lạ i gởi thơ rằng: “Các kinh luận không

Thích M inh T hành  dịch

277



Liên Tông Bảo Giám

liễu nghĩa lưu hành riêng biệt, còn như phẩm Phổ 
Hiền Hạnh Nguyện và Luận Khởi Tín đều nói về Tịnh 
độ. Đó lẽ nào lạ i không có nguyên nhân? Song trong 
kinh Hoa Nghiêm chưa từng đề cập, thế thì Tịnh độ 
thứ mười mà Trưởng giả Lý Thông Huyền nêu ra lạ i 
càng tỏ rõ.

Kinh Pháp Hoa nói mười sáu vị vương tử có Phật 
Di-đà mà chưa từng xác định là bậc chí tôn duy nhất. 
Trong đó, khen ngợi công đức trì kinh, bên cạnh đó lạ i 
biện dẫn cõi An Lạc, thật ra là nói rõ nhân quả của 
người ní?Ể

Kinh Thủ Lăng-nghiêm, hai mươi lăm vị Thánh 
chứng Viên thông, Bồ-tát Vãn-thù hoàn toàn chẳng 
phân biệt cao thấp, chỉ nói phương tiện có nhiều môn, 
lạ i bảo rằng thuận nghịch đều là phương tiện, nhưng 
tiếp theo lạ i nói mau chậm chẳng đồng nhau. Thê thì ở 
nơi chỗ không có cao thấp sai biệt, cũng vẫn chỉ rõ 
chỗ quy hướng, nên phải đưa Phổ Môn lên tột bậc, 
chẳng suy tôn ngài Thê Chí, lạ i còn hạ thấp bảo rằng 
vô thường, bảo rằng sinh diệt.

Còn như các Đại sư Hiền Thủ, Thanh Lương cật 
lực nêu về năm giáo Tiểu, Thỉ, Chưng, Đốn, Viên, mọi 
người đều chơ rằng thỏa đáng mà chưa từng bình 
phẩm về Tịnh độ. Thiền tông thì lạ i càng quét sạch,
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như Thiền sư Tề Kỷ nói: “Duy có lố i tắt tu hành, y như 
xưa lẩn quẩn, chỉ niệm Phật Di-đà, niệm được vân vô 
ích” • Lạ i bảo rằng: UY như trước bỏ cha trốn đi, lưu 
lạc tha hương, va Đông chạm Tây, khổ thay A-di-đà 
Phật! ” ■ Những lờ i nói ấy có người cho rằng quá hà 
khắc, song lẽ nào Ngài lạ i nói lờ i vô nghĩa, ắt là có 
đạo lý.

Bởi thế người thấu đạt thường nói: “Trải qua 
nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ 
Vô sinh Pháp nhẫn” . Lại nói: “M ột niệm duyên khởi 
không sinh, vượt qua hàng quyền học ba thừa". Huống 
chi chẳng luận Tam thừa, Nhất thừa, chỉ cần không có 
ngã và ngã sở. Nay nói vãng sinh Tịnh độ, ta là người 
hay sinh, Cực Lạc là chỗ sinh về; người và cảnh còn 
phân biệt, sinh diệt rõ ràng, ưa thích và chán nản lăng 
xăng. Thật là nhiều vướng mắc không thế nói hế t” •

Nhìn lạ i trước nay, những người luận bàn về Tịnh 
độ ắt hẳn bảo rằng: “Hoa nở thấy Phật ngộ Vô sính” . 
Bởi vì phải đợi sau khi vãng sinh thấy đức Di-đà, mới 
theo Bồ-tát Quán Ầm hay Thế Chí, hoặc được Phật 
Di-đà chỉ dạy đạo lý tất cả pháp Vô sinh, khi ấy mới 
tỏ ngộ, phải chăng là chậm trễ xa vời ?

Lạ i nói Hoa Nghiêm tánh hải hiện bày toàn 
thân, như trong thân người có tám muôn bốn ngàn lỗ
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chân lông, mà Phật Dược Sư ở phương Đông, Phật 
Di-đà ở phương Tây, mỗi vị đều ở trong một lỗ  chân 
lông ấy, thuyết pháp độ chúng sinh. Nếu vứt bỏ toàn 
thân mà vào trong một lỗ  chân lông nhỏ bé, đó không 
chỉ bỏ biển cả lấy bọt nước, giống như con ruồi lao 
vào mảnh giấy nơi cửa sổ tìm lố i ra. Vậy thì nói thế  
nào? Trước kia trong thơ, kẻ hèn này có nói, vì người 
có căn cơ Tịnh độ nên nói Tịnh độ, với người có căn 
cơ Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm. Tôi tự cho rằng 
thế là chẳng trá i với pháp môn của chư Phật, cũng là 
vì tấm lòng chân thành của Tôn giả. Tôn giả lạ i muốn 
dẫn tô i vào thai sen, thì giống như người xưa nói: 
“Đẫn người vào mê lộ ” , lạ i giống như “bổ vàng mà 
gánh cỏ

Trong hội của Tôn giả, tín chúng từ Hàng Châu 
đến Tô Châu, vị nào cũng nôn nao cầu về chín phẩm. 
Nhân khi cùng nói chuyện, tô i vừa đề cập đến Thượng 
thừa thì họ đều sửng mắt kinh lòng và có người còn 
cười. Đó là lỗ i của hàng đệ tử hay là lỗ i của thầy? 
Đấng đại trượng phu khí lượng phải ngất trời, nên lấy 
việc độ chúng sinh làm cấp thiết. Nay Ngài đã là 
người ra ứng thế, mở pháp đường, lên giảng tọa, sao 
không đủ tác lược của bậc đại nhân, mà chỉ biết bắt 
chước cử chỉ cửa những ông già bà lão ăn chay ở đầu 
làng ngỗ xóm? Nếu một mai bị bậc lanh lợ i hỏi đến,
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người mắt sáng dồn ép, sẽ toan ẩn mình trên sao Bắc 
đẩu, hay trôn vào núi Thiêt vỉ12 ư?

Phật pháp là việc lớn, không phải tầm thường. 
Mong Ngài nghỉ lạ i ! ” .

Đại sư Liên Trì lại gởi thơ đáp: "Mấy điều huệ cố  
của cư sĩ, lờ i hay lẽ diệu, luận biện điệp trùng, thật là 
đáng ngợi khen, đáng ngưỡng vọng. Nhưng trộm nghĩ, 
lòng thương tôi tuy sâu, song tiếc đã lắm lờ i phí uông!

Nếu cư s ĩ quả muốn tuyên dương Thiền tông, hạ 
thấp Tịnh độ, thì không cần nói chi nhiều. Sao chẳng 
bảo: “Chư Phật trong ba đời bị miệng ta nuốt mất hết 
cả. M ột đức Phật còn chẳng lập, có ai là A-di-đà?". 
Lại, sao không bảo: “Nếu người biết được tâm, đại địa 
không tấc đất. M ột tấc đất đã không, nơi nào là Cực

72 Cũng gọi là Thiết Luân Vi Sơn, Luân Vi Sơn, Kim Cương Sơn, Kim 
Cương Vi Sơn.
T h ế giới quan Phật giáo lấy núi Tu-di làm trung tâm, xung quanh có 8 núi 
và 8 biển bao học. Lớp ngoài cùng, bên ngoài Hàm Hải được câu tạo 
bằng sắt, cho nên gọi là Thiết Vi Sơn.
Có thuyết cho rằng Tam thicn thế giới Đại, Trung và Tiểu đều có núi 
Thiết Vi bao quanh. Theo Luận Đại Tỳ-Bù-sa quyển 133: "Chính ịịiữa ĩhê 
ịị iâ i này lù núi Tu-di, do bổn thứ báu cấu tạo thành, xuriịị quanh có bay núi 
vàn^i từ Kiện-Dụt-la đến Ni-dân-đạt-ỉa bao bọc. Khoủrỉịi g iữ mỗi núi đều 
có mọt biển. Biển thứ 8 là Hùm Hủi (biển nước mặn) bao bọc xurìịị quanh 
núi Ni-dân-dạĩ-ỉư và bổn châu nằm ĩrorìịị biến nảy. Bên ngoài Hàm Hải có 
núi lớn bao bọc như bức tường, nên ỉỉựị là Luân Vi. Lạ i vì được cấu tạo 
bằng sắt, nên cũrìg ịịọ i là Thiết V i .
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Lạc?". Chỉ dùng hai lờ i ấy thôi, đủ gồm biết hết 
những điều cư s ĩ muôn nói. Nay nghĩ nếu mỗi mỗi đều 
thù đáp e phạm lỗ i đấu tranh. Nếu không trả lời, thì 
đạo pháp có tương quan, nên chẳng thể im lặng. Vậy 
xin tỏ bày tước lược như sau:

Trong thơ gởi đến nói, kinh chẳng liễu nghĩa mới 
bàn luận về Tịnh độ, lạ i dẫn phẩm Hạnh Nguyện và 
Luận Khởi Tín. Khởi Tín hãy khoan chẳng nói đến, 
chỉ một phẩm Hạnh Nguyện mà thâu nhiếp toàn bộ 
kinh 80 quyển, từ xưa đến nay ai dám nghị luận là 
không liễu nghĩa. Cư s ĩ đặc biệt tôn sùng Hoa Nghiêm 
mà lạ i bài xích phẩm Hạnh Nguyện là không liễu 
nghĩa, thì kinh Hoa Nghiêm cũng không liễu nghĩa.

Cư s ĩ dẫn kỉnh Pháp Hoa, nói sự vãng sinh Tịnh 
độ là nhân quả của người nữ. Thế thì việc Long nữ 
thành Phật cũng là nhân quả của người nữ ư? Bảo 
rằng Phật Di-đà là một trong mười sáu vì vương tử, 
vậy thì Phật Tỳ-lô-giá-na cũng chỉ là tầng thứ mười 
ba của hai mươi lớp thế g iớ i hoa tạng. Cư s ĩ đặc biệt 
tôn sùng Tỳ-lô-giá-na, tại sao lạ i không biết 
Tỳ-lô-giá-na và Phật A-di-đà là bình đẳng?

Lạ i dẫn kinh Lăng-nghiêm, bảo rằng chọn lấy 
Quán Ẩm bỏ lạ i Thế Chí. Nói đức Văn-thù bác niệm 
Phật là vô thường, sinh diệt, không viên thông. Thê tại
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sao ngài Kiều-trẩn-như tỏ ngộ hai chữ “khách trầ n n 
có thể gọi là suốt lý vô thường, hợp lẽ bất sinh bât 
diệt, lạ i chẳng được chọn là pháp viên thông? Nếu 
quả thật đức Quán Âm đỗ cao, ngài Thế Chí thi rớt, 
thì sao cư s ĩ chẳng nghe biết điều thí dụ: “Cứa rồng 
chạm trán", là lờ i của kẻ quê mùa miền Đông dã ở 
nước Tề?

Trong thơ gởi lạ i bảo rằng, như Thiền sư Tề Kỷ 
đem bài kệ khuyên niệm Phật của người xưa theo câu 
mà chú thích.

Người xưa nói: uDuy có lố i tắt tu hành ", phụ chú 
rằng: UY như xưa lẩn quẩn” . Người xưa nói: “Chỉ 
niệm Phật Di-đà ”，phụ chú rằng: “Niệm được vẫn vô 
ích” • Cư s ĩ đã thông suốt pháp thiền, sao chẳng biết 
đó là các bậc tông sư trong tức thời vì người phá chấp 
mở trói, lạ i căn cứ theo văn tự hiểu thành sự thật mà 
chịu chết dưới câu nói như thế? Nếu quả vậy thì CỔ 
đức bảo: “Đạp trên đỉnh đầu Phật Tỳ-lô mà đ i” , như 
thế không chỉ Phật Di-đà vô ích mà Phật Tỳ-lô cũng 
chẳng làm được việc gì. Những lờ i nói trên trong các 
Ngữ lục, Truyện ký có đến trăm ngàn muôn ức. Lão 
già này, bốn mươi năm về trước cũng đã từng dùng 
đến để cho lờ i nói caọ siêu xuất cách, câu văn mạnh 
mẽ hào hùng, về sau, xét lạ i biết hổ thẹn, không cồn 
dám theo lề lố i cũ, nay chợt nghĩ đến hãy còn đỏ mặt.

T hích M inh T hành  dịch
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Như Thiền sư Tề Kỷ nói: “Người cầu sinh Tây Phương, 
như con bỏ chữ trốn đỉể, lưu lạc tha phương, va Đông 
chạm Tây, khổ thay A-di-đà P h ậ t!，，. Xin cũng dùng 
chuyển ngữ đối đáp: “Nay chính thật như con nhớ mẹ, 
trở  lạ i quê xưa, bỏ Đông được Tây} vui thay A-di-đà 
P h ậ t!，，. Thử đem cân lường câu nói này với lờ i ngài 
Tề Kỷ’ cách nhau bao nhiêu?

Trong thơ lạ i dẫn lờ i CỔ nhân bảo: “Trải nhiều 
kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ Vồ 
sinh Pháp nhẫn?” . Cư s ĩ đã ngộ Vô sinh Pháp nhẫn 
chưa ? Nếu chứng được thì không nên cho rằng: ta là 
người hay sinh, Tịnh độ là chỗ sinh về. Tại sao? Bởi 
tâm tức là Tịnh độ，ai là người hay sinh ? Tịnh độ tức 
là tâm, đâu là chỗ được sinh ? Vì không có thấy năng 
sở, cho nên trọn ngày sinh mà chưa từng vãng sinh. 
Đó mới là Vô sinh chân thật, Nếu cho không sinh về 
đâu mới là Vô sinh，thì rơ i vào cái không đoạn diệty 
chẳng phải ý chỉ Vô sinh.

Cư s ĩ bảo: nếu đợi hoa nở thấy Phật mới ngộ Vô 
sinh là chậm trễ xa vời. Cư s ĩ hiểu Thiền tông sao 
chẳng biết: từ mê được ngộ như tỉnh giấc mộng, như 
hoa sen nở. Người niệm Phật tùy theo căn cơ, có vị 
trong hiện đời đã kiến tánh, đó là hoa sen nở trong 
giây phút. Có kẻ sau khi vãng sinh mới kiến tánh. Đó 
là thời gian lâu dài hoa mới nở. Bởi căn cơ có lợ i độn,
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công phu có trễ siêng, nên hoa nở mới có sớm muộny 
đâu được cho rằng tất cả là chậm trễ xa vời.

Trong thơ gởi đến lạ i ví dụ thế g iớ i hoa tạng như 
toàn thân, Tây Phương giống như lỗ  chân lông. Người 
vãng sinh Tây Phương như đem toàn thân bỏ vào trong 
lỗ  chân lông, là bỏ biển cả mà lấy bọt nước. Ví dụ lớn 
nhỏ ấy không saiậ Song cư s ĩ đã thông suốt tông Hoa 
Nghiêm，tại sao chỉ chấp nhận đem nhỏ vào lớn mà 
không chấp nhận từ lớn vào nhỏ? Huống chỉ lớn nhỏ 
vào nhau, chính là một Huyền môn trong mười Huyền 
môn của Hoa Nghiêm. Dù vô tận thế g iớ i chẳng thể 
nói hết nơi cõi hoa tạng, vào trong một hoa sen ở thế 
gỉớỉ Cực Lạc còn chẳng đầy một điểm nhỏ bé trong 
một cánh sen ấyf thế thì nào có ngại gì đem toàn thân 
vào trong một lỗ  chân lông!

Trong thơ còn đề cập đến mấy vị tăng ở  núi 
hoang nào đóy khi hỏi đến Thượng thừa đều sửng mắt 
kinh lòng! Cư s ĩ khuyên tô ỉ với căn cơ Hoa Nghiêm thì 
nói Hoa Nghiêm, với căn cơ Tịnh độ thì nói Tịnh độ. 
Nay những kẻ ấy thuộc về hàng độn căn chính nên 
giảng Tịnh độf sao cư s ĩ không tùy bệnh cho thuốc lạ i 
luận Thượng thừa với họ mà chi?

Cư s ĩ lạ i bảo tô i đã ra ứng thế} mở pháp đường, 
lên giảng tọũy mà không đủ tác lược của bậc đại nhân,
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cử chỉ như ông già bà lão ở đầu làng ngõ xóm. Nếu 
một mai bị bậc lanh lợ i hỏi đến，người sáng mắt dồn 
ép，sẽ toan ẩn mình trên sao Bắc đẩu, hay trôn vào 
núi Thiết vi, Lão già này chưa từng dám nhận lấy 
danh “ ra ứng thế”，nên tự không có tác lược của bậc 
đại nhân. Điều này hãy tạm gác qua, không cần bàn 
luận. Nhưng nếu chê người tu Tịnh độ giống hạng ông 
già bà lão ăn chay quê mùa, thì người xưa nói không 
phải chê kẻ ngu phu ngu phụ đóy mà thật ra chính là 
chê đức Vãn-thù’ Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vậy! 
Đâu riêng gì những vị Bồ-tát ấy, mà chư TỔ như Huệ 
Viễn, Thiện Đạo，Thiên Thai, Vĩnh Minh, chư Bồ-tát} 
chư Thiện tr i thức, các vị danh nhân niệm Phật như 
Lưu D i Dân, Bạch Cư Dị, Liễu Tông Nguyên，Tô Đông 
Pha... các bậc đại quân tử ấy đều là kẻ quê mùa hay 
sao? Dù là hạng quê mùa nếu niệm Phật được vãng 
sinhy sẽ lên ngôi Bất thối chuyển, cũng đâu nên xem rẻ 
khỉnh chê? Vả lạ i，những ông già hà lão ăn chay niệm 
Phật thấp hèn vô trí, mà biết giữ theo quy củ của 
chính mình, cũng đáng khen ngợi họ. Còn hạng thông 
minh tà i biện, vọng nói Bát-nhã，ăn th ịt no rồiy hôm 
sớm đến tìm chư tăng gạn thiền nói đạo, đó thật là 
ma! Người ngu quý nơi an phận ngu, tô i thành thật 
từng tự nghĩ: thà làm ông già bà lão ăn chay niệm 
Phậty chớ chẳng nên làm ma dân cùng ma nữ.
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Đến như việc các ông già bà lão khi bị kẻ lanh 
lợ i，người sáng mắt hỏi đến thì chẳng cần lên sao Bắc 
đẩu, trốn vào núi Thiết vi làm chi cao xa. Họ chỉ cần 
đặt giường nằm nơi cổ họng của kẻ lanh lợiy trả i tòa 
ngồi trên đôi mắt của các vị thông suốt ấy. Làm như 
thế để chi? Đế dạy chúng hãy tạm đỏng môn 
Tam-muội nơi cửa miệng, biết nhắm mắt hồi quang 
phản chiếu xét trở  lạ i chính mình đó thôi! Cư s ĩ tôn 
sùng Hoa Nghiêm mà cật lực chê bai Tịnh độ，lão già 
này chuyên tu Tịnh độ mà không ngừng khen ngợi Hoa 
Nghiêm. Trong khỉ tĩnh lặng’ cư s ĩ thử xét xem, việc 
này tạ i sao như thế?

Cư s ĩ cho rằng việc tôi khuyên cư s ĩ cầu sinh Tịnh 
độ là bỏ vàng gánh cỏ, là điên đảo, làm khuất nhục cư 
s ĩ thái quá! Nhưng các thí dụ ấy còn chưa thân thiết. 
Nay lão già này xin đem thí dụ khác thay thế:

Có một lão nông dân chân thật gởi thiếp vào cửa 
vị phú Trưởng giả, mời đến nhà ở đồng ruộng của 
mình viếng cảnh. M ọi người nghe nói đều cười. Lão 
nông lạ i quét dọn đường sá sạch sẽ, đến mời thỉnh lần 
nữa. Người gác cửa nhà phú Trưởng giả cười hảo: 
“Chứ nhân lần trước không quở trách ông là may mắn 
lắm rồi. Ông định làm mặt dày hay sao?f\  Lão ông 
đáp: “Tôi thấy trong các nhà giàu, có kẻ làm giàu mà 
bất nhãn. Có người ngoài giàu nhưng trong nghèo. Có
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kẻ chưa giàu sang tỏ ra kiêu mạn trước. Có người chỉ 
giữ kho, giữ sổ sách ở nhà giàu, tự cho mình là giàu. 
Vả lạ i cảnh giàu sang như Kim Cốc73, My Ố74 nay còn 
đâu? Tôi là một lão già ở đồng ruộng, an hưởng sự 
vui thái bình, nên quên phận thấp hèn của mình, mới 
làm như thế. Thôi từ nay cũng xin tự biết lỗ i rồ i! Nói 
xong cùng nhau cười rộ mà chia tay".

Cả đời, Đại sư L iên Trì thường ngày tu tất cả 
hạnh lành để phụ trợ Tịnh nghiệp. Đương thời, giới 
đàn bị ngăn cấm đã lâu, Sư bảo người cầu g iớ i chuẩn 
bị đầy đủ ba y, thọ g iớ i ở trước tượng Phật. Sư chứng 
minh cho họ. Ngài lạ i còn thẩm định nghi Thủy Lục, 
hành Du-già Diệm Khẩu để cứu khổ u  minh, mở ao 
phóng sinh, trước tác Văn G iới Sát, khiến người quy 
hóa làm lành rất nhiều.

Cuôì tháng 06 năm thứ 40 niên hiệu Vạn Lịch 
(Công nguyên 1612)，Đại sư vào thành từ b iệ t các đệ

73 K im  Cốc viên: ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Đời Tấn, nhà hào 
phu Thạch Sùng có người thiếp xinh đẹp tên là Lục Châu. Tôn Tú yêu cầu 
Thạch Sùng tặng cho người thiếp này, Thạch Sùng khước từ. V I việc này, 
Thạch Sùng bị Tôn Tú gièm pha với Triệu Vương Luân và bị giết chết.
74 M y Ổ: Ổ tức là dinh thự. Năm thứ ba, niên hiệu Sơ Bình thời Đông 
Hán, Đổng Trác xây dựng dinh thự ở đất M y，cao rộng bảy trượng, tương 
đương vớ i thành Trường An. Trong dinh chứa đầy của cải, được gọi là 
dinh Vạn Tuế, người đời gọi là dinh My.
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tử và những người cố" cựu, nói: “ Tô i sắp đi nơi 
khác!” . Rồi trở về chùa thiết tiệc trà từ giã đại 
chúng. M ọ i người không hiểu là duyên cớ gì. Đến 
chiều mồng 01 tháng 07, Sư vào Tăng đường bảo:

- M ai này tôi sẽ đi!

Qua chiều hôm sau, Đại sư vào phương trượng 
thị hiện có chút bệnh, nhắm mắt tĩnh tọa. Chư tăng, 
các đệ tử tại gia và những người cố" cựu trong thành 
đều hội đến. Sư mở mắt nhìn mọi người, nói:

- Các vị nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều 
chi khác lạ và chớ phá hoại quy củ của tôi!

Nói xong, hướng về Tây niệm Phật mà qua đời. 
Thọ được 81 tuổi.

氺

DẠI S lí THẬT HÍÊN ■ ■

(Tổ thứ chín của Liên tông)

Đ ại sư Thật Hiền, tự Tư Tề, hiệu Tĩnh 
Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời 
ở Thường Thục. Từ thuở bé, Sư không

Thích M inh T hành  dịch
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ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu “ N iệm  Phật 
là ai?’’，được tỏ ngộ và nói: “ Tôi đã tỉnh giấc m ơ !’’.

K ế  tiếp, Đại sư đóng cửa thất ba năm ở chùa 
Chân Tịch, ngày xem ba tạng kinh, đêm chuyên trì 
Phật hiệu. Mãn thất, Sư đến Mậu Sơn lễ xá-lợ i ở tháp 
A-dục Vương. Nhằm ngày Phật Niết-bàn, Sư họp 
nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồ i đố"t ngón 
tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện. 
Lúc ây, cảm xá-lợ i phóng ánh sáng rực rỡ. Sư làm 
bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ-đề để khuyến khích 
bôn chúng, nhiều người đọc đều rơi lệ.

Lúc lớn tuổi, Sư về trụ trì chùa Tiên Lâm tại 
Hàng Châu. Năm thứ bảy niên hiệu Ưng Chánh 
(1729), Đại sư lập L iến Xã, làm văn phát thệ giữa đại 
chúng, lây trọn đời tinh tấn tu Tịnh nghiệp làm kỳ 
hạn. Sư chia nhật khóa làm hai mươi phần, mười 
phần trì danh, chín phần quán tưởng, một phần lễ 
sám. Có nhà tu Thiền hỏi về chỉ thú niệm Phật, Sư 
dùng lờ i kệ khai thị rằng:

M ột câu A-di-đà
Là việc đầu công án
Không thương lượng chi khác
Ngay đây liền quyết đoán

Ví như đống lửa lớn
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Chạm đến liền cháy tan 
Lại như gươm Thái A 
Chạm đến liền đứt đoạn.

Tám muôn tư pháp tạng 
Sáu chữ gồm nhiếp thâu 
Ngàn bảy trăm công án 
M ột dao liền đứt hết.

Mặc ai không thích nghe 
Ta tự tâm tâm niệm 
Xin chẳng cần nhiều lờ i 
Gắng một lòng không loạn!

Mồng 08 tháng chạp, năm thứ 11 niên hiệu Ung 
Chánh (1733)，Sư bảo hàng đệ tử rằng:

- Tháng tư sang năm, ta sẽ đi xa!

Rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật mười 
muôn câu.

Sang năm, ngày 12 tháng tư, Sư bảo môn đồ
rằng:

- Từ đầu tháng đến nay, ta đã hai phen thấy Tam 
Thánh Tây Phương, chắc là đến lúc vãng sinh!

N ó i xong, liền viế t kệ giã từ đại chiíng.

Thích M inh T hành  dịch
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Qua hôm sau, Sư không ăn uông, cứ nhắm mắt 
ngồi thẳng. Đến canh năm, tắm rửa thay y áo. Hôm 
ấy tức là ngày 14, gần giờ ngọ, Đại sư hướng về Tây 
ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về 
đông như chợ. Sư bỗng mở mắt nói:

- Tô i đi rồ i trở lạ i ngay. Sinh tử là việc lớn, mỗi 
người nên cố  gắng tịnh tâm niệm Phật!

Dặn dò xong, chắp tay xướng Hồng danh Phật 
rồ i thị tịch. Thọ được 49 tuổi.

氺
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Thiên thứ năm

CHÁNH TÍN NIỆM PHẬT
■ ■

I  l ịn h  độ duy tâm cùng khắp mười phương, 
I  Di-đà tự tánh viên dung một trí. ứng đốì 

mầu nhiệm nơi cảnh âm thanh sắc tướng, 
sáng ngời trong khoảng mắt và tâm. Ngay đây bỏ 
vọng về chân, liền đó trái trần hợp giác.

Thuở xưa, Tỷ-kheo Pháp Tạng phát thệ nguyện 
lớn, mở ra con đường nhiệm mầu Cực Lạc. Thế nên, 
đức Thế Tôn chỉ rõ Tây Phương, khai thị cõi nước 
nhiệm mầu cho bà Vi-đề-hy. Đó là pháp môn mà chư 
Phật hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp đồng khen
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ngợi. Khi các kinh diệt hết chỉ còn kinh này, bởi do 
nơi tâm hỷ xả lợ i sinh tăng trưởng, lòng từ bi ứng hóa 
lớn lao, nên về giáo lý thì phân ra chín phẩm, đây là 
riêng biệt mở ra môn phương tiện; về mặt quán thì 
nói rõ nhất tâm, thật là lô i tắt trở về nguồn. Phàm 
Thánh dung hội, ví như lữ khách lang thang đã lâu 
được trở về quê hương; đạo cảm ứng qua lạ i, tợ trẻ 
thơ về bên từ mẫu. Không rõ đạo lý  này thì chạm vào 
đâu cũng đều mê mờ, tin tưởng nghĩa lý trọn vẹn lờ i 
này, thì việc gì cũng thấu đạt.

Huông chi, đại nguyện từ quang thâu nhiếp, Phật 
lực khó nghĩ khó bàn; thuận nước xuôi thuyền chẳng 
nhọc nhằn tự lực, đẩy cửa rớt then cài lẽ nào lạ i do 
người khác? Có nguyện tât được tiếp dẫn, không căn 
cơ nào mà chẳng lợ i ích; thuyền chở đá nặng mà được 
qua sông, ngọn lửa nơi địa ngục nhanh chóng tắt 
ngúm. Bồ-tát, Thanh văn vãng sinh cõi kia vô lượng 
vô sô", các bậc Hiền trước Thánh sau được đạo có thể 
nghiệm xét. Chim Anh vũ, Ca-lăng-tần-già còn diễn 
xướng pháp âm; những loài bò, bay, máy, cựa đều 
được nhờ ân đức từ bi giáo hóa.

Cảnh Thánh chẳng phải hư vô, lờ i Phật không 
hề giả dôì. Tại sao lạ i trôi nổi nơi dòng sông ân ái, 
đắm chìm mà chẳng biết toan? Trong nhà lửa rực
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cháy đố"t thiêu vẫn không kinh sợ? Đan dệt mạng lưới 
ngu si dày đặc, lưỡi gươm trí tuệ cùn lục đâu thể 
chém đứt; trồng gốc rễ nghi ngờ đã sâu, chỉ có niềm 
tin hời hợt làm sao mà nhổ sạch, bèn cam tâm bằng 
lòng trong ương họa tai nàn.

Lạ i phỉ báng cõi nước thanh tịnh, tham luyến 
cảnh giớ i não phiền, như bướm lao vào đèn, như tằm 
bị nung nấu, tự chịu tai ương cá chậu chim lồng mà 
cho là khoái lạc, đều bởi do thiện lực kém nghiệp lực 
mạnh, tín căn ít tội căn nhiều. Thế nên, ba cõi mịt 
mù, bốn loà i75 rốì rắm, đều do tham sông mà mãi 
m iết lăng xăng, nào ai b iết trở về? Chúng sinh vì 
chạy theo nghiệp nên bối rối, chẳng mong cầu giải

75 Chỉ cho bốn loại chúng sinh khác nhau của loài hữu tình trong sáu 
đường, thuộc ba cõi. Theo Luận Câu-xú quyển 8: "'Bốn loà i ịịồm:
L  Noãn sinh: loà i sinh rư từ ưứnịĩ, như: ịịù, nịịồỉĩịị, vịt, cứ, rắn...
2. Thại sinh: cỏn gọi là Phúc sinh. Các loài sinh ra từ thai mẹ như: n^ười, 
voi, nịỉựa, bô, heo, dê, lừa...
3. Thấp sinh: cũnỉỉ gọi là Nhân duyên sinh hay Hàn nhiệt hỏa hợp sinh. 
Các loà i sinh ra từ những nơi ẩm thấp, có nước như： tôm, cứ，muỗi, dời 
bụ, mổi, kiến...
4. Hóa sinh: các loà i hữu tình ờ các cõi Trời, ở ĩron ịị Địa ngụt\ Trung 
hữu... đều do nghiệp lực quá khứ mã hóa sinh
Trong bôn loài thì loài Hóa sinh là nhiều nhất. Danh từ “ Bôn lo à i” hay 
“ Bố*n loài chúng sinh” cũng được dùng để chỉ chung cho tất cả chúng 
s in h  h ữ u  t ìn h .  T h e o  đ ó  th ì  “ T ứ  s in h  Tam h ữ u ”  là  c h ỉ  c h o  b ố n  lo à i  c h ú n g  

sinh nói trôn và ba cõi: Dục, sắc và Vô sắc.
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thoát. Sự sinh tử trong quá khứ như kiếp đá76 khó tận 
cùng, vòng luân hồi ở v ị lai như thành cải77 bao giờ 
mới hết? Nếu chẳng phải đời trước không có duyên 
lành, sao được gặp nhân duyên Tịnh độ?

Được cơ hội đánh trông mở cửa tù, hãy mau 
chóng chạy ra; gặp thuyền cứu nạn đắm chìm, sao 
còn nghi ngờ do dự? Nên kính thuận kinh văn, khéo 
theo Phật học, người không nghe không hiểu thật là 
đau đớn xót xa! Huông chi trong đời ngũ trược nhơ 
ác, lửa đô"t khắp nơi, chỉ một mình đức Phật có năng 
lực cứu vãn!

Đã nghe diệu pháp, nên trồng nhân duyên thanh 
tịnh; một niệm tín thành ắt đã gây nhân vạn đức. Suy 
tư làm sao để bằng hàng tiên triết, trông mong tỏ ngộ 
đạo lý chân thường. Khuyên mọi người đều vâng 
theo lờ i dạy mà thực hành, hết lòng đảnh lễ tin nhận!

K iế p  đá: ví dụ cho thời gian rất lâu dài. Theo kinh Bồ-tút Anh Lạc 
Bủn Nghiệp ghi: fệDùnịị áo trờ i phất mòn hết tủnịỊ đá vuông bổn mươi 
dặm, gọi là Tiểu kiếp; phất hết tủtĩị> đá vuônịị tám mươi dậm, gọi là 
Trung kiếp; phất hết tảrìịị đá vuôriịị í úm trăm dặm, gợị là A-ĩăng-kỳ 
kiếp ” ế
77 Thành cải: nói đủ là thành hạt cải. Lấy hạt cải ví dụ cho thời gian 
kiêp sô lâu dài. kinh Tạp A-hàm, Luận Đụi T rí Đọ đều có ghi ví dụ như 
vậy: "Cỏ mật thảnh trì vuônịị rậrìịị mật do-tuần, tronỊị đỏ chứa đầy hạ ĩ 
cải, ỊỊỌÌ là thành hụt cải, Có mật người trường thọ, mỗi một trăm năm 
đến lấy một hạt cải, dù lấy hết hạ ĩ  cải ấy, kiếp số cũtĩịị không h ế t，，.
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Chương 1

DDẠNTRÍÍ NGHI NGÍI, PHÁT SINH LÒNG TIN

Trong kinh nói: “Được làm người là khó, 
sáu căn toàn vẹn là khó, sinh nơi trung 
tâm đất nước là khó, gặp Phật đạo là 

khó, phát khởi lòng tin là khó ". Tôi từng luận bàn về 
sự khó khăn của việc phát khởi lòng tin: có nghi ngờ 
mà không đoạn trừ, sao phát sinh lòng tin được? Cho 
nên, kinh Kim Cang nói: “Lòng tin chân chánh rấ t là 
hiếm có". Kinh Pháp Hoa nói: “Do lòng tin mà được 
vào ". Long Thơ Tịnh Độ nói: “Đức Phật là bậc Đ ạ i Y 
Vương, có thể cứu tất cả bệnh nhưng không thể cứu 
người mạng tận. Đức Phật có thể độ tất cả mọi người 
nhưng không thể độ người không có lòng t in ” • Bởi 
lòng tin là sự chân thành trong một niệm. Nếu tâm 
niệm người muôn bước đi thì chân theo đó mà đi, tâm 
niệm muôn ở lạ i thì thân theo đó mà ở lại. Đủ thây, 
thân này theo tâm niệm hành động, nhưng có lúc tâm 
niệm muôn đi thân lạ i bị tró i buộc. Khi sắc thân tan 
hoại thì chỉ có một niệm mà thôi, một miệm này 
muôn đến đâu thì đều đến được. Vì vậy, một niệm tín 
tâm niệm Phật cầu sinh Tịnh độ thì nhất định vãng 
sinh Tịnh độ. Huông chi đức Thế Tôn, chư đại Bồ-tát
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còn có sức mạnh thệ nguyện tiếp dẫn vãng sinh.

Có người hỏi:

- Nay có người cả đời trì g iớ i niệm Phật, lúc lâm 
chung không được sinh về Tịnh độ là tại sao?

Đáp:

- Đó là do lòng tin không sâu, hạnh nguyện kém 
khuyết, lạ i chưa hề phát tâm Bồ-đề rộng lớn và chưa 
từng dứt trừ tà hạnh của mười việc ácử Tuy nói tu 
hành, nhưng lờ i nói và việc làm chưa từng phù hợp; 
tuy nói niệm Phật, mà tịnh niệm chưa từng tiếp nôi. 
Đã không có công phu chân thật, làm sao được quả 
báo Tịnh độ! Trong kinh Duy-ma nói: “Tùy theo tâm 
thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh ” . K inh Pháp Bảo 
Đàn nói: “Trong tâm nếu không có niệm bất thiện, 
Tây Phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng bất 
thiện niệm Phật cầu vãng sinh thì khó đến được. 
Không đoạn trừ  tâm thập ác, Phật nào đến đón rước ".

Lục Tổ vì thấy người đời không lo thanh tịnh 
tâm mình, miệng chỉ niệm danh hiệu Phật, tìm Phật ở 
ngoài tâm, vọng tưởng chấp trước, chẳng tự thanh 
tịnh tâm mình, lạ i tạo những điều ác. Đó gọi là tự 
làm mất Phật của chính mình, lạ i còn đi tìm cầu Phật 
nào khác. V ì vậy nên nói: “Mẽ tức là chúng sinh, ngộ
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tức là Phật” . Chương Niệm Phật Viên Thông trong 
kinh Lăng-nghiêm, Bồ-tát Đại Thê Chí nói: “Nhớ 
Phật niệm Phật, hiện tại, tương la i nhất định thấy 
Phật” . V ì nhớ niệm tức là tâm niệm, lòng tin thanh 
tịnh, Tín, Hạnh, Nguyện đầy đủ.

Kinh này còn nói: “M ột căn đã về nguồn, sáu 
căn thành g iả i thoát; thập ảcn  hóa thành thập 
thiện19, lục thứcm hóa thành lục thần thôngu ". Cho

Thích M inh T hành  dịch

78 Thập ác: Sát sinh, Trộm cắp, Tà dâm, Vọng ngữ, Lưỡng thiệt ( nói 
lờ i gây ly  gián, lờ i phá hoại), Ác khẩu (nói lờ i thô ác), Y ngữ (là lờ i nói 
vô nghĩa, lờ i nói do tâm nhiễm phát ra), Tham dục (tham ái, tham thủ, 
xan tham), Sân khuể, Tà kiên (tức ngu si).
79 Thập th iện : 1. Không sát sinh; 2. Không trộm cắp; 3. Không tà hạnh;
4. Không vọng ngữ; 5. Không lưỡng thiệt; 6. Không ác khẩu. 7. Không ỷ 
ngữ. 8. Không tham dục; 9. Không sân nhuế; 10. Không tà kicn.
80 Lục thức (six sense o f consciousness): sáu tri thức tức sáu sự hay 
biếl: 1. Nhãn thức: tri thức của mắt; 2. Nhĩ thức: tri thức của tai; 3. Tỷ 
thức: tri thức của m ũi; 4. Thiệt thức: tri thức của lưỡi; 5. Thân thức: tri 
thức của thân và 6. Ý  thức: tri thức của ý.
81 Lục thần thông: sáu thứ diệu dụng tự tại vô ngại do Phật, Bỗ-tát nương 
vào sức định, tuệ mà thị hiện, đó là: Thần cảnh thông, Thiên nhãn thông, 
Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông.
1. Thần cảnh thông (cũng gọi Thân thông, Thân như ý thông, Thần túc 
thân): năng lực hiện thân theo ý muốn một cách tự do vô ngại.
2. Thiên nhãn thông: năng lực thấy rõ tướng khổ, vui, sống, chết của 
chúng sinh trong sáu đường và thấy tất cả các thứ hình sắc trong thế gian, 
không gì ngăn ngại.
3. Thien nhãn thông: năng lực nghe được những tiếng nói khổ, vui, lo, 
mừng của chúng sinh trong sáu đường và tất cả loại âm thanh của thê gian.
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nên, trong tâm chánh tín nghĩ nhớ niệm Phật, gọi là 
tịnh niệm tiếp nôì thì Di-đà tự tánh hiện tiền. Bên 
đây cảm, bên kia ứng, lúc sắp mạng chung, sao lạ i 
không được thấy Phật mà vãng sinh Tịnh độ?

Phàm người tu Tịnh nghiệp, nên tin lờ i Phật, làm 
theo hạnh Phật. Tâm niệm đã không trá i ngược, nhân 
quả chắc chắn rõ ràng. Nếu nghe mà không tin, tin 
mà không thực hành, cũng như bánh vẽ không no 
được bụng đói. Tâm đã không tin thì phát sinh nghi 
ngờ phỉ báng, đã phát sinh nghi ngờ phỉ báng thì tự 
mờ m ịt tâm mình, tự mờ mịt tâm mình thì càng thêm 
xa rờ i Tịnh độ. Do đó, cư sĩ Chu ở Hương Sơn v iế t lờ i 
tựa trong quyển Liên Tông Sám của ngài Từ Chiếu, 
nói rằng: “Bậc Đạo sư là nối vị giáo hóa có phương 
pháp để đạt đến giác ngộ, dạy người có đạo lý. Lấy 
lòng tin sâu làm lố i vào, phá trừ  sự chấp trước mê mờ 
của những kẻ Xiển-đề; chuyên niệm Phật làm môn

4. Tha tâm thông: năng lực biết được những điều mà chúng sinh trong sáu 
đường đang suy nghĩ.
5. Túc mạng thông (cũng gọi Túc Irụ thông): năng lực biết được vận 
mạng và những việc làm của chính mình và của chúng sinh trong sáu 
đường từ trăm nghìn muôn kiếp trước.
6. Lậu tận thông: năng lực dứt hết K iến hoặc và Tư hoặc trong ba cõi, 
không bị sống chết tró i buộc trong ba cõi mà được thần thông lậu tận.
Ba năng lực: Thiên nhãn thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông trcn 
đây còn gọi là Tam minh.
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thực hành khiến tâm không loạn động, thêm vào đó là 
lấy tâm nguyện Bồ-để làm căn bản độ thoát chúng 
sinh. Đủ ba điều ấy thì có thể lên Thượng phâm 
Thượng sinh ở cỗi Cực Lạc, dễ dàng đạt đến biển quả 
T ỳ -lô ". Lạ i nói: ''Việc này người người vốn đầy đủ, ai 
nấy đều thành tựu trọn vẹn. Nhưng vì không có ba chữ 
Tín, Nguyên, Hạnh, do đó đọa lạc trong luân h ồ i” .

Than ôi! Phàm kẻ làm người chẳng luận phước 
đức, chẳng luận tôn quý, chẳng luận thông minh, 
chẳng luận tướng mạo, chỉ đầy đủ Tín, Nguyện, Hạnh 
thì chính là tư lương để vãng sinh Tịnh độ. Tứ Liệu 
Giản nói: “Từ đây qua phương Tây, cách mười muôn 
ức cõi Phật có thế g iớ i tên là Cực Lạc, đó là đứng về 
khía cạnh xa mà nói. Nếu một niệm tín tâm niệm Phật 
thì liền đến Tây Phương, đó là đứng về kh.ía cạnh gần 
mà nói. Cho nên bảo rằng, cũng gần mà cũng xa, chỉ 
ở nơi lòng tin và tâm nguyện của người mà thôi. Tin 
thì không cách mảy tơ, nghi thì lưu chuyển trong sinh 
tử". Lạ i nói:

Từ đây qua Tây Phương 
Lộ trình xa mười vạn 
Tư lương nếu đầy đủ 
Lo gì không đến được.

Thế nên nói: “Lòng tin đứng đầu muôn điều

Thích M inh T hành  dịch
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lành, lòng tin là chủ của trăm hạnh” . K inh Hoa 
Nghiêm lấy Thập tín82 làm điểm khởi đầu của sự

82 Thập tín: gọi đủ là Thập tín tâm, gọi tắt là Thập tâm, chỉ cho 10 tâm 
mà Bồ-tát của 10 giai vị đầu tiên trong 52 giai vị tu hành. Mười tâm này 
thuộc Tín vị, có khả năng giúp cho hành giả thành tựu hạnh tín .về  tcn 
gọi và thứ tự thì các kinh điển ghi có hơi khác nhau.
Theo phẩm Hiền Thánh Danh Tự trong kinh Bồ-táĩ Anh Lạc Bản Nịịhiệp 
quyển thượng thì 10 tâm là:
1. Tín tâm: nhât tâm quyết định, mong muôn thành tựu.
2. N iệm tâm: thường tu 6 niệm: Phật, pháp, tăng, giới, thí và thiên.
3. Tinh tấn tâm: nghe Bồ-tát tạng, siêng năng tu tập thiện nghiệp không 
gián đoạn.
4. Định tâm: tâm an trụ nơi sự và nghĩa, xa lìa tất cả hư ngụy, vọng 
tưởng phân biệt.
5. Tuệ tâm: nghe Bổ-tát tạng, tư duy quan sát, biết tất cả pháp vô ngã, 
vô nhân, tự tánh rỗng lặng.
6. G iới tâm: thọ trì luật ghi thanh tịnh của Bồ-tát, thân, khẩu, ý thanh 
tịnh, không phạm các lỗ i; nếu có phạm thì sám hối trừ diệt.
7. Hồi hướng tâm: đem các thiện căn đã tu được hồi hướng vc Bồ-đề, 
không nguyện sinh vào các cõi hữu lậu, hồi thí cho chúng sinh, không vì 
riêng minh; hồi hưđng cầu chứng được thật tế, không chấp danh tướng.
8. Hộ pháp tâm: phòng ngừa tâm mình, không khởi phiền não, lạ i tu 
năm hạnh: mặc hộ, niệm hộ, trí hộ, tức tâm hộ và tha hộ.
9. Xả tâm: không tiếc thân mạng, tài vật; tất cả những gì có đưực đều 
buông bỏ.
10. Nguyện tâm: thường tu các nguyện thanh tịnh.
Mười tâm được liệ t kô trong phẩm Bồ-tút Giáo Hóa Kinh Nhân Vương 
quyển thượng do ngài Cưu-ma-la-thập dịch là: Tín tâm, Tinh tấn tâm, 
Niệm tâm, Tuệ tâm, Định tâm, Thí tâm, G iới tâm, Hộ tâm, Nguyện tâm 
và Hồi hướng tâm, cho đó là 10 tâm của Thập chủng tính.
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thành Phật, kinh Pháp Hoa lấy chánh tín làm cửa để 
vào đạo, Ngũ căn lây Tín căn làm đầu, Ngũ lực lấy 
Tín lực làm trước. V ì thế, chư Phật trong ba đời, chư 
đại Bồ-tát, lịch đại Tổ sư tu các công hạnh, đầy đủ 
đại nguyện lực, vào cảnh giới Phật, thành tựu Bồ-đề, 
chưa có ai không từ nơi chữ Tín này mà bước vào.

Pháp sư Đàm Loan gặp được kinh Quán Vô 
Lượng Thọ của ngài Lưu Chi trao cho, liền đốt kinh 
Tiên tu Tịnh nghiệp, lẽ nào không phải là do chữ Tín 
này? Bạch Cư DỊ đi cũng niệm Di-đà, ngồi cũng niệm 
Di-đà, cũng chẳng ra ngoài chữ Tín này! Tô Đông Pha 
mang bức tượng Di-đà, lúc đi hay ngồi cũng đều mang 
theo bên mình nói là Tây Phương công cứ, thế thì cũng 
không ra ngoài chữ Tín này! Trương Thiện Hòa cả đời 
mổ trâu, khi lâm chung tự thấy tướng địa ngục hiện, 
nhưng gặp được vị tăng dạy niệm Phật A-di-đà. Ông 
niệm chưa được mười câu thì thâV Phật tiếp dẫn vãng 
sinh Tịnh độ, liền thoát khỏi địa ngục. Đó chẳng phải

Thích M inh T hành  dịch

Kinh Phạm Võĩĩịị quyển thượng thì nêu 10 tâm là: xả  tâm, G iới tâm, 
Nhẫn tâm, Tấn tâm, Định tâm, Tuệ tâm, Nguycn tâm, Hộ tâm, Hỷ tâm, 
Định tâm, và cho đó là 10 tâm phát thú trong Kiên tính nhẫn 
Kinh Lăn^-nghiêm  quyển 8 thì gọi đó là Thập tâm trụ, tức Tín tâm trụ, 
N iệm tâm trụ, Tinh tiến lâm trụ, Tuệ tâm trụ, Định tâm Irụ, Bất thoái 
tâm trụ, Hộ pháp tâm trụ, Hồi hướng tâm trụ, G iđi tâm trụ và Nguyện 
tâm trụ.
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là do lòng tin mà được như thế hay sao?

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là gốc của đạo, 
là mẹ sinh ra công đức. Lồng tin hay nuôi lớn các căn 
lành. Lòng tin có thể vượt ra khỏi các đường ma. Lòng 
tin có thể được vào chánh định. Lòng tin có thể thoát 
biển sinh tử. Lòng tin có thể thành tựu đạo giác ngộ 
của P h ậ t，，•

Than ôi! Thời nay, người trì trai tin giữ g iớ i mà 
không tin niệm Phật, tin thờ Phật mà không tin vãng 
sinh Tịnh độ. Như thế là tự làm mất lợ i ích lớn, cần 
nên xét kỹ!

Trên đường Trời, Người lấy phước làm đầu; 
trong biển sinh tử, niệm Phật bậc nhất. Nay có người 
muôn được sự vui vẻ nơi cõi Trời, Người mà không 
chịu tu phước; muôn ra khỏi sinh tử nhưng lạ i không 
niệm Phật; ví như chim không cánh mà muôn bay, 
cây không gốc mà muôn sum suê tươi tô"t, làm sao đạt 
được?

Nếu là bạn pháp với tôi, cần phải tin sâu lờ i chư 
Phật nói chân thật không giả dôl. Phương pháp hay 
giải thoát đau khổ không gì bằng niệm Phật, chuyên 
tu Tịnh nghiệp mong ra khỏi luân hồi. Thời gian 
chẳng đợi người, thận trọng chớ nghi ngờ hôi tiếc!
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Như thế, thật đáng gọi là:

Thân này chẳng chịu đời này độ
Lạ i đợi đời nào độ thân này!

氺

Chương 2

KHUYÊN PHÁĨ LÒNG ĨIN

Phật A-di-đà là bậc tôn quý trong các đức 
Phật, cha lành của bôn loài chúng sinh. 
Người trở về tin tưởng thì tiêu diệt tộ i lỗ i 

nhiều như cát sông Hằng, xưng niệm thì được phước 
vô lượng.

Muôn niệm Phật phải khởi lòng tin, nếu không 
có lòng tin thì chẳng được gì. Thế nên, Pháp sư Tăng 
Triệu nói: "Việc ấy đúng như vậy" là tướng trạng của 
niềm tin, bảo rằng uviệc ấy không như vậy" là tướng 
trạng của sự không tin tưởng".

Lòng tin là bước quan trọng ban đầu để vào đạo, 
trí tuệ là chỗ huyền diệu sau cùng. Các kinh trước nói 
“ như vầ y ”  là chỉ cho lòng tin, sau cùng nói “ vâng 
làm ” là chỉ cho trí tuệ. Do đó, kinh A-di-đà nói: “Nếu
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có người tin ưa, nên phát nguyên sinh về cõi Cực 
L ạ c ". Đây là chỗ khuyên phát lòng tin của đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni.

K inh này còn nói: “Các ông nên tin kinh Xưng 
Tán Bất Khả Tư Nghị Cồng Đức này” . Đây là chỗ 
khuyên phát lòng tin của chư Phật khắp sáu phương.

Luận còn nói: “Nếu người trồng căn lành, nghi 
thì hoa không nở. Người lồng tin thanh tịnh, hoa nở 
được thấy Phật” . Đây là chỗ khuyên phát lòng tin 
trong Luận Vãng Sinh.

Hơn nữa, tin thì lờ i nói thuận lý ; thuận thì thành 
tựu đạo thầy trò. Kinh, không luận là nghĩa lý phong 
phú hay ước lược, nếu chẳng có lòng tin thì không thể 
lưu truyền. Đó là chỗ khuyên phát lòng tin của ngài 
Tăng Triệu.

Lạ i nói: “Pháp môn niệm Phật này, chẳng luận 
là tăng tục, nam nữ, sang hèn, nghèo giàu, chí cần có 
đủ niềm t in ” • Đây là chỗ khuyên phát lòng tin của 
Hòa thượng Đại Hạnh.

Hỏi:

- Đã nói rằng tin, vậy chưa biết tin những pháp

gì?

Đáp:
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- Tin nghĩa là tin theo, như trong kinh nói:

* T in niệm Phật nhất định vãng sinh Tịnh độ.

* T in niệm Phật nhất định diệt trừ mọi tộ i lỗ i

* Tin niệm Phật nhất định được Phật hộ trì.

* Tin niệm Phật nhất định được Phật chứng 
minh.

* T in niệm Phật, đến lúc mạng chung, nhất định 
được Phật đến tiếp dẫn.

* Tin niệm Phật, bất luận là chúng sinh nào, hễ 
có cùng lòng tin đều được vãng sinh.

* Tin niệm Phật vãng sinh Tịnh độ nhất định 
được vào bậc Bất thôi.

* T in vãng sinh Tịnh độ nhất định không còn rơi 
vào ba đường Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh.

Cho nên, khuyên tin tưởng niệm Phật. T iếp nhận 
pháp này, trì niệm danh hiệu này, chắc chắn vãng 
sinh Tịnh độ. V ì thế, Hòa thượng Đại Hạnh dạy người 
niệm Phật, thấy “tâm chỉ tin Phật thì Phật liền biết, vì 
Ngài có thần thông biết được tâm người. Miệng chỉ 
xưng danh hiệu Phật thì Phật liền nghe, vì Ngài có 
thần thông nghe suốt tất cả. Thân chỉ lễ Phật thì Phật 
liền thấy, vì Ngài có thần thông thấy khắp mười

Thích M inh T hành  dịch
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phương". Do vậy, Hòa thượng Đại Hạnh đem pháp 
niệm Phật này khuyên mọi người phát sinh lòng tin.

Lạ i ví dụ, lòng tin cũng như việc trồng cây trái, 
rễ sâu nên gió thổi không lay động, về sau, cây sẽ 
đơm bông kết trái, giúp người qua cơn đói khát. 
Người niệm Phật cũng như thế, do tin sâu mà được 
đến Tây Phương. Nấu không có lòng tin thì chẳng 
được gì, trong kinh nói: uBồ-tát Thập trụS3 vừa khởi

83 Thập trụ : quá trình tu hành của Bồ-tát được chia làm 52 giai vị, trong 
đó từ giai vị 11 đến 20 thuộc Trụ vị, gọi là Thập trụ, Đó là:
1. Sơ phát tâm trụ (cũng gọi là Ba-lam-kỳ-đâu-ba Bồ-tát pháp trụ, Phát 
ý trụ): hàng thượng tiến, hàng thượng căn, dùng phương tiện chân chánh 
phát khởi tâm Thập tín, tin thờ Tam Bảo, thượng trụ trong 8 vạn 4 nghìn 
Bát-nhã Ba-la-mật, thọ trì tu tập tât cả hạnh, tất cả pháp môn, thường 
khởi tín tâm, không sinh tà kiến, không phạm Thập trọng, Ngũ nghịch, 
Bát đảo, không sinh vào nơi có tai nạn, thường gặp Phật pháp, học rộng, 
nhiều trí tuộ, cầu nhiều phương tiện, mới nhập không giới, trụ nơi giai vị 
không tính, đồng thời dùng không lý  trí tâm tu tập giáo pháp của cổ 
Phật, trong tâm sinh ra tất cả công đức.
2. T rị địa trụ (cũng gọi A-xà-phù Bồ-tát pháp trụ, T rì địa trụ): thường 
theo tâm không, làm thanh tịnh 8 vạn 4 nghìn pháp môn, tâm Bồ-tát 
trong sáng, giông như tam lưu ly hiện vàng ròng, vì lây diệu tâm mới 
phát làm địa để tu tập nên gọi là Trì địa trụ.
3. Tu hành trụ (cũng gọi là Du-a-xà-phù Bồ-tát pháp trụ, ứng hành trụ): 
trí tuệ của Phát tâm trụ và T rị địa irụ ở trước đều đã sáng tỏ, cho nên 
dạo khắp 10 phương mà không bị ngăn ngại.
4. Sinh quý trụ (cũng gọi Xà-ma-kỳ Bồ-tát pháp trụ): nhờ diệu hạnh ở
trước thầm hợp với diệu lý, đã sinh vào nhà Phật làm con bậc Pháp vương;
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lòng tin niệm Phậty về sau dù gặp ác duyên mất thân 
mạrtg’ thà chết chớ không thối thấ t” .

tức hạnh đồng với Phật, chịu ảnh hưởng khí phần của Phật, như thân trung 
ấm tự tìm cha m ẹ, cả hai thầm hợp, nhập vào chủng tánh Như Lai.
5. Phương tiện cụ túc trụ (cũng gọi Ba-du-tam-bát Bồ-tát pháp trụ, Tu 
thành trụ): tu tập vô lượng thiện căn, lựi mình, lợi người, đầy đủ phương 
tiộn, tướng m ạo vẹn  toàn.
6. Chánh tâm trụ (cũng gọi A-kỳ-tam-bát Bồ-tát pháp trụ, Hành đăng 
trụ): thành tựu Bát-nhã thứ 6，cho nên, chẳng những chỉ có tướng mạo 
mà cả tâm cũng đồng với Phật.
7. Bất thoái trụ (cũng gọi A-duy-diộu-trí Bồ-tát pháp ưụ, Bất thoái chuyển 
trụ): đã vào cảnh giới Vô sinh rốt ráo không, tâm thường tu hạnh không, 
vô tướng, vô nguyện, thân tâm hòa hợp, mỗi ngày một tăng trưởng.
8. Đồng chân trụ (cũng gọi Cưu-ma-la-phù đồng nam Bồ-tát pháp trụ): từ 
khi phát tâm trở đi, ưước sau không sụt lùi, không khởi tà ma phá hoại tâm 
Bồ-đề, đến đây thì 10 thân linh tướng của Phật cùng lúc đầy đủ.
9. Pháp vương tử trụ (cũng gọi Du-la-xà Bồ-tát pháp trụ, L iễu sinh trụ): 
từ Sơ phát tâm trụ đến Sinh quý trụ, gọi là nhập Thánh thai; từ Phương 
tiện cụ túc trụ đến Đồng chân trụ gọi là Trưởng dưỡng Thánh thai, đến 
Pháp vương tử trụ này thì hình tướng đã đầy đủ, liền ra khỏi thai, giông 
n h ư  từ  t r o n g  g iá o  p h á p  c ủ a  P h ậ t v ư ơ n g  s in h  ra  h iể u  b iế t  t iế p  nối đ ư ợ c  

ngôi v ị của Phật.
10. Quán đính trụ (cũng gọi A-duy-nhan Bồ-tát pháp trụ, Bổ xứ trụ): 
Bồ-tát đã là con của Phậl, có khả năng gánh vác v iệc Phật，cho nên 
Phật đem  nước trí tuộ rưới lên  đầu (quán đính) Bồ-tál, giống như việc  
quán đính lên ngôi của v ị Vương tử dòng Sát-đế-lợi. V ị Bồ-tát đã đcn 
Quán đính trụ thì có 3 tướng đặc biệt là:
a. Độ chúng sinh: có khả năng tu hành thành tựu 10 thứ trí, độ được các 
chúng sinh.
b. Vào được cảnh giớ i rất sâu xa mà tât cả chúng sinh cho đến hàng 
Bồ-tát Pháp vương tử trụ cũng không thể tính lường được.
c. Học rộng 10 thứ trí, rõ biết tất cả pháp.

Thích M inh T hành  dịch
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Kinh Duy-ma nói: “Tin sâu vững chắc giống như 
kim cương, pháp bảo soi khắp cả giống như mưa cam 
lổ ” .

Niệm  Phật Tam-muội từ lòng tin sâu sắc mà 
phát sinh.

Anh xem Tịnh độ hằng sa Phật 
Đều là người chánh tín hiện nay.

氺

Chương 3

KỆ CHÁNH TÍN VÃNG SINH 
GUASÁM CHÚTÍÍVÂNTHtfC

Cúi lễ Tây Phương cõi An Lạc 
Di-đà giáo chủ đại từ tôn 
Con nương tất cả các kinh điển 
Thành tựu lòng tin quyết vãng sinh.

Người trụ Đ ại thừa tâm thanh tịnh 
Mười 'câu niệm Phật Vô Lượng Thọ 
Lâm chung thấy Phật quyết vãng sinh 
Kinh Đại Bảo Tích nói như thế.
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Tội ngũ nghịch lửa địa ngục hiện 
Gặp thiện tr i thức phát tâm mạnh 
Mười câu niệm Phật liền vãng sinh 
Kinh Thập Lục Quán nói như thế.

Nếu có người hoan hỷ ưa thích 
Cho đến mười niệm liền vãng sinh 
Nếu không như thế chẳng thành Phật 
Bốn mươi tám nguyện nói như thế.

Nếu có người nghe danh chí tâm 
M ột niệm hướng về liền vãng sinh 
Chỉ trừ  ngũ nghịch chê chánh pháp 
Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế.

Lâm chung không thể quán và niệm 
Chỉ phát khởi ý biết có Phật 
Người này hơi dứt liền vãng sinh 
Kinh Đại Pháp c ổ  nói như thế.

M ột ngày, một đêm, treo tràng phan 
Chuyên niệm vãng sinh tâm không dứt 
Trong mộng thấy Phật liền vãng sinh 
Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế.

M ột ngày sớm tối xưng danh Phật 
Chuyên cần tinh tấn không dừng nghỉ 
Lần lượt khuyên nhau cùng vãng sinh

Thích M inh T hành  dịch
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Trong kinh Đại Bi nói như thế.

M ột ngày, hai ngày đến bảy ngày 
Chấp trì danh hiệu tâm không loạn 
Phật hiện trước mặt liền vãng sinh 
Kinh A-di-đà nói như thế.

Nếu người nghe Phật A-di-đà 
M ột ngày, hai ngày, hoặc hơn nữa 
Buộc niệm hiện tiền liền vãng sinh 
Trong kinh Ban Chu nói như thế.

M ột ngày, một đêm trong sáu thời 
Năm vóc lễ Phật, niệm không dứt 
Hiện thấy Phật ấy, liền vãng sinh 
Kinh Cổ Ảm  Vương nói như thế.

Mười ngày, mười đêm trì tra i g iớ i 
Treo phan, bảo cái, đốt hương đèn 
Buộc niệm không dứt được vãng sinh 
Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế.

Nếu người chuyên niệm Phật một phương 
Hoặc đi, hoặc ngồi bốn chín ngày 
Tự thân thấy Phật liền vãng sinh 
Trong kinh Đại Tập nói như thế.

Nếu người tự thệ thường kinh hành 
Trong chín mươi ngày không ngồi nằm
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Nơi chánh định thấy Phật Di-đà 
Trong kinh Phật Lập nói như thế.

Nếu người ngồi thẳng hướng về Tây 
Suốt chín mươi ngày thường niệm Phật 
Được thành Tam-muội sinh trước Phật 
Kinh Văn-thù Bát-nhã nói thế.

Tôi dẫn ít phần trong các kinh 
Những lờ i như thế vô cùng tận 
Nguyện người cùng nghe sinh chánh tín 
Lờ i Phật chân thật chẳng hư dối 
Phật đã nói rõ dễ vãng sinh 
Mong đều tin chắc không nghi hoặc.

氺

Chương 4

m ụ ĩ _ ĩ _ H i _
CỦ A DẠI s u  TRÍ GIẢ ã  THIÊN THAI

^  tuệ hàng Thanh văn không thể lường I xét chỗ sâu xa của chư Phật, Bồ-tát hàng 
Thập địa chẳng thể cùng tận chỗ mầu 

nhiệm của quả vị tột cùng. Huông chi, hàng phàm

T hích M inh T hành  dịch
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phu không có mắt tuệ, rơi trong ba cõi, mê vọng sâu 
dày, cho Tịnh độ là sai lầm, niềm nghi ngờ khó 
chuyển đổi. Nghi ở nơi thân, biết rằng chưa diệt (kiến 
chấp) năm uẩn; nghi ở nơi tâm thì b iết chưa trừ muôn 
điều mê lầm; nghi ở nơi hạnh, b iết rằng chưa thực 
hành được Lục độ. Do hạnh còn trôi nổi đắm chìm 
chưa qua được bờ kia, nên mới mong những người đã 
qua cứu giúp. Ớ nơi mình vẫn còn mê lầm, huông gì 
đốì với người khác! Đây là điều lòng người khó tin, 
người tu kẻ tục đều nghi ngờ.

Đại sư Trí Giả đời Tùy, tâm thầm hợp với muôn 
vật, trí tuệ thấu suố"t tất cả, nhân cơ hội phụ trợ giáo 
pháp, hiển bày nhiều điềm lạ. Do những điềm lạ ấy 
mà xét sự chứng đắc, chẳng biết chẳng hay Ngài là 
bậc Tam H iền84 chăng? Hàng Thập Thánh85 chăng?

84 Tam Hiền: ba giai vị tu hành các thiện căn để hàng phục phiền não, 
khiến tâm được điều hòa. Tam Hiền có Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau.
+ Tam Hiền thuộc Tiểu thừa: giai vị tu các thiện căn hữu lậu (tức Thuận 
giải thoát phần), cỏ ba giai vị:
1. Ngũ đình lâm quán vị: giai vị dùng Ngũ đình tâm quán để ngăn dứt 
năm món tham, sân, si, ngã kiến và tán loạn.
2. B iệ t tướng niệm trụ vị: giai vị quán các tự tướng: bất tịnh, khổ, vô 
thường, vô ngã thuộc thân’ thọ, tâm, pháp; đồng thời quán các cộng 
tướng: vô thường, khổ, không, vô ngã.
3. Tổng tướng niệm trụ vị: giai vị quán chung các cộng tướng: vỏ 
thường, khổ, không, vỏ ngã thuộc Tứ niệm trụ.
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Hay là bậc ứng Chánh Đẳng Giác biến hóa thần diệu 
thật khó nghĩ bàn! Suy xét cũng chẳng biết được. 
Song, Đại sư đầy đủ chánh niệm thiền định tổng trì, 
hạnh nghiệp sáng ngời, không lãng quên cầu sinh 
Tịnh độ dù trong giây phút. Hiện nay, phát hiện trong 
những tác phẩm còn lạ i của Đại sư, có lẽ là Thập 
Nghi Luận. Nhưng sách này, xa thì y cứ trong các 
kinh, gần thì y cứ từ những bộ luận, chọn lựa ý để 
dẫn truyện. Không lìa kinh để làm cho được hoàn bị, 
chẳng trao chuốt ngôn từ để tăng thêm sự khéo léo. 
Xét từ đạt ý, có thể cùng tột nơi chín phẩm, như thế

+ Tam H iền thuộc Đại thừa: chỉ cho hàng Bồ-tát trước Thập địa, giai vị 
này có ba lớp Thập tâm khác nhau:
1. Thập trụ: tâm hội lý, an trụ bất động. Thập trụ gồm: Phát tâm trụ, T rị 
địa trụ，Tu hành trụ, Sinh quý trụ, Cụ túc phương tiện trụ, Chính tâm trụ, 
Bất thoái trụ, Đồng chân trụ, Pháp vương tử trụ và Quán đảnh trụ.
2. Thập hạnh: thực hành hạnh này thì sẽ tiến tới quả. Thập hạnh gồm: 
Hoan hỷ hạnh, Nhiêu ích hạnh, Vô vi nghịch hạnh, Vô khuấl nhiễu hạnh, 
Vô si loạn hạnh, Thiện hiện hạnh, Vô ưước hạnh, Nan đắc hạnh, Thiện 
pháp hạnh, Chân thật hạnh.
3. Thập hồi hướng: hồi nhân hướng quả. Thập hồi hướng gồm: Cứu chư 
chúng sinh ỉy chúng sinh tướng hồi hướng, Bất hoại hồi hướng, Đẳng nhất 
thiết chư Phật hồi hướng, Chí nhất thiết hồi hướng, Vô tận công đức lạng 
hồi hướng, Nhập nhất thiết bình đẳng thiện căn hồi hướng, Đẳng tùy thuận 
nhất thiết chúng sinh hồi hướng, Chân như tướng hồi hướng, Vô phược vô 
trước giải thoát hồi hướng và Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng.
85 Thập Thánh: Nhân Vưmịị Búunhã Kỉnh Hiệp 5», q. trung cho rằng 
Tam Hiền tức 30 tâm trước Thập địa, Thập Thánh tức hàng Bồ-tát Thập 
địa. V ì hàng Bồ-tát Thập địa đều đã đoạn hoặc, chứng được chánh tính.
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mới thấy chỗ dụng tâm của Đại sư. Thấy được tấm 
lòng của Ngài, vả chăng ở người có mốì nghi ngờ về 
Tịnh độ. Gọi là trờ i cao không mây, ngàn sao lấp 
lánh, trật tự khác nhau, thứ lớp không đồng, sáng rỡ 
không gì che khuất.

Tô i được sách này, nhớ lạ i đức Thế Tôn nhọc 
nhằn khen ngợi Tịnh độ, chư Phật xác nhận làm 
thành tựu lòng tin, hoặc hiện tướng lưỡi che khắp ba 
ngàn thế giới, hoặc âm thanh như sóng biển để diễn 
nói lờ i thanh tịnh.

Tô i tuy hiểu biết nông cạn, chẳng thể phát huy 
rực rỡ pháp môn này, nhưng đâu nỡ không lờ i! Thế 
nên, lược nêu ra vài điều ở trước sách này, để bày tỏ 
hết những điều ôm ấp trong lòng. Tuy từ thô lý cạn, 
chẳng đủ hưng khởi sự giáo hóa của Đại sư, nhưng 
nơi ý nghĩa chư Phật xác nhận làm thành tựu lòng tin, 
thì có chỗ trở về .
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Chương 5

LOI ĨỊỊA Ỉ _ ỉ _ _ í ĩ _ l  
CÙA DIÍÕNG KIỆT _

Y I  'Ih á n h  nhân do đại nguyện từ Tịnh độ 
I đến, đến mà thật không có đến; phàm 

phu tin sâu sinh qua Tinh độ, đi mà thật 
không có đi. Kia chẳng đến đây, đây chẳng qua kia 
mà Thánh phàm hội ngộ, hai bên đều được giao tiếp, 
là tại sao? Vì ánh sáng của Phật Di-đà như mặt trăng 
tròn đầy chiếu khắp mười phương, nước lắng trong thì 
trăng hiện toàn thể. Trăng chẳng phải đến với nước, 
nước dấy động vẩn đục thì trăng không hiện rõ, chớ 
chẳng phải trăng bỏ nước mà đi. Nước có trong, đục, 
động, tĩnh, nhưng trăng thì không lấy bỏ, đến, đi. Thế 
nên, trong kinh Hoa Nghiêm, Trưởng giả G iải Thoát 
nói: “Biết tất cả chư Phật giống như bóng, tâm mình 
giống như nước. Các đức Như Lai kia không đến đây, 
ta cũng không qua kia. Nếu ta muôn thấy Phật A-di-đà 
ở thế g iớ i An Lạc tùy ý liền thấy ".

Vì vậy nên biết, chúng sinh chuyên chú tâm 
niệm muôn thấy Phật A-di-đà thì liền được thấy, đó 
chính là lờ i chân thật xứng hợp với bản tánh, chẳng
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phải là giáo lý quyền biến.

Tịnh độ không có sự ham muốn nên chẳng phải 
là Dục giới. Cõi nước ấy ở trên mặt đất nên chẳng 
phải Sắc giới. Lúc hóa sinh có hình tướng nên chẳng 
phải là Vô sắc giới.

Tất cả chúng sinh chưa tỉnh ngộ chánh giác, ở 
trong giấc mộng lớn, thăng trầm nơi sáu nẻo chưa 
từng dừng nghỉ. Chư Thiên tuy vui sướng, nhưng lúc 
quả báo hết, tướng suy hao biểu hiện; A-tu-la sân hận 
chiến tranh hơn thua; Bàng sinh bay chạy, ăn nuố"t, 
tàn sát lẫn nhau; Quỷ thần thì âm u đói khát bức 
bách; Địa ngục ở trong đêm dài tăm tôì, thống khổ 
kêu gào. Được sinh làm người thì ta vố"n là may mắn. 
Song, sinh già bệnh chết bao nhiêu nỗi khổ ràng buộc 
tró i trăn, chỉ có Tịnh độ là không còn khổ não.

Thai sen gởi hình chât nên không có nỗi khổ của 
sự sinh. Nóng, lạnh chẳng đổi dời nên không có nỗi 
khổ già suy. Thân thể chẳng có phần đoạn nên không 
có nỗi khổ bệnh tật. Thọ mạng vô lượng nên không 
có nỗi khổ về sự chết. Không cha mẹ, vỢ con nên 
không có nỗi khổ thương yêu ly biệt. Các bậc Thượng 
thiện nhân cùng hội tụ nên không có nỗi khổ oán 
ghét mà gặp gỡ. Áo đẹp, cơm thơm, thọ dùng trân 
bảo, nên không có nỗi khổ mong cầu chẳng được.
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Thường quán chiếu bản tánh rỗng lặng nên không có 
nỗi khổ về thân năm uẩn. Từ bi tế  độ loài hữu tình, 
muốn sinh đến nơi nào thì sinh, không trụ nơi vắng 
lặng, vì vậy chẳng phải là Nhị thừa. Trí tuệ chiếu soi 
sinh tử, được Bất thôi chuyển, nên chẳng phải là 
phàm phu.

Ba cõi mênh mông ví như nơi bôn bề gò nỗng, 
hầm hô", chứa đầy dơ bẩn, khe vực cách trở lấy gì làm 
chiếc cầu? Lạ i có kẻ cuồng ở trong đó lạc đường, ác 
thú ma quỷ não hại vây quanh, đao binh nước lửa; 
hoặc gặp lúc bi thương đột ngột, sương gió sấm sét, bị 
hiếp đáp chèn ép, chẳng biết tìm nơi nào để được che 
chở; hoặc ẩm thực, y phục chưa đầy đủ, cam chịu 
những nỗi khổ ấy mà chẳng mong cầu an lạc.

Phật Thích-ca là bậc Đại Đạo sư, chỉ rõ cõi nước 
thanh tịnh tức là thế giới An Lạc. Phật Vô Lượng Thọ 
là bậc thầy nơi Tịnh độ. Các chúng sinh nếu sinh về 
cõi ấy thì không có những phiền não. Người không 
nghe biết về điều này, thật đáng xót thương! Cũng có 
những người thiện, phát ba thứ tâm mà không cầu 
vãng sinh, thật là đáng tiếc!

* Thứ nhất: ta sẽ siêu Phật vượt Tổ, Tịnh độ đâu 
đáng để vãng sinh.

* Thứ hai: nơi nơi đều là Tịnh độ, chẳng cần

Thích M inh T hành  dịch
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* Thứ ba: Cực Lạc là cõi Thánh, bọn ta là kẻ 
phàm đâu thể sinh về đó được.

Nói về biển hạnh thì vô lượng, nhưng Bồ-tát 
Phổ Hiền lạ i nguyện thấy Phật Di-đà. Cõi Phật tuy 
rỗng không mà ngài Duy-ma thường tu Tịnh độ. Như 
Lai khắp mười phương có lờ i khen ngợi bằng tướng 
lưỡi rộng dài. Bồ-tát trong mười phương có tâm cùng 
vãng sinh Cực Lạc. Tự mình nên thử lường xét xem 
ai bằng với các bậc Thánh, mà bảo rằng Tịnh độ 
không đáng để sinh về. Tại sao lạ i tự lừa dốì mình 
như thế?

Đến như Tổ sư Long Thọ trong kinh Lăng-già có 
lờ i thọ ký từ trước. Bồ-tát Thế Thân là bậc Giáo 
Tông, v iế t nhiều luận sớ, còn có bài kệ cầu vãng 
sinh. Trong Thông Tán của ngài Từ Ân, đầu tiên khen 
ngợi mười điều thù thắng. Đại sư Trí Giả phân tích 
nghĩa lý, biện b iệt rõ mười môi nghi ngờ. Các Ngài 
đều là bậc thượng triế t mà còn tinh tấn đối với sự 
vãng sinh. Tại sao lạ i nói chẳng cần sinh về Tây 
Phương, tự ngạo mạn đến thế?

Xe lửa trong chôn địa ngục có thể tắt; thuyền 
chở đá nặng vẫn không chìm. Hiện hoa báo không ai 
hơn Trương Chung Quỳ, chỉ mười niệm được vượt lên

sinh về Tây Phương.
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cõi thù thắng. Vào địa ngục không ai nhanh hơn sư 
Hùng Tuấn, mà được sông lạ i rồ i tu hành chứng được 
nhân vi diệu. Lỗ i lầm của người đời chưa hẳn đến 
thế, mà nói rằng không thể vãng sinh. Tại sao lạ i tự 
vứt bỏ mình?

Kinh Ban Chu Tam-muội nói: u Bồ-tát Bạt-đà Hòa 
hỏi đức Phật: chúng sinh đời vị la i làm sao được thấy 
chư Phật ở mười phương? Đức Phật dạy họ niệm Phật 
A-di-đà thì. liền thấy chư Phật trong mười phương” .

Trong kinh Bảo Tích nói: “Chúng sinh ở phương 
khác nghe về danh hiệu của Như Lai Vô Lượng Thọ, 
cho đến phát một ý niệm tin tưởng thanh tịnh, hoan 
hỷ ưa thích, có bao nhiêu căn lành hồi hướng nguyện 
sinh về cõi kia, theo nguyện đều vãng sinh, được Bất 
thối chuyển ".

Đây chính là lờ i Phật nói. Không tin lờ i Phật thì 
lờ i ai đáng tin? Không sinh về Tịnh độ thì sinh về cõi 
nào? N hư  thế, là tự lừa dôì, tự ngạo mạn, tự vứt bỏ 
tánh linh của chính mình, trô i vào trong vòng luân hồi 
sinh tử. Đó là lỗ i của ai?

Bôn mươi tám nguyện đều vì cứu độ chúng sinh, 
mười sáu pháp quán đồng về chỗ buộc niệm. M ột 
niệm tin tưởng ắt đã gieo giống trong ao báo; vun bồi 
các điều lành nhât định hóa sinh nơi kim  địa.

Thích M inh T hành  dịch
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Nếu như không có hôi tiếc và nghi ngờ, tức thời 
sen nở được đạo giải thoát Tịnh độ duy tâm, Di-đà tự 
tánh. Trong ánh sáng rộng lớn quyết không có ma sự.

Tịnh Độ Quyết Nghi Tập là do Thị Lang Vương 
Mẩn Trọng soạn, giải thích nghi ngờ, làm lốì tắt dẫn 
đến lòng tin vững chắcử Yếu chỉ được ghi chép trong 
đây rất tường tận. Đó là lờ i dẫn đường đến cõi nước 
An Dưỡng. Nếu lên đến bờ kia, cô" nhiên có thể quên 
thuyền, người muôn đến thì cần phải hỏi bến bờ. Chớ 
nên xem thường lờ i này!

氺
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Thiên thứ sáu

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬĨ ■ ■ ■

Cõi Thường Tịch Quang vôn không có 
sắc tướng, nhưng có ứng thì biểu hiện ra 
hình tướng. Đạo Bồ-đề đã mở ra con 

đường chính yếu, nếu không thực hành thì chẳng đến 
được.

Kinh Duy-ma nói: “Trưởng giả Bảo Tích và năm 
trăm Trưởng giả tử bạch đức Phật rằng:

- Chúng con đã phát tâm cầu đạo giác ngộ Chân 
Chánh Vô Thượng, mong được nghe về cõi nước Phật 
thanh tịnh, mong đức Phật nói về hạnh Tịnh độ của
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Bồ-tát.

Đức Phật bảo:

- Này Bảo Tích, chúng sinh là Tịnh độ của 
B ồ -tá t".

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Chư Phật và Bồ-tát 
rỗng lặng không có hình tướng, do ứng vật nên biểu 
hiện ra hình tướng. Hình tướng không có bản chất 
thường hằng, huống chi cõi nước mà thường hằng hay 
sao? Bởi lẽ, chúng sinh muôn loài hạnh nghiệp không 
đồng, nên dẫn đến báo ứng sai biệt. Thế nên, thanh 
tịnh thì ứng hiện ra ngọc báo, uếtrược thì ứng hiện ra 
ngói gạch. Đẹp xấu là do tự họ, đối với ta không nhất 
định. Cõi không nhất định mới là cõi chân thật, thế thì 
sự nhơ và sạch của cõi nước là thuộc chúng sinh, do 
đó nói rằng chúng sinh là Tịnh độ của B ồ -tá t''.

N ói về thể tánh của Tịnh độ Như Lai vốn không 
phương hướng chỗ nơi. Do chúng sinh có hạnh hỗn 
tạp nên cùng xem mà thây lại khác nhau. V ì cái thấy 
khác mà phát sinh sự tịnh uế. Bởi không phương 
hướng chỗ nơi nên cõi chân thật mới biểu hiện; nếu 
như xét về tịnh và uế đó là quả báo của chúng sinh. 
Cõi Phật chân thật vôn không phương hướng chỗ nơi, 
lẽ nào lạ i bảo rằng hai cõi phàm Thánh khác nhau, 
rồ i mới biện rõ sự thanh tịnh và uế trược?
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Pháp sư Đạo Sinh nói: “Hành giả Tịnh độ do thực 
hành đến chỗ tột cùng mà dẫn đến Tịnh độ，chẳng phải 
nhờ tạo tác. Nếu muốn tạo ra cõi nước thì thuộc về 
phần chúng sinh rồi, nhưng gượng nói tạo tác thì cần 
phải nói rõ  chỗ căn bản của sự tạo tác để bày tỏ ý 
nghĩa rốt ráo, rồ i sau đó mới nói về việc tu hành” •

Pháp sư La-thập nói: “Trưởng giả Bảo Tích hỏi 
về tướng trạng của Tịnh độ. Đức Thế Tôn đáp rằng: 
chúng sinh là Tịnh độ của Bồ-tá tr\

Đây vô"n là nói về nhân ở trên quả.

Quôc sư Thanh Lương nói: “Trong tâm chư Phật 
luôn luôn có chúng sinh mới thành Phật. Trong tâm 
chúng sinh, mỗi niệm mỗi niệm, chứng nhập Tịnh độ 
chân thậ t” •

Kinh Duy-ma nói: uBồ-tát tùy theo sự giáo hóa 
chúng sinh mà nhận lấy cõi nước thanh tịnh, vỉ để làm 
lợ i ích mọi chúng sinh. Ví như có người muốn xây 
dựng cung thất ở nơi đất trống thì tùy ý không chướng 
ngại，nhưng muốn xây dựng ở nơi hư không rốt cuộc 
không thể thành tựu. Bồ-tát cũng như thế，vì thành tựu 
chúng sinh nên nguyện nhận lấy cõi Phật. Nên biết， 
tâm ngay thẳng, tâm sâu xa，tâm Đại thừa là Tịnh độ 
của B ồ-tá tf\

Thích M inh T hành  dịch

329



Liên Tông Báo Giám

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Sự thanh tịnh cửa cõi 
nước phải do chúng sinh, sự thanh tịnh của chúng sinh 
phải nhờ các hạnh. Hạnh thanh tịnh thì chúng sinh 
thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh thì cõi Phật thanh 
tịnh. Đó là lẽ tất nhiên không thể sai khác. Cõi nước 
không có cong vạy nhơ bẩn là xuất phát từ tâm ngay 
thẳng, cho nên nói tâm ngay thẳng là Tịnh độ của 
Bồ-tát. Tâm ngay thẳng nghĩa là chất trực không xiểm 
nịnh. Tâm này là cội gốc của vạn hạnh” •

Pháp sư Đạo Sinh nói: “Trồng tâm gieo đức sâu 
chắc khó nhổ, đó là tâm sâu xa. Nương vào vạn hạnh 
mà chuyên chở cả thiên hạ không xót một người, đó là 
tâm Đại thừa. Ba tâm này là hạnh của người mới học. 
Muốn hoằng dương đại đạo, trước cần phải ngay thẳng 
tâm mình; tâm đã chân thật ngay thẳng, sau đó mới có 
thể vào sâu trong hạnh; đã vào sâu nơi hạnh thì vận 
dụng rộng lớn không bến bờ. Đây là thứ tự của ba tâm, 
đủ ba tâm này kế đến tu lục độ, cho tới vạn hạnh” .

Pháp sư La-thập nói: “Tãm ngay thẳng là tâm 
thành thật, sự bắt đầu của sự phát tâm ở nơi thành 
thật. Thấu suốt đạo lý gọi là tâm sâu xa, tiến thẳng 
đến tr í  tuệ Phật gọi là tâm Đ ại thừa” •

Kinh Duy-ma nói: “B ổ  thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ là Tịnh độ của Bồ-tát.
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Bốn tạm vô lượng86, bốn pháp nhiếp hóa87 chúng sinh 
lặ Tịnh độ cửa Bồ-tát. Phương tiện là Tịnh độ cửa 
Bồ-tát. Ba mươi bảy phẩm trợ  đạo88 là Tịnh độ của

86 Bốn tâm  vô lượng: bôn tinh thần phải cố của Phật, Bồ-tát để độ khấp 
vô lưựng chúng sinh, làm cho chúng sinh lìa khổ được vui.
1. Từ vô lượng: duyện vô lượng chúng sính, tư duy cách làm cho chúng 
sinh đưực vui mà nhập vào Từ đẳng chú
2. B i vô lượng: duyên vô lượng chúng sinh, tư duy cách iàm cho chúng 
sinh lìa khổ mà nhập vào B i đẳng chí.
3. Hỷ vô lượng: tư duy vô lượng chúng sinh có khả năng lìa khổ được 
vui, trong tâm thâm cảm vui mừng mà nhập vào Hỷ đẳng chí.
4_ Xả vô lượng: tư duy vô lượng chúng sinh tất cả bình đẳng, khổng có 
oán, thân khác nhau mà nhập vào Xả đẳng chí.
K7 BôTn pháp nhiếp hóa: bôn phương pháp lợ i tha để nhiếp phục chúng 
íiinh quay về với Phật pháp:
1. Bô thí nhiếp,
2. Á i ngữ nhiếp.
3. Lợ i hành nhiếp.
4. Đồng sự nhiếp.
88 Ba mựơí bảy phẩm trỢ đạo: ba mươi bảy pháp trợ giúp việc tu tập. 
Ba mươi bảy đạo phẩm được chia làm 7 khoa như sau:
1. Tứ niệm  xứ:
- Thân niệm xứ: tức quán sắc thân này đều là bất tịnh.
- Thọ niệm xứ: quán các cảm thọ khổ, vui... thảy đều khổ.
- Tâm niệm xứ: quán thứ tâm này niệm niệm sinh d iệt và không thường 
trụ.
- Pháp niệm xứ: quán các pháp do nhân duyên sinh, không có tính chất 
tự chủ, tự tại, đó là các pháp vô ngã.
2. Tứ chánh cần:
- Điều ác đã sinh phải trừ hẳn.
- Điều ác chưa sinh không cho sinh.
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- Đ iều thiện chưa sinh phải phát khởi.
- Đ iều thiện đã sinh làm cho tăng trưởng.
3ắ Tứ như ý túc:
- Dục như ý túc: hy vọng pháp sở tu được đầy đủ như nguyện.
- Tinh tân như ý túc: đôi với pháp sở tu thì phải chuyên chú nhất tâm, 
không có xen tạp, được đầy đủ như nguyện.
- N iệm  như ý túc: đôi vớ i pháp sở tu ghi nhớ, không quên, được đầy đủ 
như nguyện.
- Tư duy như ý túc: tâm tư duy pháp sở tu, không để quên mất, được đầy 
đủ như nguyện.
4. Ngũ cãn: căn nghĩa là năng sinh, 5 căn này có công năng sinh ra lất 
cả các thiện pháp.
- Tín căn: tin sâu chánh đạo và pháp ượ đạo thì có công nãng sinh ra tất 
các vô lậu thiền định giả i thoát.
- Tinh tấn căn: tu theo chánh pháp không xen không tạp.
- Niệm căn: ghi nhớ chánh pháp không quên.
- Định căn: nhiếp tâm không tán loạn, nhấi tâm tịch định.
- Huệ căn: quán chiếu các pháp rõ ràng.
5. Ngũ lực: lực là lực dụng có công năng phá ác sinh thiện.
- Tín lực: tín căn tăng trưởng có công năng phá trừ các nghi hoặc.
- Tinh tấn lực: tinh tấn căn tăng trưởng có công năng phá trừ sự biến 
nhác của thân tâm.
- Niệm lực: niộm căn tăng trưởng có công năng phá triệ t các tà niệm, 
thành tựu công đức chánh niệm xuất thế.
- Định lực: định căn tăng trưởng có công năng diệt trừ các loạn tưởng, 
phát sinh các thiền định.
- Huệ lực: huệ căn tăng trưởng có công năng ngăn chặn các hoặc kiến,, 
tư trong ba cõi.
6. Thất giác phần:
- Trạch pháp giác phần: có công năng giản trạch sự chân, ngụy của các 
pháp.
- Tinh tấn giác phần: tu các đạo pháp không xen tạp.
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BỒ-tát. H ồi hướng là Tịnh độ của Bồ-tát. Thập thiện 
là Tịnh độ của Bồ-tát.

- Như thế, này Bảo Tích! Bồ-tát thuận theo tâm 
ngay thẳng thì có thể khởi phát hạnh; thuận theo sự 
phát khởi hạnh thì được tâm sâu xa; thuận theo tâm 
sâu xa thì được ý điều phục; thuận theo ý điều phục 
thì đúng như lờ i dạy mà thực hành; đúng như lờ i dạy 
mà thực hành thì có thể hồi hướng; thuận theo sự hồi 
hướng thì có phương tiện; thuận theo phương tiện thì 
làm thành tựu chúng sinh; theo sự làm thành tựu 
chúng sinh thì cõi Phật thanh tịnh; thuận theo cỗi 
Phật thanh tịnh thì thuyết pháp thanh tịnh; thuận theo 
sự thuyết pháp thanh tịnh thì tr í tuệ thanh tịnh; thuận

- Hỷ giác phần: khế ngộ chân pháp, tâm được hoan hỷ.
- Trừ giác phần: có công năng đoạn trừ các kiến hoặc phiền não.
- Xả giác phần: có công năng xa lìa cảnh giới niệm trước của sở kiên. 
- Đ ịnh giác phần: có công năng b iêt rõ thiền định sở phát.
■ Niệm giác phần: có công năng tư duy đạo pháp mà mình tu.
7. Bát chánh đạo:
- Chánh kiến: có công năng thấy được chân lý.
- Chánh tư duy: tâm không tà niệm.
- Chánh ngữ: lờ i không hư vọng.
- Chánh nghiệp: trụ trong thiện nghiệp thanh tịnh.
- Chánh mạng: nuôi mạng sống bằng pháp khất thực.
- Chánh tinh tấn: tu các đạo hạnh không xen tạp.
- Chánh niệm: chuyên tâm nhớ nghĩ thiện pháp.
- Chánh định: thân tâm tịch tĩnh, chính trụ trong lý chân không.
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theo tr í  tuệ thanh tịnh thì tự tâm thanh tịnh; thuận theo 
tự tâm thanh tịnh thì tất cả công đức thanh t ịn h '

Pháp sư La-thập nói: “Tãm ngay thẳng là đem 
tâm chân thành tin tưởng Phật pháp. Lòng tin đã lập， 

có thể phát khởi sự thực hành các điều lành, Các điều 
lành đã được tích lũy thì tâm càng sâu xa. Tâm sâu xa 
kiên cô thì không theo các điều ác，bỏ ác theo thiện 
gọi là điều phục tâm  Tâm đã điều phục thì gặp việc 
thiện liền làm, gặp điều thiện liền làm，thì có thể làm 
việc khó làm; có thể làm việc khó làm thì muôn việc 
lành đều được đầy đủ; muôn điều lành đầy đủ thì có 
thể hồi hướng Phật đạo; hướng mà càng tiến là do sức 
mạnh của phương tiện, Chỗ cốt yếu của phương tiện 
có ba điều:

- M ột: khéo léo tự tu hành khôrtg chấp tướng.

- Hai: không chấp vào chỗ chứng đắc.

- Ba: khéo léo giáo hóa chúng sinh.

Đủ ba điều đó thì được Tịnh độ. Cõi nước đã 
thanh tịnh thì chúng sinh thuần tịnh. Chúng sinh thuần 
tịnh ắ t đồng với đức hạnh của vị chủ giáo hóa. Cho 
nên nói, thảy đều thanh tịn h ，，,

Các kinh tuy nói rộng về hạnh của Tịnh độ, 
nhưng chưa trình bày rõ thứ bậc lần lượt của hạnh.
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Nay ở đây giải thích rõ ràng, cực kỳ sâu rộng; chẳng 
thể nhanh chóng vượt qua, cần phải tìm đường lố i, 
thực hành có thứ tự. Thế nên nói, dấu vết của sự phát 
khởi hạnh bắt đầu từ tâm ngay thẳng. Tâm ngay 
thẳng chính là tâm chân thật. Tâm này mọi loà i ai 
cũng có, bởi vì tự mê mờ không hay b iết đó thôi. V ì 
thế, Lục Tổ nói: uM ột niệm ngay thẳng chính là 
Di-đà, một niệm tà hiểm chính là chúng sinh” • Bởi lẽ, 
con người ở nơi đời trược ác vô minh hiện hành, 
miệng nói tâm tô i ngay thăng mà hành động lạ i nhiêu 
cong vạy, chìm trong biển khổ không thể thoát ra. Do 
vậy đức Phật từ bi thương xót, dùng phương tiện chỉ 
dạy, đem pháp niệm Phật để dẫn dắt họ, hàng phục 
tâm loạn khiến họ lìa bỏ con đường tà vạy hiểm nguy 
trở về nẻo giác ngộ chân chánh, tuy còn là chúng 
sinh mà được sinh về Tịnh độ. Cho nên, luận Bảo 
Vương nói: “Thanh châu gieo vào nước đục, nước đục 
không thể không trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn, 
tâm loạn trở  thành tâm Phật” • V ì thê, nhân niệm Phật 
mà hiển bày tâm ngay thẳng, do tâm ngay thẳng mà 
thực hành các điều lành; do thực hành các điều lành 
mà được Tịnh độ của Phật. Như thế, há chẳng phải là 
phương tiện trí lực của Phật Tổ sao?

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Đo tích đức nên tâm
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thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì không có đức nào không 
thanh tịn h ” • Pháp sư Đạo Sinh nói: “Công hạnh là 
nhân thù thắng của Tịnh độ. Công đức là quả nhiệm 
mầu của Tịnh độ. Nhân quả Tinh độ vốn là bóng và 
tiếng vang của tâm ” • Cho nên nói: uMuốn được Tịnh 
độ, phải thanh tịnh tâm mình” . Đó gọi là: “Tiếng hòa 
thì vang thuận, hình thẳng tất bóng ngay” .

Chương 1

CÕNG 刚 TIỂNTU

T huyêt Tịnh độ duy tâm đã rõ, mọi người 
đều biết nhưng cần phải đích thực đạt 
đến, sau đó mới thôi. Muôn chứng đạo 

này nên lấy lòng tin chân chánh làm cửa vào, lấy 
việc tu tâm làm hạnh chính yếu. Công hạnh này gọi 
là Tịnh nghiệp, là tư lương của sự vãng sinh Tây 
Phương. Hạnh nghiệp này tùy theo sự tu tập của mỗi 
người. Bởi lẽ, tất cả mọi người sức mạnh có lớn nhỏ, 
cơ trí có cạn sâu nên hạnh nghiệp chẳng đồng nhau. 
Người trí căn cơ bậc thượng ngay đây tự ngộ, rõ bản 
tâm mình, thây bản tánh mình chính là Di-đà. Đây
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tức là cảnh giới 丁ối thượng thừa không trụ chấp, 
không nương tựa của Như Lai, chỗ này trong muôn 
người chẳng có một ai đến được. Kẻ chưa thể đốn 
ngộ thì cần phải tin chắc Tịnh độ, nhất tâm niệm 
Phật, lần lượt tiến tu, nương nhờ nguyện lực của Phật 
Di-đà nhiếp trì, tự mình một lòng chân thật thực hành 
công phu, thì chắc chắn muôn người không sót một.

Tuy bảo rằng một môn niệm Phật, thật ra ý 
nghĩa bao hàm vô tận. Thế nên, Tổ sư lập giáo thâu 
nhiếp mọi căn cơ lợ i độn, có chân thật, có quyền 
biến, có sâu cạn, có đốn tiệm, ai nấy đều có thể tu trì. 
Bậc thượng căn tham cứu tọa thiền; trung căn quán 
tưởng trì niệm, sáu thời lễ bái, ngày đếm tinh chuyên, 
thậm chí mười niệm cũng được thành công, hoàn toàn 
ở nơi một lòng thực hiện. Những pháp ấy đều có 
tướng trạng của sự thực hành, thềm thang thứ bậc, tùy 
sức hành trì, mọi người đều có thể cùng tiến bước.

Hạnh môn này là con đường thành tựu Phật quả 
Bồ-đề, cần phải tự tin, tự hành, tự tu, tự độ. Quan 
trọng ở chỗ lập chí lớn, phát nguyện lớn, tự thực hành 
công phu, nỗ lực hướng đến trước, chớ cho là dễ 
dàng. V í như gánh nặng một trăm hai mươi cân, đến 
khi tự mình gánh được mới là xong việc. Quyết định 
chẳng ở nơi việc biết thuyết pháp, thể hội đạo, giáo

T hích M inh T hành  dịch
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hóa rộng rãi mọi người; quyết định chẳng ở nơi việc 
có truyền có trao, làm ra dáng vẻ trên hình thức; 
quyết định chẳng ở nơi việc thiết lập đạo tràng rộng 
lớn, đô,t nhiều nhang đènẽ Bởi vì, châp nơi sự tướng 
thì không rõ lý chân chánh, thuận theo thinh sắc ắt 
trái ngược với tông chỉ chân thật. V í như đếm tiền 
của người mà tự mình không có nửa đồng, bán thuốc 
hay mà không tự cứu được bệnh của mình. Thế nên, 
Tổ sư Huệ V iễn nói: “Người đạt được ý chỉ giống như 
ngọn đèn sáng trong căn nhà tối. Người chẳng rõ ý 
chỉ tức đồng với kẻ chấp ngón tay không thấy mặt 
trăng” • Sao chẳng tỏ ngộ vô tâm là chánh, động niệm 
đều tà? M ặt trờ i trí tuệ ẩn lấp trong mây mù, gương 
tâm phủ mờ bởi khách trần bụi bặm. Do đó, ý niệm 
rong ruỗi, tình dục lăng xăng, dây dưa không dứt, 
càng ngăn chặn càng khởi lên nhiều. Kẻ rơi vào vô 
ký chỉ ngưng trệ chỗ ngơ ngáo, hiếm lắm mới có 
được người tương đôì tô"t nhưng lạ i đồng với kẻ tà 
mạn không sao chỉ dẫn, khó nói về chánh định. Họ 
chẳng mong cầu vào nơi pháp giới, mãi mãi ở trong 
lồng chậu trần lao.

Phàm người tu Tịnh độ, rõ ràng muôn chông lạ i 
sinh tử, không phải chỉ nói liền xong. Nên nghĩ đến 
vô thường mau chóng, thời gian chẳng đợi người, cần 
phải làm cho được một việc này. Nửa tiến nửa lù i,
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lúc tin lúc nghi, rô t cuộc làm được việc gì? Sao có thể 
thoát khỏi luân hồi?

Nếu tin được thì từ hôm nay trở đi, nên phát 
khởi tâm đại dõng mãnh, đại tinh tấn. Đừng hỏi rằng 
thể hội hay không thể hội, thấy tánh hay không thấy 
tánh, chỉ cần nắm chặt một câu Nam mô A-di-đà 
Phật như dựa vào ngọn núi Tu-di89 chẳng lay động. 
Phải chuyên tâm nhất ý, hoặc tham cứu niệm Phật, 
quán tưởng niệm Phật, nghĩ nhớ mà niệm, hoặc dùng 
pháp thập niệm; hoặc mặc niệm, chuyên niệm, buộc 
niệm, lễ niệm. Tâm an trụ nơi danh hiệu Phật, thường 
nhớ thường niệm, sáng cũng niệm, tôi cũng niệm, đi

89 Tu-di: vôn là tên núi trong thần thọai Ấn Độ, được sử dụng trong vũ 
trụ quan Phật giáo, cho rằng đây là ngọn núi cao, đứng sừng sững ở 
chính giữa một Tiểu thê giới. Lây núi này làm trung tâm, chung quanh 
có tám lớp núi, tám lớp biển bao bọc mà hình thành một thế giớ i (thế 
giới Tu-di).
Vũ trụ quan Phật giáo chủ trương vũ trụ do vô số* thế giớ i cấu thành, 
1000 thế g iớ i gọi là một T iểu thiên thế giới, 1000 Tiểu thiên thế giớ i gọi 
là một Trung thiên thế giới, 1000 Trung thiên thế giớ i gọi là một Đại 
thiên thê giới. Họp cả Tiểu thiên, Trung thiên và Đại thiên lạ i gọi chung 
là Tam thiên đại thiên thế giới, đây tức là một phạm v i hóa độ của một 
đức Phật. Tầng dưới cùng của mỗi một thế g iớ i là một lớp khí, gọi là 
Phong luân; Trôn Phong luân là một lớp nước, gọi là Thủy luân; trên 
Thủy luân là một lớp vàng, có thuyết nói đá cứng, gọi là K im  luân; Trên 
Kim  luân tức là đất đai đo núi, biển, các đại châu... cấu tạo thành. Núi 
Tu-di ở giữa thế g iớ i này.
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cũng niệm, ngồi cũng niệm, không để tâm luông qua, 
câu niệm Phật chẳng rời tâm. Ngày ngày giờ giờ 
đừng buông bỏ, miên mật khít khao như gà ấp trứng, 
thường giữ cho hơi ấm nôl tiếp nhau, như thế tức là 
tịnh niệm tiếp nÔL Lạ i thêm dùng trí tuệ chiếu soi, thì 
biết Tịnh độ tức là tự tâm. Đó chính là công phu tu 
tiến của bậc thượng trí vậy.

Như thế, nắm chặt được, làm chủ được, nương 
tựa được ổn thỏa, dù gặp cảnh giớ i khổ vui, thuận 
nghịch ở trước mắt nhưng vẫn chỉ niệm Phật A-di-đà, 
không có một niệm tâm thay đổi, không có một tâm 
niệm thối lu i biếng trễ, không còn một niệm xen tạp, 
cho đến trọn đời mãi không có niệm nào khác, quyết 
định cầu sinh về cõi Cực Lạc Tây Phương.

Nếu quả thật dụng công được như thế thì vô minh 
từ bao kiếp, nghiệp chướng trong sinh tử tự nhiên tiêu 
tan, tập khí phiền não trần lao tự nhiên hết sạch không 
còn sót. Tận mắt thây Phật A-di-đà chẳng lìa tâm 
niệm, công thành hạnh mãn, nguyện lực trợ nhau, đến 
khi mạng chung quyết định sinh về Thượng phẩm.

Nếu như sức mạnh chưa đủ, nên tùy theo khả 
năng của mình mà tu tập. Chưa thể chuyên nhất thực 
hành công phu, cũng phải sớm tôì lễ niệm; dù cho 
việc nhà bận rộn vẫn không quên mười niệm xưng
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danh. M ỗ i ngày dụng tâm mạnh mẽ chuyên cần, tích 
lũy công hạnh, phát nguyện phát tâm, thệ hoàn tất 
trong đời này đồng lên cõi Tịnh.

Như thế, thật đáng gọi là:

Sông đều chảy ra biển 
Mây nhất định về non.

T hích M inh T hành  dịch

Chương 2

LÀM ÃN N H D ISD N G TR O D AD

Bỉ)-tát tại gia, bậc Cao lưu niệm Phật, nếu 
làng ngày đi đến dự tiệc trai ở nhà tín 

thí, ngồi hưởng sự cúng dường của 
Người, T rờ i, như thế đều không hợp với lẽ thường. 
Chẳng bằng vẫn lo kế  sinh nhai mà có tâm tu hành, 
lẽ nào lạ i trở ngại việc làm? Hoặc gieo giông làm 
ruộng, hoặc kinh doanh nơi phố" thị, hoặc giàu có của 
cải, hoặc mỗi ngày tìm cầu chút ít. Nên suy tư, 
chuyên cần thì không lười biếng, kiệm  ước ắt có dư； 

lấy đó tu thân mới là Phật tử. Nếu như xa hoa lười 
biếng, kinh tế  thiếu hụt, tuy muốn tu hành cũng
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không được. T in tưởng và biết rõ việc sửa trị nước 
nhà, làm ăn nuôi sông đều thuận với chánh pháp, 
công xảo kỹ nghệ thảy là lợ i ích chúng sinh.

Muôn tu chánh nhân Tịnh nghiệp, nên lấy việc 
làm ăn để hỗ trợ đạo. Lão Hoàn ở Đàm Châu thường 
đập sắt để tu hành, cư sĩ Bàng uẩn bán vợt tre mà 
dưỡng đạo; Dụ Di-đà họa tượng làm nghề nghiệp; 
Đới Phật Am bán đuố"c nuôi thân.

Như thế, thật đáng gọi là: "Một ngày không làm, 
một ngày không ă n ，，.

氺

Chương 3

LÀM PHIíOCĨRỌ DUYÊN

Có đệ tử tu Tịnh nghiệp hỏi Đại sư Từ 
Chiếu rằng:

- Đệ tử chuyên tu N iệm Phật Tam-muội, 
có thể thực hành thêm bố thí, trì g iới, cúng dường, 
làm phước chăng?

Sư đáp:
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- Ông có thể chuyên niệm Phật A-di-đà nhưng 
không trì giới thì có tội hủy phạm; nếu không bố thí thì 
tăng trưởng nghiệp tham lam keo kiệt; nếu không cúng 
dường Tam Bảo thì có nghiệp ngã mạn; nếu không 
cung kính tất cả mọi người thì có tội khinh thường kẻ 
khác. Hủy phạm đọa vào địa ngục, tham lam keo kiệt 
đọa vào ngạ quỷ, ngã mạn thường ở trong đường ác, 
khinh người đời đời nghèo hèn. BỊ những nghiệp ác ấy 
ngăn che mà muốn sinh về Tịnh độ đâu thể được! 
Người niệm Phật như thế ví như gieo hạt trên đất khô 
mà mong thu hoạch, làm sao có được? Thê nên, Pháp 
sư Tăng Triệu nói: “Hữu vi tuy giả dối nhưng nếu vứt 
bỏ thì Phật đạo khó thành. Vô vi tuy chân thật, nếu 
chấp vào thì trí tuệ không tỏ sáng” .

- Nay, ông muốn tu N iệm Phật Tam-muội để 
được vãng sinh Tịnh độ, mau chóng thành tựu quả 
Phật Bồ-đề, cần phải chuyên lây niệm Phật làm 
chánh hạnh, lạ i tu phước đức làm trợ hạnh. Sớm tối 
thường chuyên cần cúng dường Tam Bảo, lễ bái, sám 
hối, bố thí, trì giới, làm trong sạch ba nghiệp, tăng trợ 
duyên thanh tịnh, chớ làm các điều ác, thực hành mọi 
việc lành, tấ l cả căn lành tu tập thảy đều hồi hướng 
Tịnh độ, thành tựu công đức niệm Phật, nhanh chóng 
chứng ngộ Bồ-đề.

Thích M inh T hành  dịch
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Như thế, thật đáng gọi là: “Đ i thuyền nước xuôi, 
lạ i thêm đôi chèo tổ t” •

Liên Tông Bảo Giám

Chương 4

Bỏ ÁC LÀM LÀNH

Trong Tịnh Độ Thập Môn dạy rằng: 
“Người tu Tịnh độ phải bỏ ác làm lành 
mới thành tựu được công đức” • Nếu 

người tuy niệm Phật Di-đà, nhưng tâm tật đố" mạnh 
mẽ, gọi là ’ “ dấu dao nhọn trong lòng” . Người này lúc 
lâm chung, toàn thân đau nhức như ngàn mũi dao 
đâm vào mình. Hoặc nói ta có thể trì giới, người kia 
không làm được; ngạo mạn đôì với sư tăng; chê bai, 
xem thường tất cả mọi người thì hiện đời tổn phước 
đoản thọ, bị bệnh lao, thổ huyết mà chết. Nếu người 
niệm Phật trần cấu chưa sạch, khi niệm ác sinh khởi 
phải lập tức tự kiểm điểm. Hoặc có tâm tham lam 
keo kiệt, tâm sân hận, tâm si ái, tâm tật đố", tâm dối 
trá, tâm nhân ngã, tâm công cao, tâm nịnh hót, tâm tà 
kiến, tâm khinh mạn, tâm kia đây và tất cả tâm bất 
th iện  sinh khở i, đều do sự đắm nhiễm  từ các cảnh
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giới thuận nghịch.

Nếu lúc chúng sinh khởi, cần phải gấp rút to 
tiếng niệm Phật, nhiếp vọng niệm trở về chánh niệm, 
chớ để cho tâm ác tiếp nôìề Ngay khi ấy dẹp trừ hết 
sạch, dứt hẳn không còn sinh khởi trở lạ i. Tất cả tâm 
tin sâu, tâm chí thành, tâm phát nguyện hồi hướng, 
tâm từ bi, tâm khiêm hạ, tâm bình đẳng, tâm phương 
tiện, tâm nhẫn nhục, tâm trì giới, tâm hỷ xả, tâm 
thiền định, tâm tinh tân, tâm Bồ-đề cùng tâ,t cả tâm 
niệm lành thường nên giữ gìn. Lạ i cần phải xa lìa 
những điều phi phạm hạnh, đoạn trừ luật nghi tà ác, 
cẩn thận chớ nuôi dưỡng gà, chó, heo, dê, săn bắn, 
bắt cá, những việc ấy đều không nên làm.

Nên biết, trong cõi nước Cực Lạc, các bậc 
Thượng thiện nhân do vứt bỏ việc ác làm theo các 
điều lành mà được sinh về Tịnh độ, không thôi 
chuyển ở nơi đạo Bồ-đề. Người niệm Phật nên học 
theo Phật, lấy việc bỏ ác làm lành làm điều răn mình. 
Chỉ hay y theo đây mà tu trì, đó là chánh hạnh của 
Tịnh độ.

Như thế, thật đáng gọi là:

Gió cuốn, mây tan, tầng không tịnh
M ột vầng trăng sáng giữa trờ i không.

Thích M inh T hành  dịch
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C th lTỈN ỈO IIM IN H

Sa-môn Thích tử, Bồ-tát tại gia đã tu Tịnh 
nghiệp Tây Phương, nên vận dụng lòng từ 
bi rộng lớn, đúng như pháp tiến tu, khéo 

làm theo lờ i Phật dạy, biết rõ nhân quả, phân biệt 
phải trái, chứa nhóm tư lương phước đức và trí tuệ 
xuất thế gian, tròn đầy công đức của bậc Đại trượng 
phu, bậc Đẳng giác90, Diệu giác91. Thế nên, đức Thế

Chương 5

90 Đẳng giác: cũng gọi Đẳng Chánh Giác, một trong 10 tôn hiệu của 
Phật. Đẳng giác nghĩa là sự giác ngộ chân chánh bình đẳng, tức giác ngộ 
chân lý  hoàn toàn, chỉ cho sự giác ngộ của chư Phật.
Cũng gọi Đẳng Chánh Giác, Hữu Thượng SI, Nhất Sinh Bổ Xứ, Kim  
Cương Tâm, Lân Cực.
v ề  nội dung thì đã ngang bằng với Phật, nhưng về mặt tu hành thực tế 
còn kém Phật một bậc, gọi là Đẳng giác. Trong 52 giai vị tu hành của 
Bồ-tát, Đẳng giác ở giai vị thứ 51; trong 6 chủng tánh thì thuộc chủng 
tánh thứ 5. Đây là giai vị tu hành cùng tột của Bồ-tát.
91 D iệu G iác: một trong 52 giai vị, một trong 42 giai v ị tu hành của hàng 
Bồ-tát Đại thừa, chỉ cho quả Phật rố i ráo giác hạnh viên mãn; bởi thế, 
Diệu giác cũng là tên khác của quả Phật. Còn gọi là Diệu giác địa, biểu 
hiện cảnh g iớ i lý  tưỏng cùng tột. Bồ-tát ở giai v ị Đẳng giác đoạn trừ một 
phẩm vô minh cuôl cùng mà được vào giai vị Diệu giác. Ở giai v ị này, 
Bồ-tát đã dứt sạch tất cả phiền não, trí tuệ viên mãn v i diệu, đã giác ngộ 
lý Niết-bàn.
Khi phân tích sự sai khác giữa giai vị Diệu giác của B iệt giáo và Viên 
giáo, Thiên Thai tứ giáo nghi cho rằng, vị Diệu giác của B iệ t giáo hiện
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Tôn răn dạy nhiều lần: uCác đệ tử của ta tùy ở nơi nào 
thì nên bố  thí giáo pháp và thức ăn, cứu tế  tât cả loài 
hữu tình trong pháp giới, giải trừ nỗi cực khổ đói khát 
của chúng sinh, giáo hóa khiến họ đồng tiến đến Bồ-đề. 
Nếu không bố thí thức ăn thì không có tâm từ bi, người 
ấy chẳng phải đệ tử của ta mà là đồ chúng ác” .

Trong kinh có nói rõ ràng: “Xét kỹ tất cả chúng 
sinh không rỗ tự tánh nên sinh khởi tham lam, tật đố, 
sân hận, ngu si. Trong các loài Trời, Người, A-tu-la, 
Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh bị đói khát nung nâu, ưu 
sầu khổ não, ở trong đêm dài tăm tối, dù mong cầu ra 
khỏi nhưng chẳng biết đến bao giờ. Xét theo lý, mọi 
chúng sinh là cha mẹ đời trước của ta. Như lờ i Phật 
nói, họ đều là kẻ oán người thân của chúng ta trong 
nhiều kiếp. Thê nên, vận dụng lòng từ bi của Quán 
Âm, tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền, thệ đều cứu tê tât 
cả giúp thoát khỏi trầm luân. Người có khả năng thì 
thiết lập tra i đàn cúng dường, người không có khả 
năng thì trì chú thí thực, phóng sinh. Công đức của 
việc thí thực thù thắng rộng lớn vô biên, đầy đủ những

Thích M inh T hành  dịch

báo thân viên mãn, ngồi ở tòa Đại Bảo Hoa Vương dưới cây Bồ-đề thất 
bảo trong thế giớ i L iên Hoa tạng, vì các Bồ-tát độn căn mà quay bánh 
xe pháp vô lượng Tứ đế. Còn v ị Diệu giác của V iên giáo thì thành tựu 
pháp thân thanh tịnh, ở trong cõi Thường Tịch Quang, lấy hư không làm 
tòa ngồi.
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lợ i ích nhiệm mầu nói không thể hết. Nay nêu sơ lược 
vài điều bày tỏ cùng các bậc Hiền nhân rằng:

Vừa phát tâm bố  thí, hạnh vỉ diệu toàn bày, đầy 
đủ Tam đàn, tu trọn Lục độ, lợ i mình lợ i người, tự 
giác giác tha. Khéo tập hợp phước đức và tr í  tuệ xuất 
thế, mãi làm tư lương Tịnh độ, bồi đắp nền tảng rộng 
lớn, thành tựu thể dụng trọn vẹn. Cho đến việc chôn 
lấp xương khô, mai táng tử thi vô chủ, vì mọi u hồn 
thay thế tỏ bày sám hối; bắc cầu, đào giếng, giúp đỡ 
khách vãng la i; ẩm thực, tiền tài tùy sức mình mà ban 
ân bố  thí. M ỗ i khi thấy người nghèo túng cơ hàn, 
thống thiết xót thương, đến như người già cả cô độc 
bệnh hoạn, càng thêm thương xót, thường tìm cách 
giúp đỡ, uyển chuyển vận dụng lòng từ bi chân thật.

Phàm tu tất cả căn lành đều nguyện chúng sinh 
thành Phật, đem việc lợ i ích thù thắng ấy hướng về Tây 
Phương, mong mọi loài hữu tình cùng lên bờ giác. Thế 
nên, do trong nước rố i loạn mà Lương Vỗ Đ ế  tu nghi 
Thủy lục, Tam tạng Bất Không có pháp cứu tế  cô hồn” •

Như thế, thật đáng gọi là:

M ột trận mưa khắp cùng pháp giớ i
Bao tâm hồn khô khát thắm tươi.

氺
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PHÓNG SINH

Muôn tiến đến Bồ-đề, tâm từ b i là căn 
bản. Phàm tu Tịnh nghiệp, lấy việc 
cứu tế  sinh vật làm đầu.

Xét các loài phi cầm, tẩu thú, thủy tộc cá tôm, 
hoặc mắc vào lưới, hoặc bị nhốt trong lồng chậu, xỏ 
mang bẻ cánh, buộc chân treo ngược. Đem chúng đến 
chỗ nước sôi lửa đô"t, dao bén kề trên cổ, lo buồn sợ 
hãi, kinh hoàng hoảng hốt, trông trờ i mây mà hồn 
tiêu, nhớ suôi rừng mà phách lạc. Tuy b iết muôn 
phần chết, nhưng vẫn hy vọng một cơ hội sống còn, 
mắt đẫm lệ kêu thương cầu cứu vãn. Cho nên, đệ tử 
Phật thương xót, đem tiền của để chuộc sinh mạng, 
mở lồng thả chậu, cắt dây mở trói, thắp hương rải 
nước, chắp tay chú nguyện, việc pháp thí đã hoàn tât 
vui vẻ thả chúng, hoặc thả xuống ao, hoặc thả về 
rừng núi, đều do Phật đạo mà khai triển lòng từ bi, 
cho đến trên thì đối vớ i con người, dưới thì thấm 
nhuần loài trùng kiến.

Nếu hay cứu tử, cần phải phóng sinh, đã phóng 
sinh tự nhiên trường thọ. Nhờ sự lợ i ích thù thắng

Chương 6
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này, hồi hướng Tây Phương, nguyện khắp cả chúng 
sinh đồng thành Phật đạoế Cho nên, Trưởng giả Lưu 
Thủy cứu sông đàn cá; Sa-di hộ mạng bầy kiến; 
Trịnh Xương Đồ thiếu đố"t lưới giăng; Thiền sư Trí 
Khải lập ao phóng sinh; Dương Bảo chữa bệnh cho 
chim sẻ; Mẩn Trọng thả tôm hến; Tổ sư Nguyên có 
bài tụng về g iớ i sát; Thiền sư Mãn giảng thuyết về 
phóng sinh.

Như thế, thật đáng gọi là:

Ẩn cần vì mở mối Đỉnh hương
Nở thắm trên cành xuân tự tại.

氺

Chương 7

LỌC Dậ VẠN HẠNH DỒNG TD
■ _  ■ ■

Lục độ là sáu pháp Ba-la-mật: Bố" thí, Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, 
Trí tuệ. Nếu người niệm Phật chuyên tu 
Tam-muội, học pháp xuấ"t thế gian thì cần phải đạt 

đến chỗ thiện tột cùng. Phải biết, Lục độ vạn hạnh 
chẳng ra ngoài nhâ"t tâm, ở trong nhất tâm đầy đủ tất
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cả pháp. V í như tắm trong biển cả thì đã dùng nước 
của mọi dòng sông; như muôn loại hương làm thành 
viên, nếu đố"t một viên thì đầy đủ các mùi hương; như 
người lấy vật báu, được hạt châu vương Như Ý  thì tất 
cả các vật báu phát sinh vô tận. Tại sao biết điều đó? 
V ì nắm giữ một câu A-di-đà Phật nên được Tam-muội. 
Trong một niệm tương ưng với Lý thể, các pháp hiện 
tiền, Lục độ vạn hạnh thảy đều đầy đủ.

B ố  thí thì tâm không nhiễm trước, T rì g iớ i thì 
không khởi vọng duyên, Nhẫn nhục thì năng sở đều 
quên, Tinh tấn thì tâm không gián đoạn, Thiền tịnh 
thì động tĩnh đều lặng lẽ, Trí huệ thì chẳng th iết lập 
tơ hào. Ở trong một độ phát sinh vô lượng độ, trong 
mỗi một độ như mạng lưới của Đê Thích. Chỉ cần 
biết nhâ"t tâm vôn rỗng lặng, tự nhiên vạn hạnh đầy 
đủ. Thế nên, tám muôn bôn ngàn pháp môn, tám 
muôn bôn ngàn trí tuệ, tám muôn bôn ngàn công đức, 
đều từ một tâm niệm Phật mà ra. Trong kinh Hoa 
Nghiêm, Bồ-tát Hiền Thủ nói: “Phật tử ở trong tất cả 
thời, khéo dùng tâm mình thì được tât cả công đức thù 
thắng vi d iệu” •

Như thế, thật đáng gọi là:

M ột tánh viên thông tất cả tánh
M ột pháp chứa đựng tất cả pháp.

Thích M inh T hành  dịch
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DẠI S IB U Y -M A B Ạ Y ĨÁ M  PHÁP TỊNH Dộ
_  ■ ■ ■

inh Duy-ma nói: “ ChiT Bồ-tát ở thế giới 
Chúng Hương hỏi:

Bồ-tát thành tựu mấy pháp, ở thế giới 
này hạnh không lỗ i lầm, được sinh về Tịnh độ?

Ngài Duy-ma-cật đáp:

- Bồ-tát thành tựu tám pháp, ở thế g iớ i này hạnh 
không lỗ i lầm, được sinh về Tịnh độ.

Tám pháp ấy là:

1. Làm  lợ i ích chúng sinh không mong cầu đền
đáp.

2. Thay thế chúng sinh chịu mọi khổ não, làm 
mọi công đức đều ban cho chúng sinh.

3. Tâm đôì với chúng sinh bình đẳng, khiêm  hạ, 
vô ngại; đốì với chư Bồ-tát xem đồng như chư Phật.

4. Những kinh chưa nghe, khi nghe chẳng nghi
ngờ.

5. Không trái ngược với hàng Thanh văn.

Chương 8
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6. Không tật đố" đối với sự cúng dường của người 
khác.

7. Không xem trọng lợ i ích của mình, ở nơi đó 
điều phục tâm mình.

8. Thường tỉnh xét lỗ i mình, không bàn cãi điều 
dở của người, thường dùng nhấ"t tâm cầu mọi công 
đức.

Đó là tám pháp giúp cho hạnh không lỗ i lầm, 
được sinh về Tịnh độ.

氺

Chương 9

SO SÁNH SỊỊ KHÓ DỄ CHA VIỆC TU HÀNH
■ ■

Cõi u ế  trược Ta-bà bao nỗi khổ tập hợp 
nên cầu đạo khó thành, Tịnh độ Lạc 
Bang các điều lành hội tụ dễ lên ngôi 

Bất th ô i Người xưng danh hiệu thì chư Phật hộ niệm 
được vãng sinh, kẻ phát tâm Bồ-đề thì ánh sáng của 
Phật Di-đà chiếu soi, nhờ đó được thăng tiến. Bồ-tát, 
La-hán cùng làm bạn; nước chim, cây rừng thảy đều 
niệm Phật; bên tai thường nghe diệu pháp, trong lòng

T hích M inh T hành  dịch
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dứt hẳn tham sân, vui vẻ vô cùng, tuổi thọ vô lượng, 
vừa sinh về cõi ấy liền được vào hàng Bất thôi. Há 
lạ i so sánh trong cõi Trời, Người, chạm mắt có nhiều 
điều thuận nghịch! Trên con đường Quyền thừa, căn 
lành hiếm khi trọn vẹn; bậc Tam Hiền chưa lên Sơ 
địa92 còn chưa thấy đạo nên mất chánh niệm; ngài 
Xá-lợ i-phất đã vào hàng Lục trụ93, lúc gặp ác duyên 
còn thôi tâm. Thế nên, trên hội Pháp Hoa có năm 
ngàn người bỏ đi; trong kinh Bảo Tích, người thôi thất 
đạo tâm rất nhiều. Xét trong thời có Phật còn vậy, 
huông gì đời nay!

Trong Hoa Nghiêm Hợp Luận hỏi rằng: “Như 
kinh Niết-bàn nói:

- Chỉ nghe hai chữ “thường trụ ” còn không đọa

92 Sơ địa: tức Hoan hỷ địa, là một Uong mười địa của Đại thừa Bồ-tát. 
Bồ-tát đã đầy đủ công hạnh của một sơ A-tăng-kỳ kiếp, mới chứng đắc 
Thánh tánh, vì đã phá trừ rồi kiến hoặc, tỏ được lý ngã không, pháp 
không ncn sanh lòng hoan hỷ, gọi hoan hỷ địa.
93 Lục trụ : Sáu giai v ị tu hành của Bồ-tát. Quả vị do Bồ-tát chứng được ở 
6 giai v ị này đều không bị thoái thất nên gọi ỉà Trụ. Đó là:
1. Chủng tánh trụ: Thập trụ, Thập hạnh.
2. G iải hành trụ: Thập hồi hướng.
3. Tịnh tâm trụ: Sơ địa.
4. Hành đạo tích trụ: từ Nhị địa đến Thất địa.
5. Quyết định Irụ: từ Bát địa đến Cửu địa.
6. Cứu cánh trụ: Thập trụ.
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địa ngục trong bảy kiếp. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Giả 
sử nghe danh hiệu Như Lai và lờ i thuyết pháp mà 
không tin hiểu cũng có thể trở  thành hạt giống Phật 
pháp” . Tại sao bậc Lục trụ và Bồ-tát chưa lên Sơ địa 
còn thối chưỵển?，’.

Đáp rằng:

- Từ hàng phàm phu bước vào đạo，chưa thành 
tựu sự hiểu biết thù thắng, chưa được cho là được, lạ i 
phát sinh kiêu mạn, chẳng gần bạn lành, không kính 
người hiền, vì lười biếng g iả i đãi nên ở trong loài 
Người，Trời theo duyên thuận nghịch vừa khởi niệm ác 
liền thành địa ngục.

Nếu lòng tin thuần nhất không kiêu mạn，thường 
mong cầu bạn lành thì không có lỗ i lầm đó. Tại sao? 
Vi trong giáo lý quyền biến, hàng Lục trụ vã bậc Tam 
Hiền chưa lên Sơ địa đều chưa thấy đạo, mọi hạnh 
nghiệp tu tập đều là hữu vi, chỉ có thể điều phục vô 
minh, người có sức mạnh thì không thối thất, Lên Bát 
địa mới được vào vô công dụng hạnh” •

Thế nên biết, bậc Tam thừa trả i qua 
A -tă n g -kỳ94 kiếp công hạnh không thành, môn

94 A -tăng-kỳ kiếp: là một đơn v ị sô' lưựng của Ấn Độ, là sô' cực lớn 
chẳng thể tính đếm được. Theo cách tính thì một a-tăng-kỳ có một nghìn 
vạn vạn vạn... triệu.

T hích M inh T hành  dịch
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niệm Phật trong khoảng khảy móng tay liền lên bậc 
Bất thối. V ì thế, người sinh Tịnh độ chỉ có thiện 
không có ác; quả vị không thôi chuyển nên quyết 
định thành Phật. Kinh A-di-đà nói: “Những chúng 
sinh sinh về cõi nước Cực Lạc đều là bậc Bất thối 
chuyển", chính là nói nghĩa này.

Than ôi! Người mới phát tâm tu hành, lòng tin 
còn cạn cợt, nếu chẳng có tha lực khó mà tiến tu. Thệ 
nguyện của Phật sâu rộng, chỉ cần có duyên đều 
được nhiếp thọ. Nên tin, học đạo các môn khác như 
kiến bò lên non cao, vãng sinh Tịnh độ tợ đi thuyền 
xuôi buồm thuận gió. Phật Di-đà tiếp dẫn tiến thẳng 
đến Bồ-đề, các bậc Thánh nắm tay vượt qua ba cõi. 
Thượng phẩm thì lên quả Phật, Hạ sinh còn hơn thiên 
cung. Thế nến, tin khắp cả chớ nghi ngờ, cùng nhau 
tiến tu không thôi chuyển.

氺

Liên Tông Bảo Giám
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NGÀI THIÊN THAI KHAI ĨHỊ HAI HẠNH MÔN: 
CHÁN NẢN VÀ IÍAIHÍCH CỦA PHÁP MÔN TỊNH DỌ

_ ■

卜 I  沁rong Thập Nghi Luận nói: “Mưốn sinh về 
I Tịnh độ phải đầy đủ hai hạnh: chán nản 
i  và ưa thích

<♦ Chán nản xa lìa:

- Thường quán xét thân này，máu mủy phân tiểu, 
nhơ nhớp hôi tanh.

ỉ. Quán xét người đời từ tình dục tham á i mà 
sinh ra, đó là hạt giống bất tịnh.

2. Quán xét sự hòa hợp của tinh huyết cha mẹ, đó 
là sự thọ sinh bất tịnh.

3. Khi trong thai mẹ tức là trú xứ bất tịnh.

4. Chỉ dùng máu huyết của mẹ làm thức ăn, tức 
là sự ăn uống bất tịnh,

5. Mười tháng đầy đủy từ sản môn mà sinh ra tức 
là chỗ sinh bất tịnh,

6. Trong thân thể chỉ là máu huyết, tức là toàn

Chương 10
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thân bất tịnh.

7. Sau khi chết sình thối rã rời, tức là rố t ráo bất
tịnh.

Quán thân mình đã vậyt xét mọi người cũng thế. 
K ế  đếny quán xét về cảnh g iớ i nhơ uế nơi Ta-bà đủ 
các thứ khổ tập hợp: sinh, già, bệnh, chết, nỗi khổ về 
oán ghét mà gặp gỡ, nỗi khổ về thương yêu mà xa lìa, 
ưu bi phiền não, ba đường95 tám nạn96, sáu nẻo luân 
hồi; đất, nước, gió, lửa vô thường bại hoại; tham, 
sân， mạn gặp cảnh sinh tâm, cần phải chán nản 
xa lìa, vừa phát sinh ý chán nản xa lìa thì Tịnh độ ắt 
được thành tựu.

Hạnh ưa thích:

Cầu sinh Tịnh độ là vì muốn g iả i cứu tất cả sự 
đau khổ cho chúng sinh. Thế nên, phát khởi tâm ưa 
thích Tây Phương Tịnh độ, trăm thứ háu trang nghiêm, 
đất vảng, rừng ngọc, ao hoa lấp lánh，thần thông tự 
íạ iỹ tùy ý dạo đi các cõi nước，dứt hẳn sinh tử，không 
còn phiền não. Phật A-di-đà tướng hảo sáng ngời, tự 
nhiên tỏ ngộ pháp môn, y phục và thức ăn tự nhiên 
hóa hiện. Tịnh độ có nhiều sự vui vẻ, cho nên cần phải 
ưa thích ” .

95 Ba đường: Địa ngục, Ngạ quỉ, Sủc sinh.
96 Xem chú thích trang
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DẠO TRÀNG TỊNH NGHIỆP
■ ■ ■

T ịnh nghiệp là hạnh v i diệu vô tướng vô 
vi, là tông nhiệm mầu không nhiễm 
không vướng mắc. Đạo tràng là chỗ trụ 

trì của chư Phật trong ba đời, là cảnh giớ i của đạo 
giác ngộ chân chánh Bồ-đề. Lẽ nào, danh tướng sô" 
lượng lường xét được? Chẳng phải là sự trình bày của 
trí thức năng sở. Đạt được ý chỉ thì lấy thành kính làm 
trang nghiêm, lấy hạnh nguyện làm khuôn phép. Cho 
nên, trong kinh Duy-ma khai thị về các tướng trạng 
của đạo tràng; L iên Xã của Tổ sư Huệ V iễn có lờ i 
tựa về tiế t độ. V ì vậy, người hiểu ý nghĩa này vào nơi 
thật tướng, cảnh trí hợp nhất, Sự Lý đồng hành, đố"t 
hương Ngũ phần Pháp thân97, thắp đèn trí tuệ sáng 
ngời, dứt suy bặt nghĩ, gọi đó là trì trai thanh tịnh.

Bảo rằng trang nghiêm nghĩa là cúng dường 
bình đẳng; đi, đứng, ngồi, nằm chẳng rờ i đạo tràng, 
nhất cử nhất động đều là Phật sự. N iệm  niệm Di-đà 
xuất thế, tâm tâm Bồ-tát phóng quang; mỗi hạnh đều

Chương 11

97 Ngũ phần Pháp thân: G iới Pháp thân, Định Pháp thân, Huệ Pháp 
thân, G iả i thoát Pháp thân và G iải thoát tri kiến Pháp thân.

359



Liên Tông Bảo Giám

là Tây Phương, mỗi bước đều lên Bảo sở, không có 
một pháp nào mà chẳng là chánh pháp; nói một lờ i 
đều là viên âm, khởi một niệm thiên long hộ trì, hành 
một lệnh ma vương vỡ mật. Thế thì, một hội L inh Sơn 
nghiễm nhiên chưa tan, đó gọi là cúng dường pháp 
lên Như La i một cách chân chánh. Luận về công đức 
thì vô lượng vô biên, luận về quả báo thì khó nghĩ 
khó bàn. Lấy đó mà cầu phước, có phước nào không 
đạt được; lấy đây độ sinh, tất cả chúng sinh đều được 
độ. Đó gọi là công đức chân thật, đó gọi là đạo tràng 
Tịnh nghiệp.

Than ô i! Hiện nay, vào thời mạt pháp, có những 
kẻ si mê không cứu xét tâm mình, không biết nghĩa 
lý Phật dạy, chấp trước ngoại cảnh cho là thật, một 
mực bám vào hình tướng tu hành. Bên đây lập mấy 
hội đạo tràng, bên kia đố"t mấy cân nhang đèn, chỗ 
nọ giáo hóa bao nhiêu người sám hôi thọ giới, lúc 
nào hóa duyên được bao nhiêu. Lạ i xưng rằng ta là 
kẻ truyền tồng của đạo sư này, họ là đồ đệ của sư 
trưởng nọ, kia hiện là chữ Phổ, đây là tông chữ Giác. 
Chẳng suy xét cội gô"c từ đâu mà phát xuất, ai nâ̂ y lo 
cạnh tranh theo cành lá, chẳng thích hợp với lẽ phải.

La i còn tiếng Hán tiếng Hồ (Ấn Độ), hễ động 
đến liền cho đây là đúng, cho kia là sai. G iải thích
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bừa bãi về kinh Phật, bí mật trao truyền giáo lý  tà 
ngụy. Đánh trống miệng, đùa giỡn nơi công án của 
người xưa, tranh ngã tranh nhân, luận cao luận thấp, 
lượm thượm không ít, để xấu thêm nhiều. Chẳng biết 
hổ thẹn lo sợ nên mới làm bừa như thế! Họ làm cho 
đạo chân thật Tịnh độ biến thành một trường tạp 
kịch, lấy danh hiệu Di-đà vạn đức làm thành lờ i ca 
phù phiếm; đánh mất tông chỉ của Tổ sư, đặt giáo 
môn của L iên tông vào chỗ ngu dôt. Người thâu đạt 
âm thầm bi thương, kẻ hiểu biết xem thời kinh ngạc.

Lạ i có những kẻ đánh gõ nao bạc, niệm tụng 
chân ngôn, pha trộn sự ứng phó của thầy cúng, chú 
nước vẽ bùa, luận bàn họa phước, giông như việc làm 
của đồng bóng. Sai khiến chư Thiên, đuổi vong bắt 
ma, quở mắng Tam Bảo, trị bệnh đuổi tà, trăm điều 
quái lạ, muôn thứ kỳ quặc. Chân bôn ba làm tô i tớ 
cho người, bận rộn lăng xăng; chẳng quản sinh mạng, 
chỉ lo rong ruỗi theo môn đồ. Khi đọc tụng sai lầm 
lộn lạo, lúc lễ niệm rôì loạn không còn trật tự; mở 
kinh ra thì ngủ gục, xếp kinh lạ i thì nói chuyện đời. 
Cùng nhau tụ tập, cố tình huyễn hoặc người, thành 
phe thành nhóm gây ầm ĩ. Chẳng xét nhân quả, 
không quan tâm đến tộ i lỗ i, mượn pháp môn rộng lớn 
của Phật Tổ nhận sự lễ bái cúng dường của Trời, 
Người; đẹp vốn là đẹp, tốt thì chưa tố"t.

T hích M inh T hành  dịch
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Nêu là người trì giới Phật, ở trong cửa Phật, nên 
học đạo của Như Lai; tụng kinh Phật, thực hành hạnh 
Phật mới thâu suôt tâm của Tổ sư. Chưa thể siêu phàm 
nhập Thánh, chỉ e không có đạo đức xứng đáng để 
nhận sự cúng dường. Ví như vải lau bàn làm ô uế nơi 
tự thân, tợ đá mài dao chưa khỏi tiêu mòn nơi bản thể. 
Nếu có thể giác ngộ, chỉ nên xoay đầu trở lại, ban sơ 
theo Phật trì trai, rố"t cuộc là vì việc gì? Đã không thể 
cứu vãn sinh tử, chi bằng tự thôi lui cảnh tỉnh tu trì, 
chuyên niệm Di-đà, ân cần cầu mong sám hôi. Gần 
người trí thưa hỏi đạo lý, ở chỗ vắng cứu xét tâm 
vương, nhanh chóng khiến cho biển nghiệp dứt ba đào, 
hiển bày ly châu chiếu soi trời đất, thành tựu trọn vẹn 
chính mình, làm lợ i ích rộng lớn cho mọi người.

Nếu gặp đạo tràng ứng cúng chớ nên buông 
lung xem thường, y theo tiế t độ không trá i ngược, 
tuân theo kinh điển, giữ gìn trai g iớ i mà tuân giữ, 
thực hành đúng pháp, hiện tiền liền được N iệm  Phật 
Tam-muội. Đây là pháp môn an lạc, trên có thể báo 
đáp bôn ân, dưới có thể cứu giúp ba cõi. Nếu làm 
được vậy thật chẳng uổng là Phật tử, cũng khỏi cô 
phụ tánh linh của chính mình. Tín nguyện trợ nhau, 
sự thực hành và hiểu biết đều đầy đủ. Làm được như 
thê tức là Phật Di-đà hiện tại, từ đây tu trì quả thật là
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mắt sáng của Trời, Người. Đó là nhân duyên lớn, 
chẳng phải sự lợ i ích nhỏ. Thể hội hay chăng?

Non xanh, chốn cao thấy trờ i rộng 
Sen trắng nở, thời nghe nước thơm.

Thích M inh T hành  dịch

Chương 12

TụiU H ÀN H VÀG IÁO H D AN G IÍỈII

Đ ức Phật nói: “Mình chưa được độ, trước 
muốn độ người là sự phát tâm của 
Bồ-tát. Tự giác đã tròn, lạ i giác ngộ 

cho người là Như Lai ứng thế” • Bởi vậy, Tổ sư Liên 
tông sáng lập một môn niệm Phật, sự tu hành và hiểu 
biết phù hợp tương ưng, lợi mình lợ i người, giáo hóa 
mọi loài có phương pháp, dạy người có đạo lý, được 
tôn xưng là Đạo sư. Ngài chuyên lây N iệm Phật 
Tam-muội chì dẫn mọi người, khiến cho tất cả vượt 
thoát thế gian. Do đó, giáo pháp truyền khắp thiên 
hạ, ai nấy đều kính ngưỡng.

Người làm thầy thời nay không thông suôi đạo 
lý , hạn cuộc nơi danh tướng, tập hợp nhiều đồ chúng
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mà không tu hạnh chân thật. Có danh xưng làm thầy 
suông mà không có pháp làm mẫu mực cho người, 
không có đức hạnh mà muôn nhận sự cung kính của 
mọi người. Thật đáng xấu hổ!

Trong kinh nói: “Phàm muôn độ người, trước 
phải độ mình” •

Kinh Duy-ma nói: “Bệnh mình không thể chữa, 
sao cứu được bệnh n g ư ờ i，，•

Kinh Địa Ngục Báo ứng nói: “Tự mình không 
thanh tịnh mà muốn dạy người thanh tịnh, thật là vổ
i r .  .

Luận Đ ại Trí Độ nói: ''Ví như có hai người, ai 
nấy đều có thân thuộc bị nước nhận chìm. M ột người 
gấp rút nhảy liền xuống nước để cứu vớt, vì không có 
phương tiện nên bị nước nhận chìm. M ột người khác 
có phương tiện qua lấy thuyền bè chèo đến cứu vớt, vì 
vậy mọi người đều được thoát khỏi nạn chìm đắm ".

Thế nên, bậc làm thầy có tâm độ người mà 
không có trí tuệ để độ người, sao có thể khoanh tay 
ngồi yên? Bụng trông không tâm cao ngạo, không 
chịu gần gũi minh sư, chỉ biết ngông cuồng ngã mạn, 
tiếp nhận sự cung kính cúng dường lễ bái của người. 
Do tham hư danh mà. gieo trồng tai họa thật sự, ví như
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phàm phu xưng bừa là Đ ế vương ắt chuôc lấy tộ i tru 
diệt. Đây tức là điều ở trước nói rằng “ không có 
phương tiện mà cứu người” ，đâu thể làm càn được!

Nói chung, bậc làm thầy người, muốn độ đệ tử 
cần phải quán xét nhân địa tu hành của Phật Tổ thuở 
trước, cội nguồn của việc được đạo, chánh ấn của sự 
truyền tông. Pháp môn niệm Phật mỗi mỗi khảo cứu 
rõ ràng, tự tin tự hành, tu trì từng pháp, thành tựu tất 
cả, đã lợ i mình rồ i sau đó mới làm lợ i ích cho người. 
Đó là nương thuyền đại nguyện lực của Phật A-di-đà, 
cứu vớt những chúng sinh chìm đắm trong biển khổ. 
M ình người đều được lợ i ích, vậy chẳng phải là việc 
nên làm hay sao? Điều này gọi là: người giác ngộ 
trước giúp cho người sau giác ngộ; tự mình tin pháp 
môn này, lạ i dạy cho mọi người cùng tin pháp môn 
này; tự mình thực hành đạo này, lạ i dạy cho mọi 
người cùng thực hành đạo này; tự mình nguyện vãng 
sinh Tịnh độ, lạ i dạy người phát nguyện vãng sinh 
Tịnh độ; tự mình thấy được bản tánh Di-đà, lạ i dạy 
cho người thấy được bản tánh Di-đà. Dụng tâm như 
thế, lẽ nào chẳng phải là hạnh của Bồ-tát?

Thầy trò đều tiếp nhận chánh nhân, đồng thực 
hành chánh đạo, lần lượt hóa độ đến cùng tận bờ mé 
vị lai. Tất cả chúng sinh cùng ngộ Phật thừa, cùng
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thoát sinh tử, công đức ấy đâu thể dễ dàng suy lường 
được. Lấy đó để làm thầy người, có gì để ân hận. 
Nếu không như vậy, hai đường mê ngộ, tà chánh quả 
báo khác nhau.

Như thế, thật đáng gọi là:

Trong hang sư tử sinh sư tử
Dưới núi chồn hoang sinh ra chồn.

氺

Chương 13

DÙNG SỊỊ VIỆC KIÍM XÉĨ TÂM

Trong Tự Hành Lục của Thiền sư Vĩnh 
M inh ghi: “Các bậc Thánh ngày xưa 
chẳng khoe tà i năng, thường nghĩ những 

bậc Hiền thuở trước cũng chẳng phô bày đạo đức của 
mình. Song, kinh Phật có lờ i dạy, trước tự mình tu 
hành sau mới giáo hóa mọi người. Nhà Nho có nói, 
tiến cử người thân có tà i đức mà không sợ nghi kỵ” •

Thiền sư thường dạy chúng rằng: “Nhân xem 
trong Hoằng M inh Tập, bậc tiên đức có lập ra môn 
cứu xét ba nghiệp, nói rằng: Nói chung, tâm tự trách
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còn mê mờ nên ý chỉ xác thực chưa bày tỏ, cho nên 
dùng sự việc để kiểm xét tâm. M ọi việc tu tập đã biết 
chưa đến đâu, phải càng thêm hổ thẹn. Sao gọi là 
nghiệm xét?

Kiểm xét thân này, từ sớm đến trưa, từ chưa đến 
chiều, từ chiều đến tố iĩ từ tố i đến sáng, cho đến mỗi 
thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, xem xét có bao 
nhiêu tâm, bao nhiêu hạnh, bao nhiêu thiện, bao nhiêu 
ác，bao nhiêu tâm muôn chế phục phiền não，bao 
nhiêu tâm muôn hàng phục ma oán, bao nhiêu tâm 
nghĩ nhớ về Tam Bảo và Tứ đê9Hy bao nhiêu tăm tỏ ngộ 
lý  Khổ， Không, Vô thường; bao nhiêu tâm nghĩ đến 
báo đáp ân đức từ bi của cha mẹy bao nhiêu tâm 
nguyện thay thế chịu khổ cho chúng sinh, hao nhiêu 
tâm phát khởi nghĩ nhớ về đạo nghiệp của Bồ-tát, bao 
nhiêu tâm muốn bố  thí, trì g iớ i; bao nhiêu tâm muốn 
nhẫn nhục, tinh tấn; bao nhiêu tâm muốn thiền định 
hiển bày tr í tuệ, bao nhiêu tâm muốn từ b i tê độ chúng 
sinh trong sáu đường, bao nhiêu tâm muốn khuyến 
khích gắng sức làm những điều khó làm’ bao nhiêu 
tâm muôn vượt lên để hoàn thành những điều khó 
hoàn thành, bao nhiêu tâm muốn nhẫn chịu đau khổ

T hích M inh T hành  dịch
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để kiến lập Phật pháp, bao nhiêu tâm muôn làm Phật 
để hoá độ muôn loài.

Trên đã kiểm xét tâm，kế đến kiểm xét miệng. 
Thời khắc như trên, từ sáng đến g iờ  đã diễn thuyết 
được mấy câu thâm nghĩa, đã xem được bao nhiêu 
kinh điển, đã tụng hiểu được bao nhiêu văn tự, đã tán 
thán công đức của Phật được mấy lần, đã hồi hương 
phát nguyện được mấy lần.

Kê đến lạ i kiểm xét về thân. Thời khắc như trên, 
đã lễ  Phật được mấy lạy; đã lễ  pháp, lễ  tăng mấy lần; 
đã làm việc quét tháp，lau chùa được mấy lần; đã 
dâng hương, rả i hoa，đốt đèn được mấy lần; đã quyét 
dọn bụi nhơ，sắp đặt những vật dụng cúng dường được 
mấy lần; đã treo phan, chắp tay, cúng dường được 
mấy lần; đã cung kính kinh hành nhiễu Phật trăm  
ngàn vòng được mấy lần trong một ngày.

Kiểm xét như thế mới thấy rằng thể hội lý rấ t ừ， 

trá i ngược đạo rấ t nhiều. Nghiệp trắng sạch không đủ 
để nói, phiền não trọng chướng um tùm đầy mắt. Sự 
tố i tăm chướng ngại cứ tích lũy thêm nhiều, làm sao 
g iả i thoát?

Kiểm xét như trên mới thấy chẳng có công phu 
để tự cứu mình, sao lạ i có thời gian rảnh rỗ i để luận
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bàn việc thiện ác của người ? Thế nên, cần phải dùng 
ba nghiệp để tự giáo huấn quở trách chính mình, biết 
rõ  những việc làm có bao nhiêu điều lành, bao nhiêu 
điều dữ. Do vậy, nếu không tự kiểm xét quở trách  
mình trước thì sao có thể giáo hóa dẫn dắt mọi người. 
Bởi thế, cho nên Bồ-tát vì độ chúng sinh tự mình phải 
tu hành trư ớc” .

Kinh Duy-ma nói: “Của cải vô lượng thì thâu 
nhiếp hóa độ dân nghèo, vâng giữ g iớ i luậ t thanh tịnh 
thì thâu nhiếp hóa độ những người phạm g iớ i, dùng 
nhẫn nhục điều hòa hành vi thì thâu nhiếp hóa độ 
những người sân hận, dùng đại tinh tấn thì thâu nhiếp 
hóa độ những người lười biếng, nhất tâm thiền định thì 
thâu nhiếp hóa độ những người loạn ý, dùng tr í  tuệ 
quyết định thì thâu nhiếp hóa độ những người vô t r í ” • 
K inh còn nói: “Tự mình giữ  g iớ i mới khuyên bảo 
người khác giữ  g iớ i, tự mình ngồi thiền mới khuyên 
bảo người khác ngồi th iền” •

Luận Đ ạ i T rí Độ nói: “Phật Bổn Sư Thích-ca 
M âu-ni chẳng bỏ phước xỏ kim ” . Bồ-tát Long Thọ 
giải thích rằng: như ông lão trăm tuổi nhảy múa là tại 
sao? Là vì chỉ dạy cho con cháu.

Huông chi, lúc chưa đạt đến bậc cứu cánh hoàn 
toàn đều là môn lợ i mình. Từ Sơ tâm Thập tín, trải qua
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Thập trụ, Thập hạnh", Thập hồi hướng100, Thập địa 
đến tận bậc Đẳng Giác, đạt đến ngôi vị như Bồ-tát 
Phổ Hiền gần kề quả Phật vẫn là lợ i mình. Môn lợ i 
người là khi lên ngôi Diệu Giác, đến quả v ị Phổ Hiền 
sau khi thành Phật101 mới là hạnh lợ i người.

Nhân Thiền sư Vĩnh M inh tự nói, nên ghi chép 
đôi điều. Hạnh đố"i trị đã có thể quán xét thì môn 
nhiếp hóa không thể bỏ. G iới luật và trí tuệ đều tu, 
quyền biến và chân thật song hành, thể dụng thâu 
nhiếp lẫn nhau, Sự Lý vô ngại. Nay dẫn bài kệ sau

99 Thập hạnh: mười hạnh lợ i tha mà hàng Bồ-tát từ giai v ị thứ 21 đcn 
giai v ị thứ 30 phải tu tập. Đó là: 1. Hoan hỷ hạnh; 2. Nhiêu ích hạnh; 3. 
Vô sân hận hạnh; 4. Vô tận hạnh; 5. Ly si loạn hạnh; 6. Thiện hiện 
hạnh; 7. Vô trước hạnh; 8. Tôn trọng hạnh; 9. Thiện pháp hạnh và 10. 
Chân thật hạnh.
100 Thập hổi hướng: m ư ờ i đ ịa  v ị ,  từ  đ ịa  v ị  th ứ  31 đ ế n  4 0  t r o n g  5 2  đ ịa  v ị  

tu hành của Bồ-tát. Đó là: 1. Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh Ly Chúng 
Sinh Tướng Hồi Hướng; 2. Bất Hoại Hồi Hướng; 3. Đẳng Nhất Thiết 
Phật H ồ i Hướng; 4. Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng; 5. Vô Tận Công Đức 
Tạng Hồi Hướng; 6. Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn H ồi Hướng; 7. 
Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết Chúng Sinh Hồi Hướng; 8. Như 
Tướng H ồi Hưđng; 9. Vô Phược Trước Giải Thoát Hồi Hướng và 10. 
Pháp G iớ i Vô Lượng Hồi Hướng.
101 Quả v ị Phể H iền  sau khi thành Phật: nghĩa là sau khi đã thành 
Phật còn tu hạnh Bồ-tát giáo hóa làm lợ i ích m ọi người. Lạ i sau khi 
chứng được quả Phật, noi theo đức hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền giáo hóa, 
làm lợ i ích chúng sinh.
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cùng trong Vạn Thiện Đồng Quy Tập để nói rõ sự tu
hành viên mãn:

Bồ-đề không phát mà phát 
Phật đạo vô cầu nên cầu 
Diệu dụng vô hành mà hành 
Chân tr í vô tác mà tác 
Khởi bi tỏ ngộ đồng thể 
Hành từ thâm nhập vô duyên 
Không xả bỏ mà bố thí 
Không giữ  gìn mà đủ g iớ i 
Tiến tu rõ  không chỗ khởi 
Tập nhẫn thấu chẳng tổn thương 
Bát-nhã rõ  cảnh vô sinh 
Thiền định biết tâm không trụ 
Tỏ không thân mà đủ tướng 
Chứng vô thuyết mà luận bàn 
Xây dựng đạo tràng trăng nước 
Trang nghiêm thế g iớ i tánh không 
Bày biện vật dụng huyễn hóa 
Cúng dường Như Lai bóng vang 
Sám hối tộ i tánh vốn không 
Khuyến thỉnh Pháp thân thường trụ  
H ồi hướng rõ  không sở đắc 
Tùy hỷ phước bằng chân như 
Tán thán ta, người rỗng rang
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Phát nguyện năng，sở bình đẳng 
Lễ bái pháp hội ảnh hiện 
Hành đạo cất bước chân không 
Đ ốt hương thấu suốt vô vi 
Tụng niệm tỏ thông thật tướng 
Tán hoa hiển bày không vướng 
Khảy tay bày tỏ khử trần  
Thực hành Lục độ tiếng vang 
Tu tập vạn hạnh không hoa 
Thâm nhập pháp tánh duyên sinh 
Thường dạo pháp môn như huyễn 
Thệ đoạn trần lao vô nhiễm 
Nguyện sinh Tịnh độ duy tâm 
Bước trên thật tế  lý  địa 
Ra vào vô đắc quán môn 
Hàng phục ma quân bóng gương 
Làm mọi Phật sự trong mộng 
Rộng độ chúng sinh như huyễn 
Đồng chứng Bồ-đề vắng lặng.

氺
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Thiên thứ bảy

CHÁNH NGUYỆN NIỆM PHẬT ■ ■ ■

Lý do trí dẫn đường, hạnh do nguyên hưng 
khởi. Hạnh nguyện cân bằng thì lý trí 
gồm đủ, lý trí gồm đủ thì mỗi tâm mỗi 

niệm đều là Di-đà, mỗi cõi nước mỗi hạt bụi đều là 
Tịnh độử Nếu tự mình chẳng có sức mạnh của hạnh 
nguyện rộng lớn thì làm sao có thể đạt đến chỗ đó?

M uôn mọi người chứng nhập Tam-muội này, 
cần phải trồng sâu cội gôc ở nơi Tín, Nguyện. 
Nguyện nghĩa là ưa muốn, muôn sinh về Tây Phương 
Tịnh độ, muốn thấy Phật A-di-đà nên phát nguyện 
này, do dựa vào sức đại nguyện tiến thẳng đến cõi
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kia. Cho nên, ngài Từ Chiếu nói: ''Luôn luôn phát 
nguyện ưa thích vãng sinh, ngày ngày nguyện cầu chớ 
cho thố i thất. Nếu không có tâm phát nguyện thì căn 
lành chìm m ất” . Kinh Hoa Nghiêm  nói: “Không phát 
đại nguyện, đó là việc làm của m a” .

Cho nên, Bồ-tát Phổ Hiền có nguyện rộng lớn 
vô biên như biển cả, Phật A-di-đà có lập 48 lờ i đại 
nguyện. Thế nên biết, chư Phật trong mười phương, 
các bậc tiên hiền thuở xưa đều do nguyện lực mà 
thành tựu đạo Bồ-đề. Không hưng khởi tâm phát 
nguyện ưa thích thì không thể thành tựu hạnh phát 
nguyện và ưa thích đó, nên nói pháp môn rộng lớn 
không có nguyện thì chẳng thành. Đức Phật tùy theo 
tâm mỗi người đều làm cho họ mãn nguyệnỗ Huống 
gì chúng ta chuyên tu niệm Phật, nguyện sinh về 
Tịnh độ, lẽ nào lạ i không được mãn nguyện hay sao?

Trong Văn Sám nói:

Nguyện tô i không thối tâm Bồ-đề 
Nguyện tô i quyết định sinh An Dưỡng 
Nguyện tô i mau thấy Phật D i-đà  
Nguyện tô i trọn đời không niệm khác 
Duy tâm Tịnh độ chẳng rờ i xa.

Kinh A-di-đà  còn nói: “Nếu có người tin  phải nên 
phát nguyện, nguyện sinh về cõi nước kia
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Trong Văn Sám còn nói:

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Đây gọi là bôln điều nguyện lớn. V ì thế, ngài Từ 
Chiếu biên tập Văn Sám, do sợ mọi người vướng mắc 
vào Sự, không rõ Lý nên mới nói:

Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ.
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn.
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học.
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

Bôn câu này nói thẳng lý chân thật rõ ràng, để 
khiến cho tất cả mọi người độ hết thảy chúng sinh 
vọng niệm ở trong tự tánh. Nghĩa là do những tâm 
niệm tà mê, tạp tưởng, tham lam, si mê, tật đố", sân 
hận, ác độc, nên khiến họ phát thệ nguyện lớn tự 
tánh tự độ.

Lạ i ở trong tự tánh đoạn trừ tât cả phiền não, là 
tư tưởng tà, ý niệm ác, trần lao nghiệp thức, như mây 
mù che lấp tự tánh nên ánh sáng chẳng hiện. V ì thế, 
khiến họ phát thệ nguyện lớn, tự đoạn trừ khiến 
chúng mãi mãi không cho dấy khởi.

Thích M inh T hành  dịch
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Lạ i ở trong tự tánh tu học tất cả các pháp môn, 
nghĩa là N iệm  Phật Tam-muội, bi trí, hạnh nguyện, 
vô lượng pháp môn. Cho nên, khiến họ phát thệ 
nguyện lớn, tự ngộ tự tu, thường không thối thất, tiến 
thẳng đến Bổ-đề, chẳng để họ được chút ít mà cho là 
đầy đủ.

Lạ i ở trong tự tánh tự tin có Phật, phát thệ 
nguyện lớn thường tự soi xét, tự nguyện thành tựu 
đạo giác ngộ của Phật.

Đó là tâm lão bà102 của ngài Từ Chiếu th iết tha 
mở ra cánh cửa cho người sau một cách rõ ràng. Chỉ 
cần mỗi người tự tin tự nhận, từ chỗ đó bước vào ngộ 
Di-đà tự tánh, rõ Tịnh độ duy tâm, vào cảnh giớ i chư 
Phật, thành tựu đạo giác ngộ Vô Thượng.

Than ô i! Người tố"t lành ở thế gian không b iết ý 
nghĩa này, chỉ hướng ra bên ngoài tìm cầu những thứ 
khác, chẳng khác nào người cầm thần châu trong tay 
mà lạ i đi xin ăn. Như thế, không phải là rất mê lầm 
lắm sao!

Nguyện khắp cả những người thấy nghe pháp 
này, lần lượt khuyên bảo nhắc nhở lẫn nhau, càng

un Tâm  lão bà: tấm lòng từ bi tha thiết của Thiền sư tận tình khuyên 
bảo, hướng dẫn người học để giúp họ lãnh ngộ.
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phát khởi chánh niệm, sớm bước lên con đường diệu 
huyền. B iế t ở trước thì ở trước chẳng phải, rõ ở sau 
thì ở sau là quả vị. Lập chí khí lớn, phấn phát đạo 
dõng mãnh, phát khởi đại thệ nguyện: thệ độ vô biên 
chúng sinh, thệ đoạn vô tận phiền não, thệ học vô 
lượng pháp môn, thệ nguyện vãng sinh thế g iớ i Cực 
Lạc gặp Phật A-di-đà, thệ cùng tất cả người lành 
thành tựu trọn vẹn Phật đạo Vô thượng.

Như thế, thật đáng gọi là:

Không có gió xuân hoa chẳng nở
Hoa tươi phải cảm ơn gió xuân.

氺

Chương 1

KHIIYÊN PHÁT DẠI NGnvỊN
■ _

Ngài Từ Chiếu nói: UCÓ hạnh không 
nguyện, hạnh ấy ắt trơ  trọ i; có nguyện 
không hạnh, nguyện ấy chỉ là nguyện 

suông. Không hạnh không nguyện thì sống trên cõi 
đời thật luống uổng; có hạnh có nguyện thì vào thẳng 
chỗ vô vi. Đây chính là căn bản tu Tịnh nghiệp của 
Phật Tổ".

Thích M inh T hành  dịch
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Xem kỹ thời nay, người có lòng tin bước vào 
pháp hội, hoặc vì bệnh khổ phát tâm, hoặc vì báo đáp 
song thân mà khởi ý, hoặc vì bảo hộ gia đình, hoặc vì 
sợ tộ i mà trì trai. Tuy có lòng tin nhưng không hạnh 
nguyện, dù bảo rằng niệm Phật nhưng chẳng thấu 
suô"t cội nguồn.

Phần nhiều mọi người tu tập duyên lành đều vì 
hoàn thành tâm nguyện nhỏ hẹp, ít có người vì sự 
sinh tử của chính mình mà phát nguyện niệm Phật 
cầu sinh Tịnh độ. Thường thường dâng hương đô"t đèn 
nơi đạo tràng, những lờ i chúc nguyện hồi hướng đều 
là bày tỏ trước thần minh cầu tiêu trừ tai nạn, kéo dài 
tuổi thọ mà thôi. Thế nên, trái với ý chỉ của kinh 
sám, chẳng hợp với bản nguyện của chư Phật, dù cho 
cả đời tu tập tụng niệm nhưng không hiểu rõ nghĩa lý, 
dụng công sai lầm, đó gọi là trọn ngày đếm tiền cho 
người mà tự mình không có nửa đồng xu. V ì vậy, đến 
khi lâm  chung không được vãng sinh Tịnh độ, là vì 
không có hạnh nguyện.

Lạ i có một hạng người ngu, theo Phật thọ giới, 
bèn ở trước Tam Bảo dâng hương thệ nguyện rằng: 
“ Nếu tô i phá giớ i thì cam chịu bệnh dữ bức bách thân 
thể, mãi ở trong địa ngục” . Hoặc nói mắt bên trái 
chảy máu, mắt bên phải ra mủ, tự cam tự chịu giống
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như sự cam kết ở nơi quan ty. Thấy phần nhiều họ chỉ 
nói trên miệng mà không có lòng thành, phá trai 
phạm giới, tự nguyện chịu quả báo, đau khổ nào 
kham, cam tâm đẩy mình vào nơi đọa lạc, tự chuôc 
lấy điềm tan thân mất mạng. Đâu biết rằng, Phật Tổ 
đại từ đại bi đâu từng dạy người như thế! Đó đều là 
lỗ i lầm của thầy tà, đem lờ i nguyền rủa làm sự phát 
nguyện, tạ i sao quá mê hoặc đến thế?

T ô i từng thương xót khuyên bảo cùng nhau phát 
nguyện chân chánh cầu sinh Tịnh độ, nguyện cùng 
nhau thành Phật. Họ liền nói: tôi là phàm phu đâu 
dám mong về Tịnh độ và muốn thành Phật. Chúng tôi 
có tâm ây, lạ i trở thành vọng tưởng.

T ô i đáp rằng:

- Không phải thế, Thiện tri thức! Phật là giác, 
tịnh độ là tâm. Tâm này ai cũng có. Giác tức là Phật, 
mê tức là chúng sinh. Người đời trái với tánh giác, 
đuổi theo trần lao nên xoay vần theo nghiệp duyên 
thiện ác. Trong ba cõi, bốn loài, sáu đường chịu quả 
báo tốt xâu, đều do nhận lầm tứ đại làm thân ta, cho 
sáu trần là có thật, đuổi theo cảnh huyễn, ngày đêm 
trô i nổi, chưa từng có một giây phút phản tỉnh soi 
sáng lạ i mình.

T hích M inh T hành  dịch
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Từ lúc sinh ra cho đến già, chỉ lo việc nhà không 
xong, chẳng vừa lòng với tài sản, càng có nhiều càng 
mong cầu, càng tham lam càng không thấy đủ. Tuy 
nói làm lành thờ Phật, lễ bái, tạo phước, dâng hương 
mà chỉ nguyện vinh hoa phú quý, trường sinh bất tử. 
Vừa làm được vài điều tố"t nhỏ liền nguyện cầu đủ 
thứ, mong lúa thóc đầy kho, tơ lụa chất đông, con 
cháu vinh hiển, trâu ngựa đầy đàn; vừa có một việc 
không vừa ý liền oán trách Phật không phò hộ; mỗi 
ngày tiền của tăng thêm, chuyện vui luôn đến mới 
bảo thiên long cảm ứng. Tham lam tính toán như thế 
chính là vọng tưởng mà tự mình không hay biết, trở 
lạ i nói việc niệm Phật cầu sinh Tịnh độ là vọng 
tưởng. Há chẳng phải rất là điên đảo hay sao!

Phàm nói làm phước thì đều thuộc hữu vi. Bởi 
lẽ, nhân hữu lậu của thế gian chẳng phải là đạo vô vi 
xuất thế. Phật tử tu hành nên khéo tư duy. Hôm nay 
có duyên gặp Phật pháp cần phải cứu xét cội gôc, 
chớ cạnh tranh trên ngọn cành. M ột niệm soi sáng trở 
lạ i, tu pháp xuât thê, nguyện bỏ Ta-bà, nguyện sinh 
Tịnh độ, cũng như kẻ khách ở nơi quê người đã lâu, 
nghĩ nhớ muôn trở về cố  hương. Tâm nguyện sinh 
Tịnh độ, nguyện thành Phật này, sao đồng vớ i vọng 
tưởng của phàm phu được! Lẽ nào chẳng thấy trong 
Sám Văn nói:
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Nguyện tô i lúc mạng sắp lâm chung 
D iệ t trừ  tấ t cả các chướng ngại 
Tận mắt thấy Phật A-di-đà 
Liền được vãng sinh cõi An Lạc.

Như thế, thật đáng gọi là:

M ột mai lạc bước con đường cữ 
M ới hay từ trước dụng tâm sai.

*

Chương 2

Ù l l ĩụ A  VÀ KỆ NIỆM PHẬT PHÁĨ NGUYỆN 
CỦA TÔNG GHÙ TU CHIỀU

Trong Di-đà Tiết Yếu nói: ''V iệc cấp thiết 
nhất của người niệm Phật là không khéo 
tương ưng. Tại sao vậy? Vì tuy bảo trì 

giớ i, niệm Phật mà chẳng hề phát tâm nguyện sinh 
Tịnh độ, như thế đều là chôn vùi năm tháng, tự mất sự 
lợ i ích tố t lành. N ói chung, niệm Phật trước cần phải 
phát tâm; muốn vượt qua sinh tử, vãng sinh Tịnh độ 
phải lấy đại nguyện làm chủ ý của chính mình. 
Thường phải niệm Phật, sớm chiều chuyên tâm lễ bái
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Di-đà, như chầu Đ ế vương hai thời không mất. Ngày 
càng thêm gần gũi, tâm và miệng tương ưng với Phật, 
cách Phật không xa. M iệng niệm tâm tưởng, tâm 
nguyện thấy Phật, phát nguyện sâu sắc, tin  chắc chắn 
không nghi ngờ, tháng rộng năm dài, công phu thuần 
thục, tự nhiên Tam-muội thuần thục. Lúc sắp lâm  
chung, Phật D i-đà tiếp dẫn, Tịnh độ hiện tiền. Lạ i 
nguyện trong hiện đời thường gặp bậc thiện tr i thức, 
chẳng gặp thầy tà, không làm mê lầm tâm ta, chẳng 
phát sinh lười b iếng” •

Nếu niệm Phật như thế, tin sâu, phát nguyện, đó 
là đầy đủ cả ba điều tư lương Tín, Hạnh, Nguyện. 
Lúc lâm chung thấy Phật chẳng phải từ bên ngoài 
đến, đều là duy tâm hiển hiện, cũng như hạt giông 
trên đất gặp mùa xuân thì nảy mầm, đâu phải từ bên 
ngoài, đều từ dưới đất mọc lênể

Nay, sự tu hành cũng vậy, niệm Phật đầy đủ 
Tín, Nguyện thì huân vào đất tâm tám thức103; lúc 
lâm chung phát hiện Tịnh độ Di-đà chẳng phải bên 
ngoài đến, đều từ tâm mình phát xuất.

Kệ rằng:

103 Tám  thức: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý 
thức, Mạt-na thức, A-lại-da thức.
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Muôn pháp từ tâm sinh 
Muôn pháp từ tâm diệt 
Đức Phật đại Sa-môn 
Xưa đã từng tuyên thuyết. 
Trì g iớ i không tín nguyện 
Chẳng được sinh Tịnh độ 
Chỉ được phước nhân thiên 
Phước hết luân hồi khổ. 
Xoay vần khó thoát ra 
Xem kinh không mắt tuệ 
Chẳng rõ Phật thâm ý 
Đ ời sau được thông minh 
Tâm loạn khó thoát ly  
Sao bằng niệm Phật tô t 
Khỏi danh lợ i bôn ba 
Đ i ngồi hằng tịnh niệm 
Chính là A-di-đà 
Phát nguyện trì g iớ i luật 
H ồi hướng sinh Lạc quốc 
Là hành trì phù hợp 
Ngàn người chẳng sót một. 
Thuyết giáo có Thích-ca 
Nhiếp thọ, đức D i-đà 
Chư Phật đều hộ niệm 
Chư Thiên khéo hộ trì 
Thấy người niệm Phật này

T hích M inh T hành  dịch
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Không cách xa đức Phật 
Sẽ ngồi nơi đạo tràng 
Chuyển bánh xe pháp lớn 
Độ khắp cả chúng sinh,
Ví như gái nhà nghèo 
Thai nghén vua Chuyển Luân 
Chư Thiên thường mến hộ 
G ái nghèo chẳng biết mừng 
Trong bụng có con quý.
Nay người niệm Phật đây 
Ý cũng đồng như thế!
Nhớ Phật thường niệm Phật 
Không lâu sẽ thành Phật 
Phật hộ niệm giữ gìn 
Người ấy chẳng tự biết 
Ta sẽ sinh Tịnh độ.
L ạ i muốn ở đời sau 
Được sinh trong loà i người 
Ví như nhà kẻ nghèo 
Dưới đất có kho háu 
Thần kho hằng giữ gìn 
Chẳng cho mất trân bảo 
Người nghèo không tự biết 
Trong nhà có châu báu 
Đ i khắp nơi làm mướn 
Lo cơm áo khổ cầu!
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Nay người niệm Phật này 
Ý cũng đồng như thế!
Chẳng biết người niệm Phật 
Đầy đủ Tạng Như Lai 
Tự nói ta vô phần 
L ạ i muốn sinh cõi người 
Ví như nhà người bệnh 
Có trữ  sẵnthuốc tiên 
Bệnh nhân không biết thuốc 
Làm sao được lành yên ? 
Ngày đêm nằm trở  trăn  
Đau nhức hằng khóc than 
Nay người niệm Phật này 
Ý cũng đồng như thế!
Phải b iết tâm niệm Phật 
Trừ bệnh tham, sân, sỉ 
Hay làm đại lương y 
Hay làm kho báu lớn 
Hay thành Đ ạ i Pháp vương 
Che chở và tế  độ 
Cứu khổ khắp muôn loài. 
Cho là mình phàm phu 
Không được sinh Tịnh độ 
Chỉ giữ  giớ i, trì tra i 
Nguyện đời sau làm người 
Lần lượt gắng tiến tu
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M ới được sinh về Tây 
Thấy nhiều kẻ tu hành 
Thường nói như thế ấy.
Chẳng hợp nguyện Di-đà 
Không hợp kinh Tịnh độ 
Tã kiến che mê lầm 
Cuối cùng khó thoát ra 
Đều do tâm mình ngăn 
Chẳng phải người chướng ngại 
Đ ời nay không vãng sinh 
M ột lỡ  thì trăm  lầm  
Khuyên những người tu hành 
Tin lờ i Như Lai nói 
L ờ i Phật hằng chân thật 
Không một điểm dối hư 
Chỉ nên siêng tinh tấn 
Nhất tâm cầu Tịnh độ 
Như gió thổi vào lửa 
Chẳng tốn nhiều công sức.
May mắn biết niệm Phật 
Nguyện vượt ra ba cõi 
Gặp báu chẳng chịu lấy 
Gặp cơm cam đói khổ 
Quê thay đại trượng phu 
Chẳng rõ  lẽ chân thật.
Nay viết kệ khuyên bảo



Xin lần lượt truyền nhau 
Thay tô i lưu thông rộng 
Làm sứ giả Như Lai 
Đó mới là con Phật 
M ới thật báo Phật ân 
Nguyện làm theo lờ i dạy 
Đồng sinh cõi Cực Lạc.

氺

Chương 3

CẦU SINH TỊNH DỘ 
CHỦ YẾU II Sự PHÁT NGUYỆN

•  ■

卜 I  iro n g  Luận Đ ại T rí Độ quyển 8，hỏi rằng:

量 ■ Chư Bố-tát hạnh nghiệp thanh tịnh tự 
nhiên được quả báo thù thẳng, cần gì 

phải lập thệ nguyện rồ i sau đó mới thành tựu? Ví như 
nhà nông được hạt giấng, lẽ nào lạ i chờ đợi nguyện 
cầu hay sao?

Đáp:

- Làm phước mà không nguyên thì không có điểm  
đến. Nguyện là kẻ dẫn đường có thể đưa đến thành

T hích M inh T hành  dịch
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tựu. Như lờ i Phật dạy: “Nếu người tu ít phước, ít g iớ i 
không biết chánh nhân g iả i thoát, nghe nói về niềm  
vui cửa cõi Người, cõi Trời, tâm thường mong cầu ưa 
thích. Sau khi mạng chung, người ấy sinh vào cõi 
Nhân, Thiên, đó là đều do nguyện lực dẫn dắt. Bồ-tát 
cầu sinh về Tịnh độ do nơi chí nguyện mạnh mẽ, sau 
đó mới được thành tựu Vỉ thế nên biết, nhân nguyện 
lực kia mà được thọ hưởng quả báo thù thắng. Bậc 
Cao đức ngày xưa nó i: quả Phật cao xa, muốn lên thì 
có thềm bậc; mây pháp chót vót, muốn đến phải dần 
dần. Tâm rộng lớn vừa phát thì đức huyền diệu soi 
sáng đến đời sau, thệ lớn lao vừa hưng khởi thì nguyện 
nhiệm mầu cùng khắp hư không. M ột niệm ý chí phát 
khởi tức là hoa Linh Thoại trong muôn kiếp, nửa khắc 
thành kính tức là cam lồ  rưới khắp Đ ạ i thiên.

Luận Đ ạ i Trang Nghiêm  nói: uVãng sinh cõi 
Phật là việc lớn, nếu chỉ dùng công đức tu hành riêng 
lẻ thì không thể thành tựu, cần phải nhờ nguyện lực 
trợ  giúp dẫn dắt mới làm nên. Do nguyện lực nên 
phước đức tăng trưởng, không mất không hoại sẽ sinh 
về cõi Phật, tùy nguyện được thấy Phật” •

Kinh Hoa Nghiêm  nói: “Người ấy lúc sắp mạng 
chung, khoảnh khắc sau cùng, tấ t cả các căn thảy đều 
tan hoại, tấ t cả thân thuộc thảy đều rờ i bỏ, tấ t cả uy 
thế thảy đều mất hết, cho đến voi, ngựa, xe cộ, kho
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tàng, của báu, tâ t cả đều không mang theo được. Chỉ 
có nguyện vương này là không bỏ rờ i; trong tấ t cả 
thời dẫn đường phía trước, trong khoảnh khắc liền  
được vãng sinh Cực Lạc".

氺

Chương 4

NGHI ỈHIIC PHÁI NGUYỆN IU HÀNH 
CủAHDATHIÍỊỊNGIHIỆNDẠD

■ ■ ■

K hi quán tưởng và trước khi ngủ, người tu 
Tịnh độ nên phát nguyện này. Hoặc 
ngồi hoặc đứng nhất tâm chắp tay, 

hướng mặt về phương Tây niệm mười câu A-di-đà 
Phật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Đại 
Hải Chúng Bồ-tát, xong rồi phát nguyện rằng: “Đệ tử 
chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sinh tử, tộ i 
chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không 
nói được. Nay gặp tr i thức, được nghe danh hiệu, bần 
nguyện công đức, của Phật D i-đà, một lòng xưng 
niệm, cầu nguyện vãng sinh. Nguyện Phật từ bi, xót 
thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng 
con, chưa biết thân Phật, tướng hảo quang minh,

T hích M inh T hành  dịch
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nguyện Phật th ị hiện, cho con được thấy. L ạ i thấy 
tướng mầu, Quán Âm Thê Chí, các chúng Bồ-tát, và 
thế g iớ i kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang 
minh, xin đều thấy rõ " .

Phát nguyện này rồi, nhât tâm chánh niệm, tùy 
ý quán tưởng. Hoặc phát nguyện trước lúc ngủ nghỉ, 
hoặc có quy định thời khóa phát nguyện thì liền  được 
thấy Phật, hoặc khi ngủ được thây. Chỉ cần chuyên 
chí, tự nhiên trọn vẹn sở nguyện.

氺
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VAN PHÁT NGDYỆNCÌU SINH ĨỊNH DỌ 
CỦA BẠCH GU DỊ

■ _

Sách Ký ghi rằng: “Đức Phật Thích-ca nói, từ  
đây qua phương Tây cách mười muôn ức cõi Phật có 
thế g iớ i tên là Cực Lạc, vì thế g iớ i ấy không có tám 
thứ khổ104 và bốn đường ác105. Cõi nước ấy gọi là

Chương 5

104 Tám thứ khổ: s 、

1. Sinh khổ (nỗi khổ do sự sinh): mẹ khổ vì mang nặng đẻ đau, con khô vì 
trong thài b ị thức ăn nóng lạnh, cảm xúc... của mẹ tác động; đến kh i sinh 
r a  l ạ i  b ị  c h è n  é p  đau đớn thống k h ổ .  Đ ó  chính l à  một trong những nguyên 
nhân mà chúng sinh đều b ị quên tiền kiếp khi chuyển thân cách âm, vì 

quá khổ.
2. Già khổ (khổ do tuổi già): dễ bị bệnh tật, sức yếu, năng lực làm việc, 
suy tư giảm, không còn hoặc giảm sáng suốt, thậm chí không thể giúp 
người mình muốn giúp và dễ làm gánh nặng cho người khác ^ _
3. Bệnh khổ (nỗi khổ khi mắc phải bệnh tật): đau đớn, thống khô，rên 
siêt khong ai chia sẻ đ ư ợ c , có khi các cảm giác thống siêt này tồn tại rât 
lâu lạ i có kh i gây ra các di chứng tệ hại phải chịu vê lâu dài.
4 Chet khổ (khổ vì đau đớn khi thời khắc phải chết đến): nỗi khổ khi tứ 
đại trong thân phân ly, như kinh nói là “ như con rùa bị lộ t mai, như con 
cua bị bo vào nồi nước sôi", không thể nào tá xiết. Lạ i, trong 8 giờ sau khi 
chết thần thức vẫn còn tồn lưu ưong thân, nếu có người hay vật nào tác 
động đcn thì dù nhẹ đến đâu cũng đau đớn không thể tả nổi, dễ nổi tâm 
sân hận mà đọa lạc theo niệm đó. Lại, sau khi xuất ra khỏi thân thì trong 
trạng thái Trung ấm thân tồn tạ i lâu nhất là đến 49 ngày, cứ cách 7 ngày
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Tịnh độ, bởi không có tam độc, ngũ trược. Đức Phật 
ày hiệu là A-di-đà vì tuôi thọ vô lượng, nguyện lực vô 
lượng, công đức tướng hảo ánh sáng vô lượng” •

X ét kỹ chúng sinh ở thế giới Ta-bà này, không 
luận là hiền ngu, sang hèn, già trẻ, nếu ai khởi tâm 
hướng về Phật thì đều chắp tay hướng về Tây 
Phương; ai sợ hãi khổ não nguy ách thì lúc mở miệng 
théít lên đều niệm Phật A-di-đà trước tiên. Hơn nữa 
khi đúc tượng, nắn đâ̂ t, khắc vào đá, thêu trên vải 
cho đến trẻ con chơi đùa nhóm cát, vẽ trên nước 
thường lây Phật A-di-đà làm bậc nhất. V ì sao lạ i như

phải chêt một lần, cảm giác đau đớn khổ não cũng như cũ, dễ theo nghiệp 
mà thọ sinh cảnh xấu, nên tử khổ có thể dân đến sinh kho trong đời sâu.
5. Khố vì thương yêu chia lìa (ái biệt ly  khổ): khổ vì phái chia lìa người 
th^án hay vật mình yêu thích, nên sinh tâm đau buồn luyến tiếc mà chìm 
đấm trong khổ não. Thông thường, khổ này nặng nhâ t̂ khi sinh ly  tử biệt 
vớ i người thân.

6. Khổ vì oán thù gặp gỡ (oán táng hội khổ): khổ khi thù ghét nhau khó 
chịu vớ i nhau mà phải ở chung, ở gần, phải chịu đựng nhau.
7: Khổ vì mong cầu không được (cầu bất đắc khổ): khổ khi mong cầu một 
điểu gì đó mà không toại ý nên sinh tâm buồn bực, khổ não, đau buồn.
8. Khổ vì ngũ uẩn nung nấu (ngũ âm xí thạnh khổ): khổ vì ngũ ấm (sắc
thọ, tưởng, hành, thức nung nâu chống trái nhau trong thân tâm khiến ta 
ch|u cá? loại Phiền não và khổ đau. Thật ra, đây chinh là nguyên nhân 
chính của tât cả các khổ trên, nhưng vì phải phân loại ra cho rõ nghĩa 
dê hình dung nên phải nói nhiều loại.

105 Bô^  ^ ườn8 ắc Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và A-tu-la. Ác đạo là 
nơi khổ sở xâu xa mà chúng sinh sẽ sinh về sau khi tạo nghiệp.
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thế? Bởi vì đức Phật A-di-đà có thệ nguyện lớn đối 
với chúng sinh ở cõi này, chúng sinh ở cõi này có 
nhân duyên lớn với thế giớ i Cực Lạc. Đ iều đó đã rõ 
ràng, nếu không thì chư Phật ở các phương Đông, 
Tây, Nam, Bắc, từ quá khứ, hiện tại, vị lai rất nhiều, 
sao chỉ đặc biệt tôn kính Phật A-di-đà như thế?

Trung Đại phu Thái phó Bạch Cư D ị ở đời 
Đường, lúc tuổi già bị bệnh tê liệ t, bèn đem tiền của 
sai Đỗ Kính Tông dựa theo hai kinh A-di-đà và Vô 
Lượng Thọ vẽ một bộ Tây Phương Thế G iới cao chín 
thước, rộng mười ba thước. Phật A-di-đà ngồi ở giữa, 
hai vị Đại sĩ Quán Ẩm, Thế Chí hầu hai bên phải 
trái; Người, Trờ i chiêm ngưỡng, quyến thuộc vây 
quanh, lầu đài kỹ nhạc, nước cây chim hoa, bảy 
báu106 nghiêm sức, năm sắc107 phô bày, sáng rực 
huy hoàng, công đức thành tựu. Đệ tử Bạch Cư DỊ 
dâng hương cúi đầu quỳ trước Phật, khởi lòng từ bi
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106 Bảy báu (七 寶 - The seven precious things): bảy thứ quý báu:
1. K im  (vàng); 2. Ngân (bạc); 3. Lưu ly; 4. Pha lê; 5. Xa cừ; 6. Trân châu;
7. Mã não.
107 Năm sắc: cũng gọi Ngũ chính sắc, Ngũ đại sắc, tức chỉ cho 5 màu căn 
bản: xanh, vàng, đỏ, trắng và đen.
Tạ i Ấn Độ, chư tăng trong giáo đoàn không được dùng 5 màu này làm 
màu của áo pháp vì cho rằng 5 màu này là màu lòe loẹt, hoa nu. Nhưng 
màu sắc trang nghiêm cõi Tịnh độ và mây 5 sắc trong vật cầm tay của 
Bồ-tát Quán Âm  nghìn tay đều là 5 màu này.

395



Liên Tông Bảo Giám

phát nguyện lớn: “Nguyện đem công đức này hồi 
hướng bố  th í cho tấ t cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh 
có người già như con, có chứng bệnh như con, 
nguyện lìa  khổ được vui, d iệt trừ  việc ác, tu tập điều 
lành, chẳng ra khỏi Nam Thiệm Bộ Châu舰  liền thấy 
được Tây Phương Cực Lạc, ánh sáng bạch hào rộng 
lớn, tùy theo tâm niệm mà cảm ứng ngay, sen xanh 
Thượng phẩm, tùy nguyên vãng sinh. Từ thân hiện tạ i 
này, cùng tận bờ mé vị la i thường được thân cận gần 
gũi cúng dường P hật” .

m  Nam Thiệm  Bộ Châu (Jambudvipa - có nghĩa là đất), còn gọi là Nam 
Diêm Phù Đề. D iêm Phù Đề tức là lên của một loài cây ở Thiệm Bộ. Đề 
là nghĩa của châu. Nơi đất nẩy có cây Thiộm Bộ, cho nên đem nó để đặt 
tên châu. Ở trong D iêm Hải, Nam Thiệm Bộ Châu nằm ở phía Nam núi 
Tu-di.

Tên của miền Nam của tứ đại châu, người ta nói nó hình tam giác, được 
gọi theo tên của một cái là Thiệm Bộ khổng lồ trên núi Tu-di hay gọi 
theo tên loại vàng “ thiệm bộ đàn” tìm thây dưới gốc cây. Nó được chia ra 
làm bôn vùng:

- Nam Tượng Chủ: từ Tuyết Sơn trở xuông phía Nam - South o f 
Himalayas by the lord o f elephants, because o f o f thcir innumerable 
number o f elephants.
- Bãc Mã Chủ: từ Tuyct Sơn trở lên phía Bắc (vì có nhiều ngựa) - North o f 
Himalayas by the lord o f horscs.
'  Tây Bảo Chủ: phía Tây của Tuyết Sơn (vì có nhiều châu báu): West o f 
Himalayas by the lord o f jcwcls.
- Đông Nhân Chủ: phía Đông của Tuyết Sơn (vì có nhiều người ở): East 
o f Himalayas hy the lord o f men.
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Ông muôn trùng tuyên ý nghĩa này mà nói lờ i 
khen ngợi rằng:

Thế g iớ i Cực Lạc cõi thanh tịnh 
Không mọi đường ác và các khổ 
Nguyện người già bệnh như thân con 
Đồng sinh cỗi Phật Vô Lượng Thọ.

氺

Chương 6

VÃN THÍ KINH PHÁT NGUYỆN TỊNH Dậ 
GủA PHÙNG ĨẾ XUYÊN

V ăn ấy đại khái ghi rằng: “M ột việc b ố  thí 
kinh của tô i mà có đủ hai sự bô thí. Dùng 
tiền của để in sách ấn tống đó là tà i thí, 

đem kinh để truyền bá đó là pháp thí. Theo lờ i Phật 
nói, bố  th í tiền của đời sau sẽ được quả báo phước 
đức nơi cõi Trời, Người; bố th í giáo pháp sẽ được thê 
tr í biện thông109. Đó là quả báo thế gian. Nên b iế t hai
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109 T h ế  t r í  b iện thông: trí thông minh sắc sảo về mặt thế tục của phàm 
phu, 1 trong 8 nạn.
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quả báo ấy đều lừ  nhân tm ng luân hồi, cộ i gốc của 
đau khổ.

Thế nên, nay tô i phát nguyện: nguyện hồi hướng 
hai quả báo này, lúc sắp mạng chung trang nghiêm 
vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Lấy hoa sen làm bào 
thai, gở i hình chất trong hoa, thấy Phật nghe pháp 
ngộ Vô sinh nhẫn, lên bậc Bất thối, vào vị Bồ-tát, rồ i 
trở  lạ i trong thế  g iớ i ở khắp mười phương, nơi cõi đời 
ngũ trược, hiện thân khắp cả để làm Phật sự.

Đem nhân của hai sự bô thí tiền của và giáo 
pháp hôm nay, nguyện được như Bồ-tát Quán Thế Ẩm 
đầy đủ đại từ bi, dạo đ i trong sáu nẻo, tùy loạ i hóa 
thân, nói các pháp mầu, khai phát cho người chưa 
ngộ, rờ i hẳn con đường đau khổ, khiến họ được tr í tuệ, 
cùng với tấ t cả chúng sinh thảy đều thành Phật.

Đó là lờ i nguyện của tô i về việc bố  th í k inh ” •

Người phàm phu chỉ ham mê học tập kinh sách ngoại đạo, không có khả 
năng tin nhận chánh pháp xuất thế, trở thành chướng nạn cho việc tin 
hiểu Phật đạo.
Cũng có người cho rằng Thế trí biện thông là giàu kiến thức thế gian, giỏi 
biện luận, khéo xử thế.
Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 8 (Đại 44，629 thượng) nói: “ V ì thế trí 
biện thông chi làm tăng thêm điều ác cho nên gọi là nạn, tà kiến này 
trái vớ i chánh đạo’，.
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Phùng T ế  Xuyên bố thí kinh chẳng cầu sự giàu 
sang thông minh trên đường Trời, Người, mà đem 
công đức này hồi hướng về Tịnh độ, nguyện thấy 
Phật Di-đà. Thật đáng gọi là người Đại thừa trí thức 
cao minh, đạt sâu lý Phật. Than ôi! Thấy người trong 
L iên  Xã trọn ngày niệm Phật chỉ cầu phước báo ở đời 
sau, há chẳng phải là sai lầm sao?

Tôi nguyện tât cả mọi người cùng sinh về Tịnh 
độ, nên dẫn lờ i văn bố" thí kinh phát nguyện Tịnh độ 
của Phùng Tê Xuyên để làm khuôn phép cho mọi 
người. Nếu có tu phước niệm Phật, cho đến việc lành 
chừng bằng mảy tơ, thảy đều nên phát nguyện hồi 
hướng Tây Phương, có chỗ hướng về thì lúc lâm 
chung quyết định vãng sinh Tịnh độ.

氺
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