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Thiên thứ tám

CHÁNH QOYẾĨ VÃNG SINH

Trong giáo lý  Tịnh độ, một môn vãng sinh 
được ghi chép đầy đủ nơi các kinh điển, 
sáng tỏ như mặt trời. Thật là phương 

pháp vào đạo của kẻ tu hành, là nơi gởi tinh thần của 
người niệm Phật.

N iệm  mà vô niệm, niệm ây tức niệm Di-đà; sinh 
mà vô sinh, sinh ây tức sinh Tịnh độ. Thế nên, các 
hàng Bồ-tát đạo hạnh thâm sâu, các bậc Đại sư 
gương mẫu bao đời, công khanh nho sĩ, thường dân 
phụ nữ, đều dốc lòng tin tưởng đạo này, những người
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thệ nguyện tiến tu không thể tính kể. Ý  họ là gì? Chỉ 
muôn vãng sinh Tịnh độ, thây Phật Di-đà mà thôi.

Nên biết, Phật vôn không thân, cũng không cõi 
nước, đó đều là do tâm chúng sinh thanh tịnh mà cảm 
nên. Trong kinh có nói: “Tãm này làm Phật, tâm này 
là Phật. Biển Chánh Biến T ri của chư Phật từ tâm 
tưởng mà phát sinh” • Đại sư Trí Giả g iải thích rằng: 
“ Phật vôn là không, do tâm tịnh nên có. Bởi vì tâm 
chúng sinh thanh tịnh thì pháp thể hiện tiền, tâm 
chúng sinh ô nhiễm thì lưu chuyển trong đường đau 
khổ. Đó là lẽ thường, sao lạ i nghi ngờ? Từ nơi giáo lý 
chân thật trọn vẹn luận bàn về duy tâm vôn đầy đủ, 
hoặc đây hoặc kia, hoặc nhiễm hoặc tịnh, đều chẳng 
vượt ra một tâm niệm của ta. Tâm là cội nguồn tạo ra 
tộ i lỗ i, cũng là căn bản của sự thành Phật. Bảo rằng, 
vừa có tâm nhỏ nhiệm đã đầy đủ ba ngàn Đại thiên 
thế g iớ i110. Song, các pháp trong ba ngàn thế g iớ i đã

110 Tam  th iên  đại th iên  th ế  giới: thế giớ i Tam thiên đại thiên, vũ trụ 
quan của người Ấn Độ thời xưa. Lây núi Tu-di làm trung tâm, chung 
quanh có bốn đại châu và chín lđp núi, tám lớp biển gọi là một tiểu thế 
giới, là từ cõi trờ i Sơ thiền của cõi sắc, đến lớp phong luân dưới đáy mặt 
đất. Trong đó bao gồm: mặt trời, mặt trăng, núi Tu-di, Tứ thiên vương, 
Tam thập Tam thiên, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất, trờ i Biến hóa, trờ i Tha 
hóa tự tại, trờ i Phạm thế... 1000 tiểu thế g iớ i này, hình thành một tiểu 
thiên thế giớ i, 1000 tiểu thicn thế giớ i hợp thành trung thiên thế giới,
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đầy đủ mười Pháp g iớ i111, mười Như th ị112, ba loại thế 
gian113, hỗ trợ lẫn nhau, hiển bày đầy đủ. Thế thì bỏ 
nơi đây để tìm cầu cõi An Dưỡng nào nữa?

1000 trung thiên thế g iớ i hợp thành đại thiên thế giớ i, nên gọi là Tam 
thiên đại thiên thế giới.
111 M ườ i pháp giới: tức Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, A -tu -la，Người, 
Trời. Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật. Sáu hạng trước gợi là lục 
phàm, bốn hạng sau gọi tứ Thánh.
112 M ười như th ị: tức mười như vậy, xuât phát từ phẩm Phưm ịi Tiện trong 
kinh Pháp Hoa. Theo Pháp Hoa Kinh Huyền N^hĩa của Đại sư Trí Giả 
không khác gọi là Như, không sai gọi là Thị. Bảo rằng mười pháp giới từ 
Địa ngục đến pháp giới Phật, đều đủ mười như vậy, là pháp nhân quả.
1. Tướng như vậy: tướng là tướng mạo, căn cứ ở bốn ngoài mà có thể 
phân h iệt được, nghĩa là từ Địa ngục đến pháp g iớ i Phật, mỗi tướng mạo 
chẳng đồng.
2. Tánh như vậy: tánh là tánh phần, căn cứ ở bên trong tự phần chẳng đổi 
nghĩa là từ Địa ngục cho đến pháp giới Phật, tánh đều chẳng đồng nhau.
3. Thể như vậy: thể tức thể chấu nghĩa là từ Địa ngục cho đến pháp giới 
Phật đều lấy sắc thân làm thể chất.
4. Lực như vậy: lực là lực dụng, nghĩa là từ Địa ngục đến pháp g iớ i Phật 
đều có lực dụng công năng.
5. Tác như vậy: tác là tạo tác, nghĩa là từ Địa ngục đến pháp g iớ i Phật 
đều có thể vận hành tạo tác.
6. Nhân như vậy: nhân là tập nhân, nghĩa là từ Địa ngục đến pháp giớ i 
Phật’ nghiệp nhân thiện ác đều tự mình gieo trồng mà sinh, tập hợp tiếp 
nối chẳng dứt.
7. Duycn như vậy: duyên là duyên trợ giúp, nghĩa là từ Địa ngục đến 
pháp g iớ i Phật, đều có pháp duyên khởi trợ giúp thành tập nhân.
8. Quả như vậy: quả là tập quả, nghĩa là từ Địa ngục đến pháp g iớ i Phật 
đểu do tập nhân tập hợp tiếp nối ở trước, tập quả thu được ở sau.
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Không chỉ Tịnh độ duy tâm mà địa ngục cũng 
duy tâm. Còn nói rằng, Y  báo Chánh báo của Địa 
ngục A-tỳ hoàn toàn thú hướng nơi tự tâm của bậc 
Thánh, và cõi nước và Phật Tỳ-lô-giá-na chẳng ở 
ngoài một niệm của kẻ phàm phu. Vừa khởi kiến 
chấp ngộ mê liền vào đường tà, chẳng phân biệt sự 
khác nhau của nhiễm và tịnh mới trở về chánh đạo. 
Núi đao rừng kiếm  đều là hoa đôm giữa hư không, ao 
báu sen vàng đều thành việc trong mộng. Thọ dụng 
như thế mới rõ chân tu, nếu chưa được vậy, nên y 
theo giáo lý quyền biến lần lần ra công tu tiến. Tin 
sâu Phật A-di-đà là bản tánh của ta, quý ở lúc lễ tụng 
sám niệm; đi, đứng, nằm, ngồi thường quán chiếu về 
ba pháp quán khế hợp nhất tâm; toàn trí biểu hiện 
cảnh, toàn cảnh tức là tâm. Nên biết Y  báo và Chánh 
báo của Phật đều do tâm tạo, vốn đầy đủ nơi tâm, tin 
sâu Tịnh độ Di-đà ảnh hiện sáng ngời nơi tâm mắt.

9. Báo như vậy: báo là quả báo, nghĩa là từ Địa ngục đến pháp giới 
Phật, đều do tập nhân tập quả mà cảm ncn quả báo.
10. Gốc ngọn như vậy: nghĩa là tướng ban đầu ìà gôc, quả báo ở sau là 
ngọn, đều đồng Ihật tướng, một lý bình đẳng không hai.
1,3 Ba loạ i th ế  gian:
1. Thế gian ngũ ấm: sấc thân do năm ấm hợp thành.
2. Thế gian chúng sinh: tất cả chúng sinh có sinh mạng ở ngoài thân thế 
chúng ta.
3. Thế gian quốc độ: núi sông, quả đất mà chúng ta nương ở.
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Ví như chùi đồng thành gương, ắt phải nhờ ra công 
làm cho trần cấu sạch hết không còn, bản thể tròn 
sáng tự nhiên hiển hiện, tất cả hình sắc đều không ẩn 
dâu. Nên biết, nếu bảo hình bóng trong gương thật có 
nhưng lạ i chẳng thể nắm bắt được; nếu bảo là không 
thì hình sắc rõ ràng có thể thây. Gọi là: có mà không 
nhấ"t định thật có, không mà chẳng nhất định là 
không; dẹp cả có lẫn không lặng lẽ hồn nhiên ấy là 
Trung đạo. Ý  nghĩa này quả thật rộng lớn, là cảnh 
g iớ i chẳng thể nghĩ bàn!

Muốn chứng ngộ đạo quán chiếu nhiệm mầu duy 
tâm này, cần phải thâu rõ nơi nhân. Nên biết, nhân 
trùm biển quả, quả suôt nguồn nhân, xuyên suô"t trước 
sau chẳng rời một niệm. Từ nhân đến quả chỉ ở nơi 
tâm ban đầu. Nếu có thể nơi đây khéo tu nhân như 
thế, thì lúc lâm chung quyết định được quả như thế. Do 
vậy, chuyên tâm niệm Phật là nhân, vãng sinh Tịnh độ 
là quả. Ban đầu, từ nơi nghe mà phát khởi lòng tin, tin 
rỗ i tu trì, tích lũy công phu Tịnh nghiệp, tất được thành 
tựu trọn vẹn công phu. Khi thời tiết đến, nghĩa lý 
huyền diệu tỏ bày, xem cái chết chỉ là sự trở về. Như 
thế, lẽ nào lại không vui thích?

V ì vậy, ở đây nói thẳng về lờ i quyết định chân 
chánh vãng sinh (chánh quyết vãng sinh), chỉ rõ con
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đường đến nhà. Bây giờ tự tin không nghi ngờ, về sau 
ra cửa không lầm lạc. Như thế, lo gì chẳng được sinh 
về cõi An Dưỡng, chắc chắn được thấy tự tánh Di-đà, 
cùng với các bậc Thánh Hiền đồng thành tựu tịnh 
hạnh, trải qua các địa v ị đạt đến bậc cùng tột. Thật 
chỉ có đạo này thôi!

氺

Chương 1

CHA MẸ LÂM CHUNG VÃNG SINH TỊNH DỘ

N gười tin chắc Tịnh độ, phát tâm niệm 
Phật là lúc gieo giống trong ao sen, 
người nhất tâm niệm Phật dùng mọi 

điều lành mà trang nghiêm, đó là lúc hoa sen ra khỏi 
nước. Công phu niệm Phật thành tựu, nhân duyên 
Tịnh độ chín muồi, đó là lúc hoa nở thấy Phậtẽ

Phật tử thờ Phật, trước hết phải tôn thờ song 
thân, tận tâm hiếu thảo, không lãng quên ý niệm báo 
hiếu dù trong khoảnh khắc, luôn thuận theo tính tình 
của cha mẹ, xem xét sắc diện song thân trong khi 
phụng dưỡng, vừa thấy trái ý cha mẹ thì liền cố gắng 
điều hòa.

Liên Tông Bảo Giám
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Lạ i nên nghĩ, mạng sông cha mẹ như đèn treo 
trước gió, phải đề phòng đến lúc vãng sinh. Đem tât 
cả duyên lành, việc tốt của cha mẹ tu hành cả đời và 
công đức trợ tu của mọi người tập hợp lạ i thành một 
lá sớ, thường thường đọc cho cha mẹ nghe để làm cho 
lòng hoan hỷ. Lạ i nên khuyên song thân khi ngồi, lúc 
nằm thường hướng về phương Tây, không quên Tịnh 
độ. An trí tượng Phật A-di-đà ở phía Đông, khuyên 
bảo nhất tâm niệm Phật. Dâng hương, đánh khánh 
dẫn dắt mọi người đồng thanh hòa niệm, thường 
khiến cho câu niệm Phật tiêp nôi không dứt, chớ để 
tình đời bi luyến làm mất chánh niệm. Đến lúc xả bỏ 
báo thân cũng cần phải chú ý. Nếu như vậy, tự nhiên 
được các bậc Thánh đến đón rước vãng sinh Tịnh độ, 
trong hoa sen báu quyết định thành Phật.

Con hiếu thảo, hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ 
chính là lúc này, không nên lười biếng. Đây là việc 
lớn của người con hiếu phụng sự song thân lúc sắp 
mạng chung. Lấy việc này làm hiếu thảo mới thật là 
chí hiếu.

Vả lạ i, từ xưa đến nay, người niệm Phật vãng 
sinh Tây Phương rất nhiều, lược nêu vài điều để làm 
gương cho người niệm Phật: Quôc vương Ô Trường 
thấy Phật đến đón rước, Hoàng hậu Tùy Văn nương

Thích M inh T hành  dịch
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hương lạ về Tây, bà Diêu Hạnh xin Phật đợi chờ, 
Tông Thái tử hầu mẹ cùng vãng sinh.

Như thê, thật đáng gọi là: 11 M ột nhảy vào thẳng 
đất Như L a i” •

Liên Tông Bảo Giám

Chương 2

BA B È  NGHI LÚC 1ÂM CHUNG

t  I  iro n g  Tịnh Độ Thập Môn, Tông chủ Từ 
I Chiêu dạy rằng: “Người niệm Phật lúc 

sắp lâm chung, nếu có nghi ngờ ba điều 
thì không được vãng sinh Tịnh độ:

- Nghi từ lúc tô i sinh ra đến g iờ  tạo nghiệp rấ t 
nặng, còn việc tu hành lạ i rấ t ít, e không được vãng 
sinh.

- Nghi tô i còn thiểu nợ người, hoặc có tâm 
nguyện chưa làm xong; tham, sân, si chưa dứt, e không 
được vãng sinh.

- Nghi tô i tuy niệm Phật D i-đà, nhưng lúc lâm  
chung e Phật không đến tiếp dẫn.

Có ba điều nghi này, do vì nghi ngờ nên tạo
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thành chướng ngại, làm mất chánh niệm không được 
vãng sinh. Thế nên, người niệm Phật cần phải tin  chắc 
ý chỉ rõ  ràng trong kinh Phật, chớ sinh tâm nghi ngờ. 
Kinh  Quán Vô Lượng Thọ nói: “Niệm một câu A-di-đà 
thì diệt trừ  tộ i nặng của sự sinh tử trong tám mươi ức 
kiếp” . Trên đạt được nhất tâm không loạn, dưới chỉ cần 
mười niệm được thành công. Phật A-di-đà tiếp dẫn về 
chín phẩm sen, lìa bỏ cõi đời ngũ trược. Nếu có thể tâm 
tâm không mờ tối, niệm niệm chẳng sai lầm thì nghi 
ngờ dứt hẳn, quyết định vãng sinh” •

Như thế, thật đáng gọi là:

Lộ trình mười vạn khảy tay đến
M ảy may nghĩ ngợi cách ngàn non.

T hích M inh T hành  dịch

Chương 3

BDNCỮA ẢI LÚG LÂM CHUNG

f  I  'Irong Tịnh Độ Thập Môn, Tông chủ Từ 
Chiếu chỉ dạy về bôn cửa ải lúc lâm 
chung rằng:

- M ột: phàm phu tuy có lòng tin  niệm Phật, 
nhưng do nghiệp chướng xưa nặng nề, đáng lẽ phải
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đọa vào địa ngục; nay nhờ nương sức mạnh của Phật 
nên chuyển quả báo nặng thành nhẹ, chỉ nằm trên 
giường bệnh. Nếu nhân bệnh khổ tỏ ngộ thân tâm vô 
thường giả dối sẽ được vãng sinh Tịnh độ. Người vô tr í 
không hiểu rõ  việc nàyt lạ i nói nay ta niệm Phật mà 
mang bệnh khổ, trở  lạ i phỉ báng Phật A-di-đà. Do một 
tâm niệm ác này nên vào thẳng nơi địa ngục. Đây là 
cửa ả i thứ nhất.

- H a i: tuy giữ  g iớ i niệm Phật, song miệng tuy bàn 
Tịnh độ nhưng ý lạ i lưu luyến chốn Ta-bà, không cầu 
căn lành xuất thế, Vì yêu mến gia đình, mong mãi 
thịnh vượng, đến khi sắp lâm chung mắc bệnh，tham 
sống sợ chết, tin  theo thầy tà, kêu thần gọi quỷ’ đốt 
giấy tiền vàng mã, sát hại chúng sinh. Do tâm tà này 
nên Phật không nhiếp thọ hảo hộy nhân đó trô i nổi rơ i 
vào ba đường ác. Đó là cửa ả i thứ hai.

- Ba: hoặc nhân uống thuốc phải dùng rượu thịt, 
hoặc /?/ẵ thân tình nhiều lần khuyên bảo ép buộc. 
Người nãy không có lòng tin vững chắc, đánh mất căn 
lành，lúc lâm chung đ i đến âm tyy mặc cho Diêm  
vương phán định. Đây là cửa ả i thứ ba.

~ Bốn: lúc lâm chung suy nghĩ về sự nghiệp，/?/ệ 
tró i buộc bởi tà i sản, á i luyến quyến thuộc, tâm không 
buông bỏ được, Vì mất chánh niệm nên đọa vào đường 
quỷ, nương ở trong nhà, thường gây ta i họa: hoặc làm
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chó giữ  nhà, hoặc làm thân rắn để giữ  gìn bảo hộ gia 
đình. Đ iều này rõ ràng như ban ngày. Đó là cửa ả i thứ 
tư.

Thế nên, Dương Vô Vi nó i: uẤzể không nặng 
không sinh Ta-bà，niệm không th iết không sinh Tịnh 
độ '  L ờ i nói ấy thật đúng thay! Người tu Tịnh độ cần 
phải xét nét, chân thật tu hành, dẹp trừ  điều giả dối. 
Tâm tư chuyên nhất lặng lẽ thì mỗi niệm đều là D i-đà ; 
buông bỏ toàn thân, chỉ hay giữ chặt một niệm này 
liền có thể phá tan bốn cửa Được vậy, đài sen Tịnh 
độ quả thật chẳng xa xô i!

Như thế, thật đáng gọi là:

M ột câu D i-đà không niệm khác
Chẳng nhọc khảy tay đến Tây Phương.

氺

Chương 4

LÂM CHUNG QUYẾT NGHI TDÁT YẾU

N gười tu niệm Phật muôn sinh về Tịnh 
độ, phải thường suy nghĩ thế gian tất 
cả đều vô thường, có thành tất có hoại,

Thích M inh T hành  dịch
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Nếu không tận tai nghe pháp Phật thì bỏ thân 
nhận thân xoay vần trong ba cõi, bôn loài, sáu đường, 
không biết bao giờ được giải thoát. Nay ta có nhân 
duyên được nghe chánh pháp, được tu Tịnh nghiệp, 
nếu chỉ chuyên niệm Phật thì lúc xả bỏ báo thân này 
sẽ được vãng sinh Tịnh độ, vào trong thai sen cảm 
nhận sự vui thích, thoát hẳn sinh tử, chẳng còn thối 
chuyển nơi đạo Bồ-đề. Đó là việc mà bậc đại trượng 
phu có thể làm trong một đời.

Lúc vừa có bệnh tật, cần phải hướng về phía 
trước, thân tâm thản nhiên chớ nghi ngờ lo lắng, nên 
ngồi ngay ngắn hướng về phương Tây, chuyên tâm 
tưởng Phật A-di-đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế 
Chí và vô số v ị hóa Phật hiện đang ở trước mặt, nhất 
tâm xứng niệm Nam mô A-di-đà Phật, niệm mãi 
không ngừng. Đối với tất cả việc ở thế gian không nên 
nghĩ nhớ, không được tham luyến. Nếu tâm niệm ấy 
sinh khởi, chỉ cần gấp rút xứng danh hiệu Phật, trong 
mỗi niệm mỗi niệm diệt trừ tội lỗ i nghiệp chướng.

Nếu người bệnh hôn mê không thể tự niệm thì 
người săn sóc bệnh nhân nên dùng phương tiện khéo 
léo khuyên bảo nhắc nhởế Dụng tâm trợ giúp như thế 
thì đến khi người ấy qua đời, chỉ một niệm này quyết

có sinh ắt có tử.
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định vãng sinh Tịnh độ. Nếu mạng chưa hết tự nhiên 
sẽ được an lành, cẩn thận chớ vọng khởi tâm lưu 
luyến thế gian. Nếu phải sông tự nhiên được sông, 
nếu phải chết tự nhiên sẽ chết, chỉ cần được vãng 
sinh, nghi ngờ lo lắng mà chi! Nếu hiểu lý này, cũng 
như cởi bỏ áo xâu để mặc áo tố"t, vừa bỏ thân phàm 
liền lên đâ,t Phật. Thật là kỳ lạ thay! V ĩ đại thay! 
Cùng tột thay! Hoặc nghe thiên nhạc, hương mầu, 
hoặc thây sen vàng, tòa báu. Đó chính là cảnh Thánh 
hiện tiền, thận trọng chớ nghi ngờ là ma sự!

Trong kinh nói: “Người tu Tịnh nghiệp nương 
nguyện lực của Phật, lấy việc quán tưởng tướng hảo 
của Phật làm cảnh, giống như người ở  gần Đ ế  vương 
thì a i dám xâm phạm. Huống chi Phật A-di-đà có sức 
>nụnh đại từ bi, có sức mạnh đại thệ nguyện, có sức 
mạnh đại tr í  tuệ, có sức mạnh đại Tam-muội, có sức 
mạnh đại oai thần, có sức mạnh lớn phá dẹp tà vạy 
co lớn hàng phục quân ma, có sức mạnh
thiên nhãn thấy xa, có sức mạnh thiên n h ĩ nghe xa có 
sức mạnh tha tâm thông soi thấu suốt, có sức mạnh 
ẽnh sáng chiếu khắp thâu nhận chúng sinh, có sức 
m_  vỏ lượng công đức tố i thắng chẳng thể nghĩ bàn. 
Như thế, lẽ  nào chẳng thể hộ trì người tu niệm Phật, 
^en lủc lâm chung khiến không có ma chướng vãng 
sinh Tịnh độ hay sao?” .
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Như thế, thật đáng gọi là:

Xương tan th ịt nát chưa đền xong 
M ột câu thấu suốt siêu ngàn ức.

氺

Chương 5

NGÀI TỈNB TẾ LÂM CHUNG 
CHUYÊN TÂM QUÁN TlliỈNG TÂY PHIÍONG

Đ ệ tử Ngài Huệ V iễn là Tăng Tế. Lúc 
sắp lâm chung, được Ngài trao cho 
ngọn đuô"c, nói rằng:

- Ông nên quán tưởng Tây Phương.

Tăng T ế  cầm đuốc chuyên tâm quán tưởng 
tướng hảo Phật A-di-đà, nhiếp tâm không loạn động. 
Lạ i thỉnh chúng tăng tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. 
Đến canh năm, Tăng T ế  trao đuốc cho Nguyên Bậc, 
rồ i nằm nghỉ. Khi tỉnh dậy, bảo rằng:

- Tôi nằm mộng thấy Phật A-di-đà đưa tay tiếp 
dẫn. Tô i phải đi đây!

N ó i xong, nằm nghiêng bên phải mà vãng sinh.
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Việc ấy nếu chẳng phải do sự huân tu G iới, 
Định, Tuệ thì làm sao có thể thản nhiên tự tại nơi bờ 
mé sinh tử?

Như thế, thật đáng gọi là:

Được lố i liền đi không ngăn ngại
Thong dong qua khỏi ả i tử sinh.

氺

Chương 6

VÃN LÂM CHUNG CHÁNH NIỆM VÃNG SINH 
CÙAHÙATHIÍỌNGTHÌẸNOỊỊO

■ ■ ■

T ri Quy Tử hỏi Hòa thượng Thiện Đạo:

- Việc quan trọng ở đời không gì hơn sinh 
tử, một hơi thở ra mà không trở lạ i liền 

qua đời sau, một niệm sai lầm liền rơi vào luân hồi. 
Trước con đã được nghe dạy bảo pháp niệm Phật 
vãng sinh, nghĩa lý rất rõ ràng, nhưng lạ i e khi bệnh 
chết đến, tâm thức tán loạn, đồng thời cũng lo người 
khác làm loạn động chánh niệm mà quên mất nhân 
duyên Tịnh độ. Cúi mong thầy chỉ dạy phương pháp 
thẳng tắt để thoát khỏi nỗi khổ trầm luân!
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Sư đáp：

- Hỏi rất hay! Tất cả người mạng chung muôn 
vãng sinh Tịnh độ, cần phải không được sợ chết. 
Thường nghĩ thân này nhiều đau khổ, bất tịnh, nghiệp 
ác trùng trùng xen tạp. Nếu được bỏ thân hình nhơ 
nhớp này, siêu sinh Tịnh độ thì thọ hưởng vô lượng 
niềm vui, giải thoát con đường khổ đau sinh tử. Như 
vậy mới vừa ý, ví tợ cởi bỏ chiếc áo nhơ xấu thay vào 
y phục quý đẹp. Chỉ nên buông bỏ thân tâm, đừng 
sinh lòng lưu luyến.

Hễ gặp lúc có bệnh thì nghĩ nhớ về vô thường, 
một lòng đợi cái chết đến. Dặn dò người nhà, người 
lo bệnh và người tới lu i thăm viếng rằng: “ Khi đến 
chỗ tôi, nên niệm Phật cho tôi, không được nói 
chuyện tạp nhạp hàng ngày; việc tốt xâu trong nhà, 
cũng không nên dùng lờ i an ủi chúc lành. Đó đều là 
những lờ i vô ích giả d ô i” .

Nếu bệnh nặng sắp chết, quyến thuộc không 
được khóc lóc rơi lệ và phát ra lờ i than thở áo não, 
hoặc loạn tâm thần mất đi chánh niệm; chỉ nên đồng 
thanh niệm Phật trợ giúp vãng sinh, đợi khi hơi âm 
hết rồ i mới có thể bi ai than khóc. Vừa có mảy may 
tâm luyến tiếc thế gian, liền trở thành chướng ngại 
chẳng được giải thoát. Nếu được người hiểu rõ Tịnh
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độ, thường đến nhắc nhở thì rất là may mắn. Người y 
theo đây chắc chắn siêu sinh không nghi.

Lạ i hỏi:

- Tìm thầy uô"ng thuốb có được không?

Đáp:

- Tìm thầy uông thuốc ban đầu không ngại, 
nhưng thuốc chỉ có thể trị bệnh, không trị mệnh. 
Mệnh nếu hết thuốc làm được gì? Nếu giết hại sinh 
vật làm thuôc để cầu thân thể an ổn thì quyết định 
không được. Phần nhiều tô i thấy người đời nhân lúc 
bệnh nên trì trai mới được thuyên giảm. Còn vì trị 
bệnh mà làm rượu thịt, máu huyết để dùng thuốc, 
bệnh ấy sẽ càng thêm nặng. Thế nên biết, tin rằng 
Phật lực có thể cứu, rượu thịt chẳng ích gì.

Hỏi: ■

- Việc tế  thần cầu phước thì thế nào?

Đáp:

- Mạng người lâu dài hay ngắn ngủi đều do 
nghiệp định, sao lạ i nhờ quỷ thần kéo dài được? Nếu 
mê hoặc tin theo tà, sát hại chúng sinh, cúng tế  quỷ 
thần, chỉ tăng thêm tội lỗ i nghiệp chướng, trở lạ i làm 
tổn thọ mà thôi. Sinh mạng nếu hết, ma quỷ làm
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được gì? Tự sợ hãi vô ích, đều không giúp được chi 
cả. Phải rất cẩn thận. Nên chép văn này dán phía 
trước người bệnh cho họ thường thây, để đến khi lâm 
nguy khỏi quên mất chánh niệm.

Hỏi:

- Người bình thường chưa từng niệm Phật có 
dùng pháp này được không?

Đáp:

- Pháp này tăng tục, nam nữ, người chưa niệm 
Phật sử dụng đều được vãng sinh, quyết định không 
nghi. Tô i thấy người đời trong lúc bình thường, phần 
nhiều thường niệm Phật, lễ bái phát nguyện cầu sinh 
Tây Phương rất chuyên cần, nhưng đến khi bệnh lại 
sợ chết, hoàn toàn chẳng nói gì về việc vãng sinh 
giải thoát, mãi đến khi hơi dứt mạng hết, thần thức đi 
vào cõi u  minh mới đánh chuông niệm Phật. Như 
vậy, cũng giông như kẻ cướp ra khỏi nhà rồ i mọi 
người mới hô to lên thì làm được việc gì?

Chết là việc trọng đại, tự mình cần phải gắng 
sức mới được. Nếu một niệm sai lầm, muôn kiếp chịu 
khổ, ai thay thế cho mình?

Nên xét kỹ điều đó! Nếu lúc rảnh rang phải 
dùng pháp này tinh tấn niệm Phật, dôc sức thọ trìử Đó
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là việc lớn lúc lâm chung, có thể gọi là:

M ột đường Tây Phương rộng thênh thang
Thẳng tắ t về nhà không cần hỏi.

氺

Chương 7

HÓA PHẬT DẾN DON R líâ c

T rong Tông Cảnh Lục, có người hỏi rằng:

- Ngoài tâm không Phật, thấy Phật tức là 
tâm. Tại sao trong giáo lý nói có Hóa 

Phật đến đón rước sinh về Tịnh độ?

Đáp:

- Phật pháp chân thật vô"n không sinh diệt. Từ 
Phật chân thật phát khởi ra Hóa Phật để tiếp dẫn 
người mê. V ì Hóa Phật tức là Chân Phật nên Chân 
Phật và Hóa Phật vốn đồng nhất. Như thế thì không 
đến không đi, chỉ tùy theo tâm tưởng của chúng sinh 
mà ứng hóa. v ả  lạ i, bản thể của Hóa Phật tức là 
Chân Phật nên nói không đến không đi. Từ Chân 
Phật lưu xuât Hóa Phật, do đó thị hiện có sự đi lạ i. Ở 
nơi tướng không đến mà đến, nơi tướng không thấy

Thích M inh T hành  dịch

421



Liên Tông Bảo Giám

mà thấy. Không đến mà đến giông như bóng trăng 
chợt hiện, không thấy mà thấy dường như mây bỗng 
nổi lên.

Hỏi:

- Như trên nói Thể Chân Phật lặng yên chẳng 
động, tướng Hóa Phật không đến mà đến. Vậy tức là 
ngoài tâm có Hóa Phật đến đón rước, như thế làm sao 
chứng tỏ tự tâm là Phật?

Đáp:

- Đó chính là sức mạnh công đức bản nguyện 
của Như Lai, nên làm cho những chúng sinh có duyên 
chuyên tâm tưởng niệm có thể khiến tự tâm thấy 
Phật đến đón, chẳng phải chư Phật thật sự sai Hóa 
thân đến tiếp dẫn. Chỉ là do có duyên, thời cơ thích 
hợp nên hay khiến tự tâm thấy Phật đến đón. Thế thì, 
thân Phật lắng yên thường lặng lẽ, không đến không 
đi; tâm thức của chúng sinh nương vào sức bản 
nguyện của Phật, một niệm biến hóa có đến có đi. Ví 
như bóng trong gương, tợ việc trong mộng. Bóng 
trong gương chẳng phải trong, chẳng phải ngoài; việc 
trong mộng chẳng phải có, chẳng phải không. Chỉ là 
tâm sinh, chẳng phải do Phật biên hóa.

Người tu hành có lòng tin chân thật chắc chắc,
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muôn vãng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, 
chuyên nhât ý niệm nắm chặt một câu A-di-đà Phật.

- Chỉ có một niệm này là Bổn sư của ta.

- Chỉ một niệm này tức là Hóa Phậtỗ

- Chỉ một niệm này tức là dũng tướng phá tan 
địa ngục.

- Chỉ một niệm này là bảo kiếm  chém bầy tà.

- Chỉ một niệm này là đèn sáng xua tan tăm tôi.

- Chỉ một niệm này là thuyền lớn vượt qua biển
khổ.

- Chỉ một niệm này là phương pháp hay thoát 
khỏi sinh tử.

- Chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi ba cõi.

- Chỉ một niệm này là bản tánh Di-đà.

- Chỉ một niệm này thâu suốt Tịnh độ duy tâm.

Chỉ cần nhớ một câu A-di-đà Phật này, ở nơi 
tâm niệm đừng bỏ mâ"t. Niệm niệm thường hiện tiền, 
niệm niệm không rờ i tâm, rảnh rang cũng niệm như 
thế, bận rộn cũng niệm như thế, an vui cũng niệm 
như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, lúc sông cũng 
niệm như thế, khi chết cũng niệm như thế. Được vậy
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thì một niệm rõ ràng không mờ tôi, cần gì hỏi người 
tìm lô i về?

Như thế, thật đáng gọi là:

Đ i thuyền đều do người cầm lá i 
Thấu đạt đổng dạo đường Niết-bàn.

氺

Chương 8

BÀI K ị ĨÁN THÁN NIỆM PHÂT LÚC LÂM CHUNG 
CÙA BD-TÁĨ HIÊN THỦ

Phóng ánh sáng tên là Thấy Phật 
Ánh sáng giác ngộ người sắp mất 
Khiển họ nghĩ nhớ, thấy Như Lai 
Khi mạng chung được sinh cõi Tịnh.
Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật 
Dạy tạo tượng Phật, bảo chiêm ngưỡng 
Khiến họ tin  sâu nơi đức Phật 
Thế nên thành tựu ánh sáng này.

Sám chủ Từ Vân Thức ở chùa Thiên Trúc nói 
rằng: “Bổn câu trước khen ngợi đức Phật phóng ánh 
sáng. Người thấy ánh sáng ấy gọi là thâỳ Phật, có thê
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khiến họ lúc lâm chung vãng sinh Tịnh độ. Bốn câu 
sau tán thán đức Phật tu nhân về ánh sáng này. Nhân 
ấy chỉ là khuyên bảo người sắp lâm chung niệm Phật, 
dạy họ an tr í tượng Phật, khiến họ thấy rồ i sinh khởi 
lòng tin, cho nên khi thành Phật được ánh sáng này và 
bảo dùng bài kệ khuyên khắp mọi người tin  nhận".

Hễ gặp quyến thuộc và tất cả mọi người lúc sắp 
lâm chung, trước hết nên an trí tượng Phật ở trước 
giường, bảo họ nhìn và khuyên niệm Phật. Nếu như 
người bị đau khổ bức bách, hoặc trước kia không có 
lòng tin, chẳng chịu niệm Phật thì phải dùng đủ mọi 
phương tiện khuyên bảo họ xưng danh hiệu Phật cho 
đến mười niệm, ắt được diệt trừ trọng tội, sinh về 
Tịnh độ của Phật. M ột việc lợ i ích này chẳng thể nghĩ 
bàn. Nếu khuyên một người vãng sinh Tịnh độ thì dù 
tự mình không tu hành rô"t cuộc cũng sẽ được sinh về 
Tịnh độ. Huông chi, sau này thành Phật, có thể phóng 
ánh sánh chiếu soi tất cả chúng sinh lúc lâm chung 
được thấy Phật.

Phần nhiều, người đời vì ân ái nên tụ họp lạ i 
khóc lóc, chẳng suy tư đến việc cứu độ, đó là ác tri 
thức. Khổ thay! Khổ thay! V ì ân ái buộc ràng mà rơi 
vào đường ác, không biết bao giờ giải thoát? Dù là 
cha mẹ hiền lành, con cháu hiếu thảo cũng chẳng

T hích M inh T hành  dịch
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biết làm sao? Lấy đó mà xét, mọi người cần phải cố" 
gắng lến!

Như thế, thật đáng gọi là:

Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
Mau qua cõi Phật Vô Lượng Quang.

*

Chương 9

TiN ỊM咖 GN HIỈUÍT， 

B À N VÊO IIẦ B Á D C A D TH Ấ P

Kinh Thủ Lăng-nghiêm  nói:

Phật bảo A-nan:

- Tất  cả thế gian sông chết nối nhau, 
sông thuận theo thói quen, chết thì đổi sang dòng 
khác. Kh i gần mạng chung, chưa hết hơi nóng, 
nghiệp thiện ác một đời đồng thời hiện ra.

- Thuần là tưởng thì liền bay lên, nhất định sinh 
về các cõi T rờ i; nếu bay lên, trong tâm gồm có phước 
đức, trí tuệ cùng với tịnh nguyện, tự nhiên tâm được 
khai ngộ, thấy tất cả Tịnh độ của chư Phật trong mười

Liên Tông Bảo Giám
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phương, theo nguyện mà vãng sinh.

- Tình ít, tưởng nhiều, cất lên không xa thì làm 
phi tiên.

—Tình và tưởng bằng nhau, không bay lên, 
không rơi xuông, sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suô̂ t 
nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Tình nhiều, 
tưởng ít, đi vào các loài bàng sinh, nặng làm giông có 
lông, nhẹ làm loài có cánh.

- Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuố"ng 
dưới thủy luân, sinh nơi hỏa tế, chịu khí phần của 
lửa dữ, thân làm  ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì 
nước có thể hại mình, nên trả i trăm ngàn kiếp không 
ăn không uô"ng.

- Chín phần tình, một phần tưởng, xuông thấu 
qua hỏa luân, nhẹ thì sinh vào địa ngục Hữu gián, 
nặng thì sinh vào địa ngục Vô gián.

- Thuần là tình thì chìm sâu vào địa ngục A-tỳ; 
nếu trong tâm chìm sâu nơi đó, lạ i có lỗ i hủy báng 
Đại thừa, phá giới cấm của Phật, nói pháp lừa dốì để 
tham cầu tín thí, lạm nhận cung kính, hoặc phạm ngũ 
nghịch, thập ác thì lạ i còn sinh vào địa ngục A-tỳ ở 
mười phương” .
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LÂM CHUNG TlíONG THIỆN ÁC 
CHIÊU CẢM o u t  BẨO

T rong kinh Thủ Hộ Quốc G iới Chủ, đức 
Phật bảo:

- Nếu người sắp lâm chung, dự b iết thời 
khắc, chánh niệm rõ ràng, tắm gội mặc áo, an lành 
qua đời, ánh sáng chiếu thân, thấy tướng hảo Phật, 
các điềm lành đều hiện ra, biết chắc người này quyết 
định vãng sinh Tịnh độ.

- Nếu người niệm Phật trì g iớ i không có tâm tinh 
tấn, lúc sắp mạng chung cũng không có tướng lành, 
không có tướng ác, Địa phủ không thâu, An Dưỡng 
chẳng nhận, như ngủ mà đi. Người này lòng nghi ngờ 
chưa đoạn dứt nên sinh về Nghi Thành114, thọ hưởng 
vui vẻ trong năm trăm năm, tu Tín, Nguyện thêm mới 
được về Tịnh độ.

Chương 10

114 Nghi Thành: nơi sinh về của các hành giả tu các công đức bằng tâm 
nghi hoặc trong cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà. Hành giả dù được vãng 
sinh Tịnh độ Cực Lạc, nhutig vẫn chưa hiểu thật tướng, nên đức Phật mới 
đáp ứng căn cơ của họ mà thị hiện cõi hóa sinh, đó là Nghi Thành.
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- Nếu người khởi tâm thương xót, chánh niệm 
hiện tiền, đôì với tài sản vỢ con tâm không luyến ái, 
đôi mắt trong sáng, ngẩng mặt mỉm cười, nghĩ tưởng 
thiên cung sẽ đến rước ta, tai nghe thiên nhạc, mắt 
thấy đồng tử cõi T rờ iử Lúc bỏ báo thân này, nhất định 
sinh về Thiên giới.

- Nếu người sinh tâm nhu nhuyến, khởi tâm 
phước đức, thân không bệnh hoạn, nghĩ nhớ cha mẹ, 
vỢ con, đôì vớ i việc thiện ác tâm không lầm lẫn, tâm 
tư ngay thẳng, di chúc gia tài từ biệt mà đi. Người 
này nhất định sinh về cõi Người.

- Nếu người giận dữ mà nhìn quyến thuộc, đưa 
tay nắm bắt hư không, tiểu tiện không hay, thân 
thường hôi thôi, hai mắt đỏ hoe, thường nằm úp mặt, 
co về bên trái, toàn thân đau nhức. Hoặc thấy tướng 
ác, miệng không nói được, rên rỉ kêu gào, oan trái 
hiện ra, tâm thức tán loạn, mê hoặc điên đảo, toàn 
thân lạnh buố"t，bàn tay nắm chặt, thân cứng như đá. 
Người này lúc mạng chung, nhât định sẽ vào Địa ngục.

- Nếu người hay liếm  môi, thân nóng như lửa, 
thường lo đói khát, ưa nói về ăn uông, miệng há 
không ngậm lại, tham luyến tài sản, mạng sông dây 
dưa khó dứt, chết không nhắm mắt. Người này nhất 
định vào đường Ngạ quỷ.

Thích M inh T hành  dịch
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- Nếu người thân mang bệnh nặng như ở trong 
mây mù, tâm thần hôn mê tán loạn, sợ nghe danh 
hiệu Phật, ưa thích ăn mùi vị máu thịt, không chịu 
nghe lờ i khuyên bảo, ái luyến vợ con, tay chân co 
quắp, toàn thân xuất mồ hôi, nói lờ i thô ác, thường 
nuốt nước miếng. Tướng ấy hiện ra, nhất định đi vào 
đường Súc sinh.

氺

Chương 11

KHUYÊN BẢDDỊỊ BỊ IU HÀNH 
M líííl DÍÊU LÚC LÂM CHUNG KHÔNG THÍ NIỆM PHẬT

■ _

" in x h à m  phu nghiệp nặng, ai nấy cũng đều 
I 7  tham sông sợ chết. Nếu không dự bị công 
i  phu thì lúc lâm chung không thể khắc 

phục được để niệm Phật. Trong Thập Nghi Luận của 
Đại sư Trí Giả nói: “Lúc sắp lâm chung, niệm Phật 
gọi là tâm sau cùng. Tâm này mạnh mẽ thì vừa niệm 
danh hiệu Phật, liền được vãng sinh Tịnh độ".

Bởi lẽ, lúc sắp chết, tâm ấy mạnh mẽ quyết 
định, cho nên hơn cả trăm năm gắng sức thực hành.
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Có người hỏi rằng:

- Lúc sắp lâm chung, niệm Phật liền được vãng 
sinh, cần gì phải dự bị tu hành nghiệp thù thắng?

Đáp:

- Đ ời người thọ yểu, khó lường được mạng sôlng 
ngắn hay dài, hoặc ngay khi bệnh hoạn mà hôn mê, 
hoặc là đột ngột qua đờ iỗ Lúc còn sông chẳng làm 
việc lành ắt khó tránh khỏi tai ương ở đời sau. V ì thế, 
cần phải dự bị tu hành mọi việc lành, đó là biết 
phòng ngừa lo sợ lỗ i lầm này.

M ười điều lúc sắp mạng chung không thể khắc 
phục để niệm Phật:

1 • Chưa hẳn gặp bạn lành, nên chẳng ai khuyên 
niệm.

2. Bệnh khổ bức bách thân thể, tâm thần hôn mê 
tán loạn.

3. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh
Phật.

4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng 
niệm.

5. Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mấ t̂ sự điềm tỉnh 
chí thành.

T hích M inh T hành  dịch
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6. Bỗng gặp cọp sói làm kinh hoàng hoảng hô"t.

7. Khi lâm chung bị bạn ác phá hoại đạo tâm.

8. Ăn uô"ng quá nhiều hôn mê đến chết.

9. BỊ trúng thương thoạt chết giữa quân trận.

10. Từ trên cao té xuông mà mạng vong.

V ì thế nên biết, lúc lâm chung khó bảo đảm 
được tốt hay xấu, nên cần phải dự bị tu tập trước!

Như thế, thật đáng gọi là:

Lúc rảnh ra công, lúc gấp dùng 
Gặp việc tay chân khỏi phải loạn.
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Thiên thứ chín

CHÁNH BÁO NIỆM PHẬĨ 
_ ■

N hân tu bạch nghiệp, quả cảm Tịnh 
bang, Hóa Phật dẫn lên đài vàng, 
Thánh Hiền đón về Cực Lạc; vượt qua 

ba cõi, ra khỏi bôn dòng115. Nghiệp hết trần tiêu, tình 
quên nghĩ dứt, chất gởi trong thai sen, thần dạo nơi

115 Bô,n dòng: nguyên văn là Tứ lưu. Chúng sinh bị bốn dòng này khiến 
trô i nổi chẳng dừng nên gọi là lưu (dòng).
1. K iến lưu: tức Kiến hoặc trong ba cõi. Nghĩa là ý căn đối vớ i pháp trần 
sinh khởi kiến châp phân biệt, do kiến hoặc này nên trô i nổi trong ba cõi 
không thể thoát ra. '
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cõi báu. Phụng thờ Phật Di-đà làm Bổn sư, được cùng 
Quán Âm, Thế Chí làm bạn lành, biển chúng thanh 
tịnh đồng dự đại hội L iên trì, chín phẩm thượng lưu 
đều nói về bản hạnh (hạnh tu của mình).

Năm phần hương thoang thoảng nơi người116, ba 
đức117 trang nghiêm thân tướng hảo. Gió nhẹ v i vu,

2. Dục lưu: Dục là Tư hoặc trong cõi Dục. Năm căn do tham ái năm trần 
nên gọi là Tư hoặc, tức tham, sân, mạn. Do Tư hoặc này nên trô i nổi 
trong cõi Dục không thể thoát ra.
3 . Hữu lưu: Hữu là nhân quả chẳng mất. Tư hoặc ưong cõi sắc và Vô 
sắc là tham ỉam, ngã mạn. Do Tư hoặc này nên trô i nổi trong cõi sắc và 
Vô sắc không thể thoát ra.
4 Vô minh lưu: không hiểu rõ nên gọi vô minh, tức là si hoặc trong Tư 
hoặc của ba cõi. Do vô minh này nên trô i nổi trong ba cõi không thể 

thoát ra.
116 Năm  phần hương: năm phần hương ví dụ vớ i 5 phần pháp thân.
Bậc Thánh Vô học tự mình thành tựu 5 pháp công đức, gọi là 5 phân 
pháp thân. Đó là: G iớ i thân, định thân, huệ thân, giả i thoát thân và giải 
thoát tri k iến thân. Năm thân này được ví dụ như hương thơm, nên gọi là
5 phần hương, tức giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương 

và giả i thoát tri k iến hương.
117 Ba đức:
I Tam Đức: chỉ cho 3 đức tướng của Đại Niết-bàn: Pháp thân, Bát-nhã, 

và G iả i thoát.
Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương q. 18 thì: 、

1 Pháp thân: chỉ cho chân như vôn có sẩn của tất cả hiện tượng tồn tại, 
hoặc chỉ cho thân được hoàn thành bằng pháp công đức.
2. G iả i thoát: tức cởi bỏ tất cả sự tró i buộc của phiền não,
3. Bát-nhã: chỉ cho trí tuệ giác ngộ.
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Sự quan hệ giữa 3 đức này là 3 tức 1，1 tức 3. Khi còn ở Nhân vị thì gọi là 
Tam Phật tánh, khi đến Quả vị thì gọi là Tam đức.
Đ ại Búí-niếĩ bàn Kình Huyền Nịịhĩa  quyển thượng, phiên dịch từ “ Ma-ha 
Bat N iết-bàn-na” là “ Đại diệt độ，，，cho rằng “ Đ ạ i” là Pháp thân, “ D iệ t” 
là G iả i thoát và “ Đ ộ ” là Bát-nhã.
Ngoài ra, do nhân và quả đôi nhau，nên Tam đức cũng có 2 thứ thuận và 
nghịch khác nhau. Tam đức thuận là: Quả của Chánh nhân Phật tánh 
thành tựu đức của Pháp thân, quả của Liễu nhân Phật tánh thành tựu đức 
của Bát-nhã, còn quả của Duyên nhân Phật tánh thì thành tựu đức của 
Giải thoái. T rá i lại, nếu do chuyển “ K hổ” mà thành tựu đức Pháp thân, 
do chuyển “ Hoặc” mà thành tựu đức Bát-nhã và do chuyển “ N ghiệp” mà 
hoàn thành đức G iải thoát thì gọi là Nghịch tam đức.
Theo tông Thiên Thai thì thuyết Tam đức đã xuất hiện trong các kinh 
trước kinh Pháp Hou’ nhưng Tam đức của Pháp Hoa Viên Giáo ỉà Phi tung 
phi hoành, Phi tam phi nhât, có thể nói khác hẳn vớ i các thuyết trước. 
Đồng thời, Tam đức của Pháp Hoa Viên Giáo cũng có thể phối hợp với 
Tam Bồ-đề, Tam Phật tánh，Tam Bảo, Tam đạo, Tam thức, Tam Bát-nhã, 
Tam Đại thừa, Tam thân, Tam Niết-bàn...
Ngoài ra, theo luận Nhiếp D ụi Thừa thì có thể chuyển 5 uẩn thành 3 đức, 
tức có thể chuyển sắc uẩn thành đức Pháp thân, chuyển 3 uẩn Thọ, 
Tưởng, Hành, thành đức Giải thoát, và chuyển Thức uẩn thành đức 
Bát-nhã.
II. Tam Đức: chỉ cho 3 thứ đức tướng của quả vị Phật là Trí đức, Đoạn đức 
và Ân đức.
Luận Phật Tánh quyển 2 giải thích Tam đức này như sau:
1. Trí đức: chỉ cho trí tuệ của Phật quán xct tất cả các pháp.
2. Đoạn đức: chỉ cho đức diệt trừ hêt tất cả phiền não hoặc nghiệp.
3. Ân đức: đức do nguyện lực cứu độ chúng sinh mà ban ân huệ cho tât cả 
chúng sinh.
Ba đức trên đây phôi vớ i Pháp thân, Báo thân và ứng thân, đồng thời, Trí 
đức và Đoạn đức có nội dung tự lợ i, tự hành, và tự giác, còn Ân đức thì 
mang nội dung lợ i tha, hóa tha và giác tha.

437



Liên Tôìiq Bảo Giám

nghe mọi âm thanh diễn pháp; mưa hoa rơ i nhẹ, thấy 
ánh sáng tợ lưới giăng. Thăm thẳm trờ i mây mà 
chẳng cách xa do có thần túc, y tơ áo lụa hứng đầy 
hoa đẹp cúng dường chư Phật khắp mười phương. 
Sớm yết kiến Từ dung, được pháp ấn mà trở về cõi 
nước; chiều dạo thế g iớ i vàng kim, nghe kệ ngọc mà 
tiêu diêu tự tại. Sen lành vừa nở trừ diệt tai ương, tân 
học hóa sinh thành tựu bậc Bất thôi, dứt hẳn nỗi khổ 
thô phù, Phật quả cũng chẳng còn xa xăm. Dạo chơi 
nơi rừng ngọc, tắm gội trong nước công đức. Lầu các 
bách thảo hoa lệ, bảy hàng cây báu trang nghiêm, 
phong cảnh đẹp tươi miên viễn. Đất bằng như lòng 
bàn tay, ẩm thực y phục tùy niệm mà đến; nhạc trời 
không tấu tự vang, thọ dụng tự nhiên xuất hiện. Vui 
vẻ khác xa nhân thế, gấp muôn ức lần chư Thiên, 
không sao sánh kịp.

Hằng hà sa chư Phật thảy đều khen ngợi. Thân 
đầy đủ tướng hảo ánh sáng, bước trên đường Thánh 
thềm hương, sông lâu vô lượng, bi nguyện vô cùng. 
Xả bỏ hai loại sinh tử118, đã chẳng phải là thân quả

Hoa Nghicm Kinh Sớ quyển 12 (Đại 35, 589 hạ) nói: “ Hạt giông Phật 
không dứt mất có tướng như thế nào? Là thành tựu Tam đức: cứu độ 
chúng sinh, thành tựu Ân đức; đoạn hẳn phiền não, thành tựu Đoạn đức; 
rõ biết các hạnh, thành tựu Trí đức” .
118 Hai loạ i sinh tử: Phần đoạn sinh tử và Biến dịch sinh tử.
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1. Phần đoạn sinh tử:
Cũng gọi Phần đoạn tử, Hữu vi sinh tử, chỉ cho sự sinh tử của chúng sinh 
trong 3 cõi, 1 trong 2 loại sinh tử. Do tạo nghiệp khác nhau nên chúng 
sinh chiếu cảm quả báo sinh tử trong 3 cõi có thân tướng đẹp, xấu, tuổi 
thọ dài, ngắn không giông nhau, vì thế gọi là Phần đoạn sinh tử.
Theo thuyết của các nhà Duy thức thì Phần đoạn sinh tử lấy nghiệp thiện 
ác hữu lậu làm nhân trực tiếp và lấy Phiền não chướng làm nhân gián 
tiếp mà chiêu cảm quả dị thục thô trọng trong 3 cõi. Vì thân mạng có dài 
ngắn, tùy theo năng lực của nhân duyên mà quyết định hạn lượng, cho 
nôn gọi là Phần đoạn, cũng tức là sinh tử trong 3 cõi, 6 đường.
Đ ụi Thừa Nghĩa Chưmg quyển 8 chia Phần đoạn sinh tử làm 2 loại: Ác 
đạo phần đoạn và Thiện đạo phần đoạn.
1. Ác đạo phần đoạn: chỉ cho quả báo trong 3 đường, gồm 3 bậc:
a. Sinh tử của phàm phu phải chịu, lấy ác nghiệp ỉàm nhân, Tứ trụ địa làm 
duyên.
b. Sinh tử do Bồ-lá t Thập trụ phải chịu, lây ác nghiệp làm nhân, Tứ trụ 
địa làm chánh duyên, bi nguyện làm trợ duyên.
c. Sinh tử mà Bồ-tát Sơ địa từ hàng chủng tánh trở lên phải chịu, lấy ác 
nghiệp làm nhân, bi nguyện làm chính duyên, Tứ trụ địa làm trợ duyên.
2. Thiện đạo phần đoạn: cũng có 3 bậc là:
a. Sinh tử của phàm phu, Nhị thừa, cho đến Bồ-tát Thập trụ phải chịu, lấy 
thiện nghiệp làm nhân, Tứ trụ địa làm duyên.
b. Sinh tử do Bồ-tát chủng tánh giải hành phải chịu, lấy thiện nghiệp làm 
nhân, Tứ trụ địa làm chính duyên, bi nguyện làm trợ duyên.
c. Sinh tử mà hàng Bồ-tát Địa thượng phải chịu, lấy thiện nghiệp làm 
nhân, bi nguyện làm chánh duyên, Tứ trụ địa làm trợ duyên. Ngoài ra còn 
nói rõ về thứ bậc của quả báo lúc hết.
2. Biến dịch sinh tử:
Sống chết thay đổi. Cũng gợi Vô vi sinh tử, Bất tư nghị biến dịch sinh tử, 
Bất tư nghị biến dịch tử, Biến dịch tử. M ột trong hai thứ sinh tử. Đ ối lại 
với “ Phẩn đoạn sinh tử ” , tức là các bậc A-la-hán, Bích-chi Phật và Bồ-tát 
đại lực, lây “ hữu phân biệt n g h iệ p v ô  lậu làm nhân, lấy Vô minh trụ địa

439



Liên Tông Bảo Giám

báo nên được Bản tế119 thường tỏ sáng, rờ i hẳn tướng 
đến đi.

Duyên mạnh mẽ, đức thù thắng, đều do tâm 
niệm Phật phát sinh; phước đầy đủ, thọ miên trường, 
hoàn toàn nhờ tịnh nhân cảm thành quả báo. Nên 
biết, Phật có nguyện nhiếp thọ chúng sinh, chúng 
sinh có nhân cảm ứng với Phật. Duyên thù thắng như 
thế được phát khởi từ Tín, Nguyện. Do quả mầu 
nhiệm này mà thành tựu Y  báo1』 Chánh báo1-1

làm duyên mà cảm nhận được thân quả báo nhiệm mầu vượt ngoài ba 
cõi. Thân quả báo này là do sức bi nguyện vô lậu chuyển đổi thân Phần 
đoạn sinh tử thô nặng vốn có trước kia biến thành thân nhỏ nhiệm, không 
sắc không hình, không hạn định tuổi thọ.ẽ. nên gọi là thân Biến dịch. 
Thân này do sức định, sức nguyện giúp thành, diệu dụng của nó khó 
lường được nên cũng gọi là thân Bâì tư nghị (thân không nghĩ hàn được). 
Lạ i nữa, vì thân này do ý nguyện đại bi mà thành, nôn cũng gọi là thân ý 
thành thân Vô lậu, thân vượt ra ngoài ba cõi. Lạ i vì thân này đã do sức 
định vô lậu chuyển thành, hoàn toàn khác vớ i thân phận trước kia, giống 
như biến hóa mà được nên cũng được gọi là thân biến hóa.
Vì các bậc A-la-hán, Bích-chi Phật và Bồ-tát đại lực đã dứt bỏ hết phiền 
não hoặc chướng của bôn trụ địa, không còn thọ sinh thân Phần đoạn 
trong ha cõi nữa mà thọ sinh thân Biến dịch ở ngoài ba cõi. Tuy nhiên, 
sau đó các v i ây lạ i dùng thân Biên dịch này trở lạ i trong ba CÕI ma tu cac 
hạnh Bồ-tát trong thời gian dài để mong đạt đến Vô Thượng Bồ-đề.
119 Bản tế : lý  thuyết tuyộl đối bình đẳng, còn gọi là N iết-bàn chân như.
120 Y báo: quả báo tuy theo quả báo chính, là sự vật ngoài thân, tức 
những vật nương theo thân mạng của mình. Như nhà cửa, của cải, làng 
xóm đất nước của mình. Như y báo của Phật Thích-ca là toàn cõi Ta-bà
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trang nghiêm. Hoặc tọa thiền, tụng niệm bên ao thât 
bảo, hoặc kinh hành từng bước trên đất vàng ròng, 
được no lòng bởi v ị ngon thiền duyệt pháp hỷ, mặc 
thiên y từ bi hỷ xả, công đức bồi đắp tinh thần, tăng 
thêm từ bi trí tuệ, ung dung hành, đạo trưởng dưỡng 
Thánh thai, vào cửa Vô sinh, liền lên ngôi v ị Bồ-tát, 
được A-bệ-bạt-trí, tâm Bồ-đề Bất thối.

Ở trong nhà đấng Pháp vương, đều nhận lờ i thọ 
ký của Như Lai, nghe pháp Đại thừa, đồng được khen 
ngợi là bậc Nhất Sinh Bổ Xứ. M ỗ i niệm mỗi niệm 
rỗng lặng, mỗi tâm mỗi tâm an tĩnh, được Tam-muội 
chánh định, đủ sáu thứ thần thông, hiến cúng mười 
phương, qua lạ i vô ngại. Phân thân trong muôn ức cõi 
mà chẳng mất định tâm; rải nước pháp khắp ba ngàn 
Đại thiên thế g iới; dắt chúng sinh ra khỏi ngôi nhà 
rực lửa, mình và người đều lợ i ích, hạnh nguyện tât 
vẹn toàn.

Như thế, thật đáng gọi là:

T hích M inh T hành  dịch

với m ọi vật trên cõi ây. Còn y báo của Phật Di-đà là Cực Lạc thê giới 
vớ i m ọi thứ trân bảo.
121 Chánh báo: thân tâm của mình, do những duycn nghiệp từ trước nôn 
sinh ra vớ i tâm làm người, làm Ticn, làm Phật, làm Thần, làm quỷ, làm 
súc sinh. Như làm người thì có đủ thân thể, tay chân, mất, mũi... Làm 
Phật thì có đủ 32 tướng chính, 80 tướng tốt phụ. Đó là chánh báo.
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Sinh trăm ngàn Tam-muội đều duy tâm 
Công đức trang nghiêm về ta vậy.

氺

Chương 1

GDNGDVG TRANG NGHIÊM

Chương Công Đức Bồ-tát trong kinh Vô 
Lượng Thọ nói: “Ngứời sinh về cõi nước 
kia, dung mạo thảy đều nhu hòa, tướng 

hảo đầy đủ, thiền định tr í tuệ thông đạt vô ngại, thần 
thông oai đức thảy đều viên mãn, vào sầu trong pháp 
môn, đầy đủ Vổ sinh Pháp nhẫn, cứu xét thấu suốt rốt 
ráo kho tàng bí mật của chư Phật, điều phục các căn, 
thân tâm nhẹ nhàng, an nhiên tịch tĩnh vào nơi 
Niết-bàn, thâm nhập tr í tuệ chân chánh, không còn 
những tập khí dư thừa. Nương theo Phật tu hành Thất 
Giác C h i122 và Bát Chánh Đ ạ o 123. Tu tập Ngũ

Liên Tông Bảo Giám

n7ằ Thất giác chi (zh. qĩjuzhT 七 覺 支 ， ja. shichikakushi, sa. 
saptabodhyangãni, bo. byang chub yan lag bdun): bảy Bồ-đề phần, là 
nhóm thứ sáu trong ba mươi bảy Bồ-đề phần (sa. bodhipãksikadharma), 
gồm có:
1. Trạch pháp (zh. 睪法，sa. dharmapravicaya): phân tích, b iết phân biệt 
đúng sai.
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2. T inh tân ( z h .精進，sa. vlrya).
3. Hỉ ( z h .喜，sa. prĩti): tâm hoan hỉ.
4. Khinh an ( z h .輕安，sa. prasabđhi): tâm thức khinh an, sảng khoái.
5. N iệm ( z h .念，sa. smrti): tỉnh giác.
6. Đ ịnh ( z h .定，sa. samădhi): sự tập trung lắng ọng.
7. Xả ( z h .捨，sa. upcksã): ỈỊng buơng xả, khơng cu chấp.
123 B á t chánh đạo (zh. bazhèngdào 八 正 道 ，ja. hasshõdõ, sa. 
astãngika-mãrga, pi. atthãngika-magga，bo. 'phags lam yan lag brgyad) 
là con đường tám nhánh để giả i thoát khỏi khổ (sa. duhkha), là chân lý 
cuối cùng của Tứ diệu đế. Bát chánh đạo là một trong 37 Bồ-đề phần 
( z h .三十七菩提分）hay 37 giác chi (sa. bodhipãksika-dharma).
Bát chánh đạo bao gồm:
1. Chánh kiến ( z h .正見，pi. sammã-ditthi’ sa. samyag-drsti, bo. yang dag 
pa、i lta ba): gìn giữ một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lý 
vô ngã.
2. Chánh tư duy ( z h .正思唯，pi. sammã-sankappa, sa. samyak-samkalpa, 
bo. yang dag pa' i rtog pa): suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn, suy xét 
về ý nghĩa của bốn chân lý một cách không sai lầm.
3. Chánh ngữ ( z h .正 i ，pi. sammă-vãcã, sa. samyag-vãk, boế yang dag 
pa 'i ngag): không nói dôi hay không nói phù phiếm.
4. Chánh nghiộp ( z h .正業，pi. sammã-kammanta, sa. samyak-karmãnta, 
bo. yang dag pa 'i las kyi mtha): tránh phạm giới luật.
5. Chánh mạng ( z h .正命，pi. sammã-ãjĩva, sa. samyag-ãjĩva, bo. yang 
dag pa 'i 'tsho ba): tránh các nghề nghiệp liên quan đến sál sinh (giết hại 
sinh vật) như đồ lể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện.
6. Chánh tinh tấn ( z h .正4青進，pi. sammã-vãyăma, sa. saniyag-vyãyãma, 
bo. yang dag pavi rtsaỉ ba): phát triển nghiệp tốt, d iệt trừ nghiộp xâu.
7. Chánh niệm ( / h . 正念，pi. sammã-sati, sa. samyag-smrti, bo. yang dag 
pa、i dran pa): tỉnh giác trên ba phương diện thân, khẩu, ý.
8. Chánh định ( z h .正定，pi. sammã-samãdhi, sa. samyak-samãdhi, bo. 
yang đag pa 'i ting ngc vdzin): tập trung tâm ý ，đạt bôn định xuất thế gian 
(sa. arũpa-samãdhi).
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nhãn124, chiếu soi Chân đê"125, thông đạt Tục để126. 
Biện tà i tổng trì tự tạ i vô ngại, khéo hiểu vô biên 
phương tiện trong thế gian. Lời nói thành thật chắc 
chắn, thấu rõ nghĩa lý sâu xa, diễn thuyết chánh pháp 
hóa độ các loà i hữu tình, quán xét khắp ba cõi đều 
rỗng không chẳng có gì, biết tất cả các pháp vô tướng

124 Ngũ nhãn (P: Paĩca cakwùôiwi, p： Paĩca cakkhùni): chỉ cho 5 loại 
mắt. Tức là:
1. Nhục nhãn (P: Màôsa-cakwus): mắt của người phàm tục.
2. Thiên nhãn (P: Divya-cakwus): mắt của người trờ i ở cõi sắc nhờ tu 
Thiền định mà đạt được. M ắt này có khả năng thấy hết mọi thứ xa gần, 
trước sau, ưong ngoài, ngày đêm, trôn dưới...
3. Tuệ nhãn (P: Prajĩà-cakwus): mắt này có thể thấy rõ chân không vô 
tướng, tức là thấu suối hết thảy hiện tượng đều là không tướng, định 
tướng.
4. Pháp nhãn (P: Dharma-cakwus): mất của Bồ-tát. M ắt này thấy được tất 
cả các pháp môn.
5. Phật nhãn (P: Buddha-cakwus): mất Phật. M ắt này có đủ công năng 
của cả 4 loạ i mắt trên, thấu suôi hết thảy mọi pháp, không có gì mà 
chẳng thấy biết.
Tông Thiên Thai cho rằng Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn và Pháp 
nhãn thuộc nhân vị, Phật nhãn thuộc quả vị. Lạ i tùy theo 4 giáo Tạng, 
Thông, B iệt, V iên mà nghĩa của Neũ nhãn đều khác. M ật giáo thì cho 
rằng Ngũ nhãn không có hơn kém khác nhau, nhưng đặc biệt coi trọng 
Phật nhãn và Phật cách hóa Phật nhãn, gọi là Phật nhãn tôn.
125 Chân đế  (P: Paramàrtha-satya, p： Paramattha-sacca): cũng gọi 
Thắng nghĩa đế, Đệ nhất nghĩa đế. Chỉ cho chân lý  xuất thế gian.
126 Tục đế  (P:Saôvfti-satya, p： Sammuti-sacca): cũng gọi Thế tục đế， 
Thế đế, chỉ cho chân lý thế gian.
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vô vi không lấy không bỏ, xa rờ i điên đảo, vững chắc 
không động như núi Tu-di.

T rí tuệ sáng suốt như mặt trời, rộng lớn như biển 
cả, phát sinh ra những bảo vật công đức. T rí tuệ mạnh 
mẽ như ngọn lửa hừng hực đốt cháy củi phiền não. 
Nhẫn nhục như đất, bình đẳng với tất cả. Thanh tịnh 
như nước, rửa sạch mọi bụi nhơ; như hư không vô biên 
vì tất cả chẳng chướng ngại, như hoa sen ra khỏi nước 
vì rờ i tất cả ô nhiễm, như tiếng sấm sét vì diễn nói 
pháp âm, như mây kéo mù m ịt vì tuôn mưa pháp, như 
gió lay động cành cây vì nảy mầm Bồ-đề, như tiếng 
trâu chúa vì khác hẳn với tiếng của các loà i trâu 
khác, như uy thế của voi chúa vì khó lường xét được, 
như ngựa g iỏ i chạy vì những vật được chuyên chở 
chẳng mất, như sư tử chúa vì không sợ sệt, như cây 
Ni-câu-luật 127 vì tàng che rộng lớn, như hoa 
Ưu-bát-laỉ2S vì khó được gặp, như chày kim cang phá

127 N ỉ-câu-ỉuật: Tên khoa học: Jicus indica.
M ột loạ i cây thuộc họ dâu, hình dạng giống cây dong, thường mọc ở Ản 
Độ, Tích Lan, cao từ 10 m đến 15 m, ỉá hình tròn đầu dài mà nhọn. 
Nhánh của nó rũ xuông tận gốc thành rễ phụ, cành lá sum xuê nhưng 
hạt lạ i rất nhỏ, nên kinh điển Phật giáo thường dùng nó để dụ cho 
“ N h â n ”  tu y  n h ỏ  n h ư n g  “ Q u á ”  l ạ i  r ấ t  lớ n .

128 Hoa Ưu- bát-ia: Còn gọi Ô-đàm-bát-la hoa, Ưu-đàm-ba hoa, 
ổ - đ à m - b á t - la  h o a , ư u - đ à m  h o a , u ấ t - đ à m  h o a .
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VỠ núi tã, như thân Phạm vương vì sinh ra Phạm 
chúng, như chim Cánh vàng vì thắng Độc long, như 
chim muông trong hư không chẳng có dấu vết, như núi 
Tuyết vì chói sáng công đức thanh tịnh, như ngài Từ 
Thị129 vì quán xét pháp giớ i bình đẳng.

T h ự c  v ậ t  ẩ n  h o a  th u ộ c  h ọ  c â y  d â u , s ô n g  d ư ớ i c h â n  n ú i  H y m a la y a ,  c a o  

n g u y ê n  D e c c a n  v à  S r i  L a n c a .  T h â n  c â y  c a o  h ơ n  3  m ,  lá  c ó  h a i  lo ạ i .  L o ạ i  

th ứ  n h ấ t  t r ơ n  v à  p h ẵ n g ,  lo ạ i  th ứ  h a i th ô  n h á m , đ ề u  d à i  từ  10  đ ế n  18 c m , 

đ ầ u  n h ọ n  h ơ i  d à i.  C ó  h o a  đ ự c  h o a  c á i  k h á c  n h a u . L o ạ i  c ó  đ à i  h o a  lớ n  th ì  

n h ư  n ắ m  ta y ,  c ò n  lo ạ i  n h ỏ  h ằ n g  n g ó n  ta y  c á i,  k ế t  th à n h  c h ù m  h ơ n  10  

h o a , m ọ c  t r ê n  th â n  c â y ,  tu y  ă n  đ ư ợ c  n h ư n g  v ị  k h ô n g  n g o n ẽ 

T h e o  Huệ Lâm Ầm Nịỉhĩa 8, lo ạ i  h o a  n à y  d o  đ iề m  là n h  l i n h  d ị  c h iế u  

c ả m , là  lo ạ i  t h iê n  h o a , t h ế  g ia n  k h ô n g  c ó . N ế u  N h ư  L a i  h ạ  s in h  th ì  n h ờ  

n ă n g  lự c  đ ạ i  p h ư ớ c  đ ứ c  c ủ a  N g à i  m à  c h iê u  c ả m  lo ạ i  h o a  n à y  x u ấ t  h iệ n .  

V I  lo ạ i  h o a  n à y  í t  c ó ,  k h ó  g ậ p , n ê n  t ro n g  c á c  k in h  P h ậ t  g iá o  c ó  r ấ t  n h iề u  

c h ỗ  d ù n g  h o a  n à y  d ụ  c h o  v iệ c  k h ó  g ặ p  P h ậ t  ra  đ ờ i.  N h ư  kinh Vô Lượng 

Thọ, thượng (Đại 12, 266 hạ) ghi: “ Vô lượng ức kiếp khó gặp khó thấy, 
g iô n g  n h ư  h o a  l i n h  t h o ạ i  đ ú n g  t h ờ i  m ớ i  x u ấ t  h iệ n ，，. V ì  lo ạ i  h o a  n à y  ẩ n  

t r o n g  đ à i  h o a  lõ m  h ìn h  c á i  b ìn h ,  c h o  n ê n  th ư ờ n g  b ị  n h ậ n  lầ m  lo ạ i  th ự c  

v ậ t  k h ô n g  h o a , d o  đ ó  m à  s in h  ra  c á c  t r u y ề n  th u y ế t ,  

ở  Â n  Đ ộ  từ  t h ờ i  đ ạ i  P h ệ -đ à  đ ế n  n a y , n g ư ờ i ta  th ư ờ n g  d ù n g  lá  th ô  c ủ a  

c â y  n à y  đ ể  là m  m ộ - h a  m ộ c ,  tứ c  là  là m  c ủ i  đốt k h i  c ú n g  tế .  T r o n g  P h ậ t  

g iá o ,  c ộ i  B ồ - đ ề  th à n h  đ ạ o  c ủ a  b ả y  đ ứ c  P h ậ t  q u á  k h ứ  đ ề u  k h á c  n h a u . 

Ư u - đ à m - b ạ t - la  th ụ  là  c â y  B ồ - đ ề  th à n h  đ ạ o  c ủ a  đ ứ c  P h ậ t  n ă m  

Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai.
129 T ừ T h ị ( 慈氏，“ người có lòng từ ” ): hay D i-lặc (zhế彌勒，sa. maitreya, 
p i .  m e t te y y a  là  c á c h  p h iê n  â m , c ũ n g  c ó  tê n  k h á c  là  V ô  N ă n g  T h ắ n g  (z h . 

無能勝，sa. ajita), phiên âm Hán V iệ t là A-dật-đa, là một v ị Bồ-tát và 
cũng là v ị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái đất. Trong Phật giáo Tây 
Tạng, Bồ-tát D i-lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Cõi giáo hóa của Bồ-tát
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Các vị ấy chuyên ưa thích cầu pháp, tâm không 
thấy đầy đủ và chán nản, thường muốn thuyết pháp 
rộng rãi, tâm chí không mỏi mệt, đánh trống pháp, 
dựng cờ pháp, chiếu soi mặt trờ i tr í tuệ, xua tan ngu si 
tăm tôi.

Các vị ấy tu sáu pháp hòa kính130, thường làm vị 
thầy dẫn đường, làm ngọn đèn sáng cho thế gian, làm 
ruộng phước tố i thắng an Ổn quần sinh, thành tựu 
công đức thù thắng, ai cũng tôn trọng, cung kính cúng 
dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật cùng

hiện nay là trờ i Đâu-suất (sa. tusita). Theo kinh điển, Bồ-tát D i-lặc sẽ 
đản sinh trong khoảng 30.000 năm nữa.
130 Sáu pháp hòa kính: (the six points o f harmony or unity in a monastery 
or convent), nếu v iế t đầy đủ là Lục hòa kính, bao gồm:
1. Thân hòa đồng trụ (bodily unity in form o f worship): cùng là người tu 
hành, cùng thờ Phật nên tương kính nhau.
2. Khẩu hòa vô tranh (oral unity in chanting): cùng học và thi hành giáo 
pháp của đức Phật nên nói hòa kính nhau.
3. Ý hòa đồng duyệt (mental unity in faith): chung một tôn chỉ là giải 
thoát nên ý là m ộtế
4. G iớ i hòa đồng tu (moral unity in observing the commandments): cùng 
tu chung với nhau theo g iớ i luật.
5. K iến hòa đồng giả i (doctrinal unity in views and explainations): cùng 
một cách nhìn về thế g iớ i và con người.
6. Lợ i hòa đồng quân (economic unity in community o f goods, deeds, 
studies or charity): được cúng dường mọi thực phẩm và vật dụng, cùng 
nhau thọ nhận.
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chung khen ngợi, tu tập rốt ráo các pháp Ba-la-mật 
của Bồ-tát, xa rờ i địa vị của Thanh văn, Duyên g iác ” .

Đức Phật bảo A-nan:

- Các v ị Bồ-tát do niệm Phật nên thành tựu vô 
lượng công đức như thế. Ta chỉ nói sơ lược vớ i ông, 
nếu nói rộng ra, dù trả i qua ức kiếp cũng không 
cùng tận.

木

Chương 2

T È T B Ĩ H Ắ N H O n Ầ Ỉ T Ị N H D Ộ
_ ■

K inh Vô Lượng Thọ nói: “Những người 
niệm Phật sinh về Tịnh độ rồi, liền vào 
trong ao thất bảo, tắm gội thân thể trong 

sạch, gột rửa tình lự, a i nấy cũng đều ngồi trên hoa 
sen, tự nhiên gió nhẹ thổi đến, các hàng cây báu phát 
ra âm thanh vi diệu, rả i các loại hoa quý báu, hương 
lạ ngạt ngào, đều làm Phật sự. Người nghe vui thích 
vô lượng, tự nhiên tâm khai mở, tiến bước trên con 
đường tu hành.

Có những người ở dưới đất giảng kinh, tụng kinh,

448



thuyết kinh, truyền kinh, nghe kinh，đọc kinh, suy xét 
đạo lý, nhất tâm tọa thiền, đi kỉnh hành. Có người ở 
trên hư không giảng kỉnh, tụng kinh, thuyết kỉnh, 
truyền kinh, đọc kinh, suy xét đạo lý，nhất tâm tọa 
thiền, đi kinh hành.

T ro n g  c õ i C ự c LạC y cá c  VỊ đệ tử  T h an h  vă n  đều  

phát tâm rộng lớn. Có vị chưa đắc quả Thánh, nhân 
đó mà đắc quả Thánh. Có vị chưa được bậc Bất thối 
chuyển, nhân đó bước lên bậc Bồ-tát Bất thối chuyển. 
Tùy theo tư chất của mình mà ai nấy đều có sở đắc, 
đều rấ t vui vẻ thích ý, được du hý Tam-muội，làm lợ i 
ích cho các loài hữu tình. Do tâm niệm Phật kiên cô\ 
xưng tán bản nguyện của Phật D i-đà，nên những Phật 
tử vãng sinh đều được xếp vào hạng này, Trí tuệ biện 
tà i vô ngạiy thần thông như ý, tợ đi thuyền thuận buồm 
xuôi gió, mau chứng Bồ-đề, vượt qua muôn kiếp luân 
hồi，chư Thiên đều kính trọng ” •

Tịnh nghiệp thù thắng, quả báo rộng lớn rõ ràng. 
Thế nên, nay tôi nhắn nhủ cùng những người đồng tu 
không nên quên việc này. Bò, bay, máy, cựa cũng đều 
có phần, bậc Đại trượng phu phải nên gắng sức!

Thích M inh T hành  dịch
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B A I^ K IS ỊỊIỌ IIC H C ÍỈA T ỊN H O Ọ
■ ■ •  ■

Tịnh Độ Quần Nghi Luận của Đại sư Hoài cảm  
nói: “ Nguừi sinh về Tây Phương có 30 điều lợ i ích.

1. Vãng sinh cõi Phật.

2. Được niềm vui pháp lớn.

3. Thân cận chư Phật.

4. T rả i qua mười phương cúng dường chư Phật.

5. Tận tai nghe Phật thuyết pháp.

6. Tư lương phước tuệ nhanh chóng tròn đầy.

7. Mau chứng đạo Bồ-đề.

8. Các Trời, Người cùng hội tụ một nơi.

9. Không thôi chuyển.

10. Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến.

11. Chim Anh vũ, Xá-lợ i tuyên dương pháp âmử

12. Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc.

13. Nước xoáy châu Ma-ni diễn thuyết pháp 
khổ, không.

Chương 3
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14. Tiếng nhạc tấu diễn âm thanh v i diệu.

15. Bốn mươi tám nguyện của Phật nhiếp thọ.

16. Thân sắc vàng ròng.

17. Thân không xấu xa thấp hèn.

18. Đầy đủ sáu thứ thần thông.

19. Thường ở nơi chánh định tụ.

20. Không có các điều bất thiện.

21. Thọ mạng lâu dài.

22. Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện.

23. Chỉ thọ hưởng những điều vui.

24. Được ba mươi hai tướng tô t131.

Thích M inh T hành  dịch

131 Ba mươi hai tưđng tố t: 32 tướng tốt, gồm: 1. Bàn chân bằng thẳng; 2. 
Chỉ dưới bàn chân có tướng bánh xe ngàn căm; 3. Ngón tay dài, trước đầu 
ngón tay nhỏ và nhọn; 4. Tay, chân đều mềm dịu; 5. Trong kẻ tay, kẻ 
chân có da mỏng như giăng lưới; 6. Gót chân đầy đặn; 7. Trôn bàn chân 
nổi cao đầy đặn; 8. Bắp vế tròn như bấp chuối; 9. Khi đứng hai tay dài quá 
đầu gôl; 10. Nam căn ẩn kín; 11. Thân hình cao lớn và cân phân; 12. 
Những lỗ chân lông thường ánh ra sắc xanh; 13. Những lông trcn mình 
uốn về bcn phải; 14. Thân thể sáng chói như vàng thấm; 15. Quanh mình 
thường có hào quang chiếu ra; 16. Da mỏng và mịn; 17. Lòng bàn chân, 
bàn tay, hai vai và trên đảnh, bảy chỗ ấy đầy đặn; 18. Hai nách đầy đạn; 
19. Thân thể oai nghicm như sư tử; 20. Thân thể vuông vấn ngay thẳng; 
21. Hai vai tròn trịa cân phân; 22. Bốn mươi cái răng; 23. Răng ưắng,
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25. Thật không có người nữ.

26. Không có Tiểu thừa.

27. Lìa khỏi tám nạn.

28. Được ba pháp nhẫn132.

trong, đều nhau và khít; 24. Bốn cái răng nanh lớn hơn; 25. Gò má nổi cao 
như hai mcp của sư tử; 26. Nước miếng đủ chất thơm ngon; 27. Cái lưỡi 
rộng, dài, mềm mỏng, khi le ra đên chân tóc; 28. Giọng nói thanh nhã 
nghe xa, như giọng nói của đức Phạm thiên; 29. Con mắt xanh biếc; 30. 
Lông mi dài đẹp; 31. Có chòm lông trắng thường chiếu sáng, mọc giữa hai 
chặng mày ; 32. Trcn đỉnh đầu thịt nổi cao lên như một búi tóc.
132 Tam  pháp nhẫn (S: Tisrah ksantayah): cũng gọi Tam nhẫn.
I. Tam Pháp Nhẫn: ba loại nhẫn.
Nhẫn nghĩa là thể ngộ, nhận thức sự lý mà tâm được an.
1. Âm hưởng nhẫn (S: Ghosànugama-dharma-ksànti), cũng gọi Tùy thuận 
âm thanh nhẫn, Sinh nhẫn: lắng nghe giáo pháp mà tâm được an. Đây là 
giai v ị Thập tín, nhờ nghe pháp âm mà liễu ngộ nôn gọi là Âm  hưởng nhẫn.
2. Nhu thuận nhẫn (S: Anulomikì-dharma-kwànti), cũng gọi Tư duy nhu 
thuận nhẫn, Nhu thuận pháp nhẫn: nhờ sự tư duy của chính mình mà được 
liễu ngộ và tùy thuận chân lý. Đây là giai v ị Tam Hiền, hàng phục các 
hoặc nghiệp, khiến 6 trần vô tánh không sinh ra được, cho nên gọi là Nhu 
thuận nhẫn.
3. Vô sinh pháp nhẫn (S: Anutpattika-dharma-kwànti), cũng gọi Tu tập 
vô sinh nhẫn, Vô sinh nhẫn: khế hợp chân lý, tức Thất địa trở lên, lìa tất 
cả tướng mà chứng ngộ thực tướng.
Trong Vô Lượng Thọ Kinh Ký quyển thượng, ngài Huyền Nhât đời Đường 
đem Tam nhẫn phối với Tam tuệ: nhờ được nghe âm giáo mà có Am  hưởng 
nhẫn là Văn tuệ; nhờ tùy phần điều phục tâm mà có Nhu thuận nhẫn là Tư 
tuệ. nhờ quán xốt chứng lý  Vô sinh mà có Vô sinh nhẫn là Tu tuệ.
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29. Thân thường có ánh sáng.

30. Thân được sức mạnh kiên cô" như kim  cang.

Như thế, thật đáng gọi là:

Khắp nơi đường Bồ-đề 
Sáng ngời rừng công đức.

Thích M inh T hành  dịch

Lại trong Vô Lưựnịi Thọ Kinh Sao quyển 5，vị tăng người Nhật Bản là 
L iễu Huệ, có dẫn lờ i giả i thích của ngài Nghĩa Tịch, người nước Tân-la, 
về Tam nhẫn như sau:
1. Âm  hưởng nhẫn: nếu nghe pháp chân thật mà không kinh nghi sợ hãi, 
lạ i tin hiểu thọ trì, ưa thích thuận theo, tu tập an trụ, thì đó là Tùy thuận 
âm hưởng nhẫn bậc nhất. Đây là lờ i giải thích trong phẩm Thập Nhẫn.
2. Tùy thuận nhẫn: Bồ-tát tùy thuận tịch tĩnh quán xét tất cả pháp, bình 
đẳng chánh niệm, không trái nghịch các pháp, dùng tùy thuận vào sâu tấ{ 
cả các pháp, dùng trực tâm thanh tịnh phân biệt các pháp, tu bình đẳng 
quán và thâm nhập đầy đủ, đó là thuận nhẫn thứ 2，gọi là Tùy thuận 
nhẫn.
3. Vô sinh pháp nhẫn: Bồ-tát không thấy có pháp sinh, không thây có 
pháp diệt; nếu không sinh thì không diệt, không d iệt thì không hết, 
không hết thì lìa câu, lìa cấu thì không hoại, không hoại thì chẳng động, 
chẳng động thì vắng lạng, đó là Vô sinh pháp nhẫn.
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THÀNH PHẬĨ NOI TỊNH DỌ
■ _  _

Từ định Kim  Cang trở về sau thì nhân của 
Bồ-tát được viên mãn. Trong đạo giải 
thoát, quả v ị Như Lai tròn đầy, đầy đủ 

bôn vô lượng tâm, bôn biện tài vô ngại133, mười tám 
pháp bất cộng134, mười lực135 của Nhị thừa hiện tiền,

Chương 4

133 Bôn b iện  tà i vô ngại (Patisambhidã): sự thông suốt, không có ngàn 
ngại trong việc giảng giải. Bôn pháp vô ngại giả i ấy là:
1. Pháp vô ngại giả i (Dhammapatisambhidã): là sự diễn đạt thông suô't 
các pháp.
2. Nghĩa vô ngại g iả i (Atthapatisambhidã): là các ý nghĩa được trình bày, 
g iả i thích một các rộng rải, không sai lầm.
3. Từ vô ngại g iả i (Niruttipatisambhidã): là sự dùng từ để diễn đạt pháp 
rât thông suốt, không lẫn lộn.
4. B iện vô ngại g iả i (Patibhãnapatisambhidã): là sự thông suôt，lưu loát 
trong sự biện bác.
134 Mười tám  pháp bất cộng (十 八 不 共 法 )：Bồ-tát cùng Thanh 
văn, Duyên giác đều không có, riêng Phật là có 18 pháp này:
1. Thân không lỗi.
2. M iệng không lỗ i.
3. N iệm  không lỗi.
4. Không có tâm tưởng khác.
5. Không có tâm bất định.
6. Không có tâm không biết.
7. Sự muôn không giảm.
8. T inh tân không giảm.
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thuyết pháp không sợ sệt, dứt hết trần sa hoặc136, 
thành tựu công đức vạn hạnh, đầy đủ mười h iệu137, ba

Thích M inh T hành  dịch

9. N iệm không giảm.
10. Huệ không giảm.
11. G iả i thoát không giảm.
12. G iải thoát tri kiến không giảm.
13. Tât cả thân nghiệp theo trí tuệ mà hành động.
14. Tất cả khẩu nghiệp theo trí tuệ mà hành động.
15. Tất cả ý nghiệp theo trí tuệ mà hành động.
16. Trí tuệ biết đời v ị la i không ngại.
17. T rí tuệ biết đời quá khứ không ngại.
18. T rí tuệ b iết đời hiện tại không ngại.
135 Chỉ cho mười trí lực của Như Lai.
136 T rầ n  sa hoặc: lấy bụi cát để ví dụ cho sự mê lầm trong tâm của 
phàm phu nhiều vô sô' Cho ncn Bồ-tát phải học các pháp Phật nhiều 
như sô' cát sông Hằng mới phá trừ được những mê lầm (hoặc) này.
137 M ười h iệu (zh.十號 )：mười danh hiệu của một v ị Phật, thường được 
nhắc đến trong những bài kinh, luận:
1. Như Lai (zh.如來，sa”  pi. tathâgata): Người đã “ đến như thế” hoặc 
“ người đã đến từ cõi Chân nhií” .
2ế A-la-hán (zh.阿羅漢 , sa. arhat, pi. arahant)，dịch nghĩa là ứng Cúng 
( z h .應供) ：người đáng được cúng dường, đáng được tôn kính.
3. Chánh B iến T ri ( z h .正遍知，sa. samyaksambuddha), dịch theo âm là 
Tam-miệu-tam-phật-đà (z .h .三貌三佛陀）：người hiểu b iết đúng tất cả 
các pháp.
4. M inh Hạnh Túc (zh.明行足，sa. vidyâcaranasampanna): người có đủ 
trí huệ và đức hạnh.
5. Thiện Thệ ( z h .善逝， sa. sugata): người đã đi một cách tôt đẹp.
6. Thê Gian G iả i (zh.世間解，sa. lokavid): người đã thấu hiểu thế giới.
7. Vô Thượng Sĩ (zh■無上士，sa. anuttarapurusa): đâng tô i cao, không ai 
vượt qua.
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thân hiển bày trọn vẹn, viên mãn chín mươi bảy 
tướng đại nhân, phóng ra tám vạn bôn ngàn ánh sáng, 
bi trí dung thông, phước tuệ đầy đủ, thị hiện nơi mười 
cõi Báo độ138, hay tùy muôn loài mà hóa thân, bủa 
mây từ bi rộng lớn, rưới mưa pháp khắp cùng, chan 
hòa pháp g iớ i chúng sinh đều tỏ ngộ bản tâm, đồng 
thành tựu đạo giác ngộ chân chánhẽ

Tuyển Phật nếu không có mắt như thế, tông 
phong sao được đến ngày nay!

氺

8. Điều Ngự Đại Trượng Phu (zh.調御大丈夫，sa. purusadamyasârathi): 
người đã điều chế được mình và nhân loại.
9. Thiên Nhân Sư (zh.天人師， sa. devamanusyânâm úâstr): bậc thầy của 
cõi người và cõi trời.
10. Phật Thế Tôn (zh.佛世尊，sa. huddhalokanâtha, buddhalokajyestha, 
bhagavân): bậc giác ngộ được thế gian tôn kính.
138 M iíở i cõi b á o  độ: năm báo độ cộng với năm ứng độ thành mười độ. 
Báo độ là cõi nước (đất nước) do lự nghiệp của chúng sinh chiêu cảm, 
cỏ 5 loại khác nhau là Tịnh độ, Bất tịnh độ, Bất tịnh tịnh độ, Tịnh bất 
tịnh độ và Tạp độ. V ì Phật đã sạch hết hoặc nghiệp cả trong lẫn ngoài 
ba cõi, nên không có cõi nước, nhưng Phật vào cõi nước quả báo của 
chúng sinh để hóa độ, cho nên gọi là ứng độ. Lạ i vì báo độ có 5 loại nên 
ứng độ cũng theo đó mà có 5 loại, cộng thành mười độ.
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CHÁNH LUẬN NIỆM PHẬĨ ■ ■ ■

N gười vâng theo giáo pháp niệm Phật, 
tức đã được nhờ ân đức của bậc Pháp 
vương. Làm sứ giả của Như Lai phải 

lấy việc phá tà hiển chánh, bài xích điều ác, khen 
ngợi việc lành, làm gương mẫu cho hậu học, làm mắt 
sáng cho muôn loài, đó là trách nhiệm của chính 
mình. Nếu chẳng thể lặng lẽ tự giữ gìn thì chỉ là 
người ngồi không hưởng lộc trong cửa Phật. Như thế, 
tuy có giảng thuyết, truyền trao nhưng cũng chẳng 
làm được gì. Đâu chẳng nghe, nhân lờ mới được cá, 
thể hội giáo lý rồ i sau mới tu hành. Danh tướng và

459



Liên Tông Bào Giám

giáo lý chưa được chân chánh thì làm sao thực hành? 
Cho nên không thể không bàn luận. Do vậy, Khổng 
Tử làm chính trị tức là làm ngay thẳng những điều 
không ngay thẳng; lờ i di giáo của Phật lúc nhập 
Niết-bàn, cấp thiết ở chỗ sửa đổi sai lầm.

Tô i từng xét, đức Thế Tôn diễn tả chỗ không 
hình tướng, nói bàn về chỗ không ngôn ngữ, để giúp 
chúng sinh trở về bản tánh. Do đó, Đôn giáo, Tiệm 
giáo, Đại thừa, Tiểu thừa tràn đầy nơi Hải tạng ỡ 
Long cung, đều là ý chỉ phá tà hiển chánh, bài xích 
điều ác, khen ngợi việc lành. Tất cả chúng sinh khắp 
nơi vâng theo sự giáo hóa của Ngài mà trở về bản 
tánh, nhiều không thể tính kể.

Trong đó chỉ riêng khen ngợi Tây Phương, bảo 
rằng con đường tu hành thẳng tắt. Bởi lẽ, Phật 
A-di-đà có nguyện lực rộng lớn, thâu nhiếp chúng 
sinh nơi Ta-bà dẫn về cối Tịnh, khiến họ bỏ giả dối 
mà chứng nhập chỗ chân thật. Do đó, chư Phật cùng 
khen ngợi, Bồ-tát đồng tuân theo; Tổ Huệ V iễn sáng 
lập L iên  Xã cùng tu hành, vẻ đẹp nghìn xửa không 
phai mờ; ngài Từ Chiếu thì biên tập Sám Văn, vì thế 
sự giáo hóa chân chánh được lưu thông khắp mười 
phương. Con đường Tịnh độ thật là rộng lớn thay! 
Lấy Phật Di-đà tức là bản tánh làm thể, lấy Tịnh độ
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tức là duy tâm làm tông, lây nhân từ tức là bỏ ác tu 
thiện làm dụng. Ba điều ấy vôn hiển bày sự báo ứng 
trong ba đời mà chế định ra. Nhất tâm rỗng lặng thấu 
suô t̂ tột cùng đạo lý này, khiến cho người thấu rõ đạo 
.lý, bỏ vọng tin việc này để trở về điều lành, lấy đây 
làm lợ i ích cho người trên kẻ dưới. Như thế, thật là 
trợ giúp cho giáo lý của Chu công139 và Khổng Tử, 
hỗ trợ cho việc giáo hóa của nhà vua, công ây rất là 
to lớn. Nếu khiến cho một người có thể thực hành 
đạo này, rồ i dạy bảo cả nhà, nhà lạ i dẫn dắt làng 
xóm, làng xóm lạ i truyền bá cả nước cho đến vô 
cùng thì mọi người dân trong thiên hạ đều thấm 
nhuần đạo đức, dung hội tinh thần nơi thật tướng, 
không bao lâu sẽ tiến đến cảnh giới Phật, đâu chỉ trở 
thành thiện nhân quân tử thôi sao! Như thế, còn lo gì 
trung hiếu không tu tập, lễ nghĩa chẳng sáng tỏ? Lây

139 Chu Công: tên thật là Cơ Đán, thực chất là tước phong của Chu Vũ 
Vương (Cơ Phát) cho cm trai mình là Cơ Đán sau khi giúp nhà Chu 
(1122 - 256 trước Công nguyên) giành quyền thông trị Trung Hoa từ tay 
nhà Thương. Sau khi Chu Vũ Vương chết (sau một thời gian trị vì ngắn 
ngủi), Cơ Đán đã giúp con của Chu Vũ Vương là Chu Thành Vương xây 
dựng và phát triển nhà Chu thành một nước mạnh mẽ và có công xây 
dựng nên nền vãn hóa Trung Hoa rực rỡ trong quá khứ. Công lao to lớn 
của Cơ Đán với sự phát triển của văn hóa Trung Hoa khiến người ta gọi 
ông bằng chức vụ là Chu Công (quên đi cái tcn Cơ Đán), khiên cho 
nhiều người lầm tưởng Chu Công là tên thật của ông.
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đó mà xét, há chẳng phải đạo của bậc Năng Nhân và 
đạo của Khổng Tử cùng làm trong ngoài hỗ trợ nhau 
để giáo hóa mọi người hay sao? Đến như các triều 
đại cũng vì tôn kính mà mở rộng giáo lý này. Thời 
tượng pháp phụng sự chẳng đúng người, mở rộng 
giáo lý  thì tệ hại dối trá phát sinh; phụng sự chẳng 
đúng người thì sự thuần phát tiêu mất. Họ bèn lấy 
chùa to Phật lớn để khoe khoang xa xỉ, lấy tiếng tăm 
danh lợ i no ấm để làm tài năng. Chỉ lấy số nhiều làm 
quý thì những kẻ khiến đạo này bại hoại cũng không 
ít. Cho lờ i nói quái lạ là hay thì ắt làm mê lầm những 
người nghe rất nhiều; lần lượt họ noi theo, bèn trở 
thành thâp hèn. Ngày lại qua ngày, đỏ tía lẫn lộn, 
khiến cho vẻ đẹp thanh tịnh của nhân từ rộng lượng 
tiêu tan hết cả, do vậy mới có nhiều lờ i chê bai nhạo 
báng, những hạng người này như tằm ăn mọt khoét. 
Đó là lỗ i lầm của những người tôn kính và phụng sự 
một cách sai trái, chẳng phải lỗ i của giáo pháp. 
Người nay phần nhiều không xét nguyên do, thây các 
đồ đệ không ra gì thì phẫn nộ đối với giáo pháp của 
bậc Thiện nhân. Cũng nào có lạ gì, như vì Đan Chu 
mà trách tộ i vua Nghiêu, do Thương Quân mà trách 
lỗ i vua Thuấn140, uông thuốc quá độ rồ i quy lỗ i cho

140 Trong Duy-ma Kinh Lược Sớ Thù、' Dụ Ký nói: “Bậc Thánh như vua
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Thần Nông, bỏ lửa cháy lan trở lạ i trách người trao 
đuốb.

Kẻ ngu này là người chẳng xu nịnh, có học tập 
Phật đạo đôi phần, đã lãnh hội sơ lược ý chỉ, có tâm 
nâng đỡ sự suy tàn, chẳng dám riêng tư cho mình, chỉ 
vì lợ i ích chung cho mọi người để cứu điều tệ hại.

Từng bảo rằng, sự lợ i hại của giáo môn có bôn
điều:

1. Sự truyền thọ của thầy không rõ ràng, tà pháp 
mạnh mẽ làm mât chỗ chân thật.

2. Không thực hành giới pháp, cương thường rốì 
loạn mà phạm cấm giới.

3. Giáo lý chưa rõ, luận bàn sai lầm trái nghĩa 
làm mê hoặc mọi người.

4. Không tu hạnh nguyện, mê muội đi vào lôì tà, 
rơi trong đường ma.

Do đó, sửa đổi tên gọi rôì loạn, làm mù điếc kẻ 
hậu học, gây ra rất nhiều mốì hại, thật đáng thương 
tâm! Từ đó, những kẻ lạm dụng, một truyền mười,

Thích M inh T hành  dịch

Nghiêu, vua Thuấn, Chu Côtĩị> mà có con í hấp hèn như Dan Chu, Thương 
Quứn; hất nhân như Quàn Thúc, Thái Thúc. Lẽ nào Nghiêu, Thuấn, Chu 
Cônịị lụ i dạy dỗ khônịi đến nơi đến chốn hay sao'/".
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mười truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn, lưu bố" chất 
độc khắp cả đất nước, nhanh chóng như dùng ngựa 
truyền tin tức. Tại sao biết như thế? V ì thuyết chân 
chánh khó thực hành, thói tà vạy dễ tiêm  nhiễm, đó 
là lẽ tất nhiên.

Than ôi! Đạo của Tổ sư đã không truyền từ lâu 
mà muôn mọi người không mê lầm rất khó. Tô i tuy 
không minh mẫn, nhưng thật có tâm thương xót. Suy 
tư muôn phân tích nghĩa lý, chia chẽ rõ ràng, trình 
bày đầy đủ rộng rã i những điều đã nghe thuở trước, 
cắt đứt tà ngụy, nôi tiếp chánh chân, khai mở cho 
hàng hậu học. Nhưng hận vì không có trí tuệ biện tài, 
chỉ theo cái nhìn nhỏ hẹp. Do đó, nhất tâm trai giới, 
thành kính Tam Bảo, thưa hỏi tìm cầu đại giáo, tham 
khảo lờ i lẽ diệu huyền, theo khuôn phép để xác định 
chánh tông phá trừ các dị thuyết, gom lạ i v iế t thành 
chánh luận của pháp niệm Phật, chia chẽ chứng minh 
lờ i nói mẫu mực của Phật Tổ, tuyên cáo khắp các nơi 
đều bước lên con đường giác ngộ. Mong làm cho 
Thánh giáo bị ẩn lấp nay được sáng tỏ, chúng sinh tội 
lỗ i trở lạ i được phước.

Có người khách đến hỏi:

- Tu hành để thâu rõ sự sinh tử của chính mình, 
cần gì luận bàn sự hay dở của người khác?
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- Lý không phải như thế! Đâu chẳng nghe Như 
Lai ra đời dùng pháp nào cũng vì lợ i ích chúng sinh- 
Bổ-tát phát nguyện tu hành, mảy may đâu vì chính 
mình. Phật tử biểu hiện đồng như ngoại đạo là vì 
phương tiện chuyển hóa tâm tà của người khác. Mười 
loại dân ma trong kinh Lăng-nghiêm đều do sự hiểu 
biêt sai lầm. Mười loại nghiệp ma trong kinh Hoa 
Nghiêm là để chỉ rõ con đường chân chánh.

Than ôi! Sự tu hành tà vạy đều từ cái thấy sai 
lầm, nên tự cam tâm nơi con đường nguy hiểm. Gặp 
cánh giớ i này lẽ nào ngậm miệng không lờ i, nghĩ họ 
ngu si đâu nên ngồi nhìn sa đọaễ Huống chi Thế Tôn 
từ bi phó chúc, lưu lạ i đại nguyện cứu tế  khắp cả 
n号ười mê; Bồ-tát y theo chánh pháp tu hành, thị hiện 
đồng sự giáo hóa khiến họ thành Phật. Đó là hạnh 
căn bản, lạ i còn nghi ngờ gì nữa!

Nếu như thấy người lạc lôì mà không chỉ dẫn 
con đường chân chánh thì lòng từ bi đặt để nơi nào? 
Gặp kẻ đắm chìm mà không lo nghĩ cứu vớt thì 
phương tiện ở nơi đâu? Thuận theo chánh pháp, phá 
dẹp tà ma, đó là việc làm của bậc Đại trí Vô thượng- 
điều phục chúng sinh vào nơi chánh đạo, đó là cho 
chư Phật giữ gìn. Thệ nguyện xả bỏ thân mạng, dựng
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lập tông chỉ chân chánh, quyết chẳng vì mình mà 
lãng quên lờ i di chúc của Phật. Chúng sinh tuy hết 
mà lòng từ bi càng thêm kiên cố, hư không dẫu tan 
nát, nguyện tô i vẫn không cùng. Nêu gặp bậc Hiên 
có tri thức, tất có thể trợ giúp hoằng truyền đạo này.

Như thế, thật đáng gọi là:

Đem thâm tâm phụng sự thế g iới
Đó mới là đáp đền ân Phật.

氺

Chương 1

HÓI VÊ BẲN TÁNH CHÂN NHU

Bản tánh chân như là tâm thể chân thật 
không giả dối trước khi cha mẹ sinh ta, 
gọi là gương mặt xưa nay. Thiền tông 

gọi là chánh pháp nhãn tạng, L iên  tông gọi là bản 
tánh Di-đà, Khổng Tử gọi là Thiên lý , Kinh Dịch gọi 
là Thái cực. Tên tuy có khác nhưng thật ra đồng một 
bản tánh chân như. Tánh này rỗng rang mà sáng suốt, 
lặng lẽ mà nhiệm mầu, cùng chung cội gôc với trờ i 
đất vạn vật, trải qua muôn kiếp vẫn không tan hoại,

Liên Tông Bảo Giám
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thế giới vỡ nát nhưng bản tánh chẳng đổi dời.

Con người không thể nhận lấy bản tánh chân 
như này, lạ i bị buộc ràng nơi thể chất hòa hợp của 
đất nước gió lửa, nên thọ nhận thân hình. Đã là máu 
thịt trược khí thì mờ mịt nơi tâm thể thanh tịnh bản 
nhiên, đến khi sinh ra lạ i bị ngũ dục lục trần làm si 
mê điên đảo, mê muội nơi tánh thiên chânẫ41 sẩn có. 
Đo đó, đức Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn đều 
là dẫn dắt mọi người bỏ vọng về chân. Song, pháp 
thẳng tắt dễ thực hành chỉ có một môn niệm Phật. 
Người tu pháp này, tâm không tán loạn, chánh định 
hiện tiền, đó là trở về bản tánh.

Nay’ có một hạng người không cứu xét đạo lý, 
lạ i đem pháp tu dưỡng của đạo môn mạo danh lạm 
xưng là L iên tông. Nói bừa khí là chủ nhân, dạy 
người chuyển tinh vận khí, lao nhọc gân cô't, dụng 
thân tâm một cách uổng phí, cam chịu đau khổ mà rô̂ t 
cuộc chẳng được gì.

Tôi từng xem Trương Tử Dương nói về tinh, khí, 
thẩn của đạo môn, vốn là nguyên tinh, nguyên khí 
nguyên thần có trước trời đất. Nguyên tinh chẳng

141 Thiên  chân: chân lý  tự nhicn không do tạo tác.
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 1 (Đại 46, 143 hạ) nói: 
“ Lý chẳng phải tạo tác cho nôn gọi là Thiên chân” .

467



Liên Tôuịt Bảo Giám

phải là tinh của dâm dật, nguyên khí chẳng phải là 
khí từ nơi hô hấp, nguyên thần chẳng phải là thần nơi 
suy nghĩ. Kẻ ngu không hiểu rõ ý này gọi là chậu là 
chuông. M ắt đã không sáng thì lý chẳng thấu đạt, dụ 
dỗ những người có lòng tin, một mực tạo tác ở trên 
đãy da hôi thối, mê muội đối với tánh Phật chân thật, 
nói càn đó là tu hành. Thật đáng buồn thay!

Nay tô i tuyên cáo vớ i tất cả những người đồng 
tu cần phải nên chính chắn cứu xét mà niệm Phật 
để tỏ ngộ nguồn chân. Nếu như tự mình thấy tỏ 
tường thì mỗi pháp mỗi pháp hiện tiền, đó gọi là 
thấy tánh thành Phật. M ột niệm sai lầm, cách xa như 
trờ i vớ i đất.

氺

Chương 2

PHÂN BIỆT RÕ THÂN TÂM CHÂN VỌNG 
_

N ói về thân thì có Pháp thân, có sắc 
thân. Truyền Đại sĩ nói rằng: “Trí tỏ rõ 
cảnh chân thật, cùng tận pháp làm thân 

nên gọi là Pháp thân, Thân do cha mẹ sinh m, hư 
huyễn không thật nên gọi là sắc thân •
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Nói về tâm thì có chân tâm, vọng tâm ẽ Chân 
thật sáng suốt nhiệm mầu, rỗng rang linh thông, nên 
gọi là chân tâm. Theo cảnh sinh diệt, chợt có chợt 
không nên gọi là vọng tâm. Tổ sư khuyên tu N iệm 
Phật Tam-muội, ở trong chân tâm của chính mình lưu 
xuất một câu A-di-đà, mỗi niệm mỗi niệm quán 
chiếu, mỗi pháp mỗi pháp dung thông, như thế gọi là: 
“ Nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, ở trong một 
niệm thành tựu Phổ Hiện sắc Thân Tam-muội” •

Thời nay, có một hạng người chẳng biết chân 
vọng, nhận lầm sắc thân là ta, lấy vọng niệm làm cứu 
cánh. Phần nhiều là hít thở xoa bóp, làm dáng làm vẻ 
mà hy vọng thành đạo, không phải là sai lầm lắm 
sao! Thật đáng gọi là: bỏ vàng ròng, lượm ngói gạch.

N ó i chung, người học đạo cần phải phân biệt rõ 
thật giả, cho nên, trong Tông Cảnh Lục nói: “ Tu đạo 
lấy tâm làm tông, cần phải xét nét chính chắn đạo lý 
cứu cánh. Từ mặt hữu tình giới, chân vọng dường như 
phân chia, không thể cho là đồng nhau. Có người lạm 
dụng V iên giác, vàng và khoáng đều đô"t thì mới 
phân b iệt thật giả, cát và gạo đều nấu thì sông chín 
khác nhau. Tam thừa mộ đạo, cái thấy có khác, lầm 
nhận vọng tâm làm chân thật. V í như nhận giặc làm 
con, bị cướp hết tài sản; cho mắt cá là ly châu, làm

Thích M inh T hành  dịch
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mê mờ mắt trí tuệ. Bèn khiến cho những kẻ ngu si rơi 
vào trùng quan khó thoát; những người tà hiểm chìm 
đắm trong dòng sông kiến chấp, đùa giỡn trong căn 
nhà cũ mục rực lửa, quên khổ đau quên mỏi mệt; 
nằm mộng lớn trong đêm dài mà chẳng biết lúc tỉnh. 
Mê tâm mê tánh đều do chấp vào suy nghĩ phan 
duyên làm tâm mình, bỏ quên chân tâm mà dính mắc 
vào nơi thinh sắc. Đó là lỗ i lầm của phàm phu và 
ngoại đạo.

Hoặc có những người học giáo pháp, học Thiền 
tông, chấp vào phương tiện của Phật, như mắc vào 
lưới không thể thoát ra được. Năm thừa142 đôì với 
Bôn cơ143, vượt qua một niệm hiện giờ mà chạy xa ba

142 N ă m  thừa:
1. Nhân thừa: tức lợ i ích thiết thực ngay trong đời này và cả đời sau.
2. Thiên thừa: tức giáo pháp dạy chúng ta tu để được sinh về cõi trời.
3. Thanh văn thừa, 4. Duyên giác thừa: hai giáo pháp này đều dạy 
chủng ta tu để giả i thoát sanh tử.
5. Bồ tá l thừa: tức giáo pháp dạy chúng ta tu vừa lợ i mình vừa lợ i người, 
cuối cùng đều đi đến giác ngộ giải thoát.
143 Bôn cơ: bôn căn cơ.
1. Cơ T rờ i, Người: không làm các điều ác, thực hành các việc lành.
2. Cơ Nhị thừa: chán ghct sinh tử, ưa cầu NicVbàn
3. Cơ Bồ-tát: trước làm lợ i ích mọi người, từ bi nhân ái.
4. Cơ Phật: đối vớ i tất cả các pháp quán xét lý  Trung đạo thật tướng, 
chấm dứt mọi mô lầm, vượt khỏi sinh tử.
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A-tăng-kỳ, luống công nhọc nhằn trong Đại k iếp144. 
Rời Bảo sở ngưng trệ mãi nơi Hóa thành, mệt mỏi 
trên con đường dài xa. Đó là lỗ i lầm mê muội đi theo 
vọng tâm, không thấu suốt chân tâm.

Bài Phú về tâm của Thiền sư Vĩnh M inh nói:

Tánh chẳng tạo tác, Lý thật dung thông.
Người thấu l õ, ngay nơi động mà tĩnh
Kẻ mê muội cho Tây là Đông
Mặc biển cạn non dời, cũng chưa phải sức lực vô

vi.
Dầu đi mây đạp nước, đều là thần thông hữu lậu. 
Phân biệt ngọc, cần phải rõ chân 
Tìm kiếm châu, nước nên lóng lặng 
Nếu hướng ngoại cảnh để tìm tâm,
Nào biết hoa đốm là do mắt nhặm 
Thuận Pháp giớ i tánh, hợp chân như tâm.

Như thế thì nhanh chóng vào biển đại từ bi của 
Như Lai. So với những kẻ dính mắc hình tướng và tu 
hành trên đãy da hôi thôi này, lẽ nào có thể cùng bàn 
luận được?

Thích M inh T hành  dịch

144 Đại kiếp: vốn là đơn v ị thời gian rất dài của Bà-la-môn giáo ở Ân 
Độ đời xưa. v ề  sau, Phật giáo dùng theo và coi đó là thời gian không 
thể tính toán được bằng năm tháng.
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BIỆN MINH TAM BẦD

T
rong giáo lý nói:

Các đức Phật mười phương 
Những kinh điển viên mãn 
Tăng Đ ại thừa Bồ-tát

Công đức khó nghĩ bàn!

Tam Bảo có ba loại:

1. Đồng Thể Tam Bảo: nghĩa là lý  chân như tự 
tánh bản giác, gọi là Phật bảo; đức dụng khuôn phép 
tự tánh chân chánh, gọi là pháp bảo; hòa hợp không 
tranh cãi, tự tánh thanh tịnh, gọi là tăng bảo.

2. Xuất Thế Gian Tam Bảo: nghĩa là Pháp thân, 
Báo thân và Hóa thân, tùy loại ứng hiện đó là Phật 
bảo; giáo nghĩa Lục độ, Tứ đế, Duyên sinh đó là 
pháp bảo; Bồ-tát Thập đ ịa 145, Tứ hướng146, Ngũ 
quả147 gọi là tăng bảo.

Chương 3

145 Thập địa: mười giai vị Bồ-tát được nói trong kinh Hoa Nịịhiêm: 1.
Hoan hỷ địa: giai vị mới lên bậc Thánh, liền sinh tâm hoan hỷ; 2. Ly cấu 
địa: giai v ị lìa bỏ tâm sai lầm, phá giới, phiền não cấu; 3. M inh địa: Giai vị
nhờ Thiền định mà được ánh sáng trí tuệ，tu Tam huệ văn, tư, tu khiến cho 
chân lý dần sáng tỏ; 4. Diệm địa: giai vị đã lìa bỏ kiến giải phân biệt của
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ba địa trước, dùng lửa trí tuệ thiêu đốt củi phiền não, nhờ đó mà giác ngộ 
được bản thể trí tuệ; 5. Nan thắng địa: giai vị đã được chánh trí nên khó 
có thể siêu xuất được nữa; 6. Hiện tiền địa: giai v ị nghe Bát-nhã 
Ba-la-mật, hiện tiền sinh khởi đại trí; 7. V iễn hành địa: giai v ị tu hạnh 
Vô tướng, tâm tác dụng xa lìa thế gian. Giai v ị này trôn không còn 
Bồ-đề để cầu, dưới không cầu chúng sinh để cứu độ, do đó mà chìm 
đắm trong lý  Vô tướng tịch diệt, có cái lo không thể tu hành. Đây gọi là 
nạn Thất địa trầm không; 8. Bất động địa: giai vị không ngừng sinh khởi 
trí tuệ Vô tướng tuyệt đôi không bị phiền não làm lay động; 9. Thiện 
huệ địa: Bồ-tá l dùng năng lực vô ngại để thuyết pháp, hoàn thành hạnh 
lợ i tha, là giai v ị mà tác dụng trí huệ được tự tại; 10. Pháp vân địa: giai 
v ị được đại Pháp thân, có năng lực tự tại.
146 T这 hướng: Hướng nghĩa là đang tiên lên hướng tới quả vị, gồm: 
Tu-đà-hoàn hướng, Tư-đà-hàm hướng, A-na-hàm hướng và A-la-hán 
hướng.
147 Ngũ quả (P: Paĩca phalànì): năm quả vị. Chỉ cho 4 quả hữu vi do 6 
nhân sinh ra và 1 quả vô v i nhờ đạo lực mà chứng được. Đó là:
1. Quả Đẳng lưu (P: Niwyandaphala): cũng gọi quả Y, quả Tập.
2. Quả DỊ thục (P:Vipàka-phala): cũng gọi quả Báo.
3. Quả Ly hộ (P:Saôyoga-phala): cũng gọi quả Giải thoát.
4. Quả Sĩ dụng (P: Puruwakàraphala): cũng gọi quả Sĩ phu, quả Công 
dụng.
5. Quả Tăng thượng (P.Adhipatiphala).
Trong 5 quả trốn, quả Ly hộ thuộc về quả vô v i，4 quả còn lại thuộc quả 
hữu vi.
Theo luận Câu-xá，trong 4 quả hữu v i thì quá Đẳng lưu là từ 2 nhân Đồng 
loại và B iến hành trong 6 nhân mà ra, quả D ị thục thì từ nhân Dị thục mà 
ra, quả Sĩ dụng từ 2 nhân Câu hữu và Tướng ứng mà ra, quả Tăng thượng 
thì từ nhân Năng tác mà ra, còn quả Ly hệ thì không do 6 nhân sinh ra, chỉ 
nhờ đạo lực mà chứnu được Trạch diệt vô vi.
Nhưng luận Thành Duy Thức thì cho rằng 5 quả là do 10 nhân và 4 
duyên sinh ra. Trong đó, quả DỊ thục là do nhân dắt dần, nhân sinh khởi,
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3. Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo: nghĩa là tranh vẽ, 
hình tượng Phật, gọi là Phật bảo; kinh sách giáo lý, 
gọi là pháp bảo; những người cạo tóc, mặc áo nhuộm, 
gọi là tăng bảo.

Người trở về nương tựa Tam Bảo thì chư Thiên 
hộ trì; người cúng dường Tam Bảo, được phước điền 
vô lượng.

Nay có những kẻ tà ngu không hiểu, ngụy soạn 
kinh Chân Tông Diệu Nghĩa, nói càn: tinh là Phật 
bảo, khí là pháp bảo, thần là tăng bảo. Lần lượt 
truyền trao học tập, đến nỗi khiến cho những người 
lành tin  theo tà thuyết này chẳng còn tôn kính Tam 
Bảo. Thật đáng thương xót!

Nếu như không tôn kính Thế Gian Tam Bảo ắt 
tự mê muội tâm mình, đã tự mê muội tâm mình thì 
quên mất bản tánh, làm sao đạt được Đồng Thể và 
Xuất Thế Tam Bảo? Tự dối gạt mình còn có thể, lạ i

nhân định dị, nhân đồng sự và nhân không trái nhau sinh ra; quả Đẳng 
lưu thì từ nhân dẫn dắl, nhân sinh khởi, nhân nhiếp thọ, nhân dẫn phát, 
nhân định dị, nhân đồng sự và nhân không trái nhau sinh ra; quả Ly hệ 
thì từ các nhân: Nhiếp thọ, dẫn phát, định dị, đồng sự và không trái nhau 
sinh ra- riêng quả Tăng thượng thì do cả 10 nhân sinh ra, còn quả Sĩ 
dụng thì hoặc từ các nhân: Quan đãi, nhiếp thọ, đồng sự, không trái 
nhau sinh ra hoặc do các nhân: Quan đãi, dăt dân, sinh khơi, nhiêp thọ, 
dẫn phát, định dị, đồng sự và không trái nhau sinh ra.
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đi dốì gạt người khác, đó gọi là: làm lầm lạc con 
đường chân chánh của Người và Trời, làm mù tốì đôi 
mắt của nhân thiên, mê muội đôi với giáo lý nhân 
quả chân thật, khiến lu mờ nếp tinh thuần Định Tuệ. 
Sự tai hại lỗ i lầm không gì hơn điều này!

Đức Phật nói: “Tât cả chúng sinh nếu không trở  
về nương tựa Tam Bảo thì muôn kiếp rơ i vào đường 
ác". Huông chi, ngài Từ Chiếu biên tập từ nơi kinh 
điển soạn thành sám nghi, khiến cho người học y theo 
nghĩa lý vi diệu sâu xa trong kinh điển Đại thừa. Từ 
thân này cho đến lúc thành Phật, vì chúng sinh trong 
pháp giới trở về nương tựa Phật thường trụ, trở về 
nương tựa pháp thường trụ, trở về nương tựa tăng 
thường trụ. Người tôt có lòng tin chân chánh đã được 
nghe, nghe rồ i đọc tụng lễ bái, cố nhiên tự tôn kính, 
tự tin tưởng. Ngay nơi tâm kính tin này, bắt đầu có 
thể gần gũi nơi Phật đạo.

Nếu thây tất cả tượng Phật nên khởi ý tưởng là 
Như Lai, thấy tất cả kinh giáo nên sinh ý tưởng khó 
gặp gỡ, thấy tất cả Tỷ-kheo nên khởi ý tưởng là Tổ 
sư. Phải nên lễ bái cúng dường không được xem 
thường, dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang 
nghiêm mình, như thế thì Nhất thể Tam bảo duy tâm 
đầy đủ.
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Nếu như chấp vào cái thấy thấp kém, chẳng rõ 
cội gốc, vọng tin theo tà giáo, làm nghi ngờ lầm lạc 
người sau, tất tự chuố"c lây trầm luân chìm mãi trong 
nẻo ác. Đó là lỗ i của ai?

氺

Chương 4

BIỆN BIỆT THẤY NGHE HIÍHBIẾĨ
■ ■

Bậc Cao đức ngày xưa nói: “Ở nơi thai gọi 
là thân, ở nơi đời gọi là người, ở nơi mắt 
gọi là thấy, ở nơi tai gọi là nghe, ở nơi 

mũi thì ngửi mùi, ở nơi lưỡi thì bàn luận, ở nơi tay thì 
nắm bắt, ở nơi chân thì đi chạy. Hiện khắp cả bao 
trùm pháp giới, thâu nhiếp lạ i ở một vi trần. Người tỏ 
rõ thì biết là Phật tánh, kè không hiểu gọi là linh hồn” •

Gần đây, có một hạng người ngu không biết 
nghĩa lý của Phật, ngầm ở trong giáo pháp của ta 
chuyên lấy việc truyền thọ làm tông, nói càn nơi sáu 
căn thấy tánh, chỉ tứ đại sắc thân là thể Phật, tự lập 
36 quan, 72 tín, ghép vào những việc quái dị, lừa dôi 
làm mê hoặc người lành. Nói càn rằng: th ịt bên này 
máy động thì ai đó sẽ đên, chỗ bên kia đau đớn thì

Liên Tôn^ Báo Giấm
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việc gì đó đã xảy ra, nói rằng biết trước k iế t hung, 
họa phước. Người ngu nghe được cho là Phật pháp 
linh cảm, hết lòng tin tưởng, bố thí cúng dường, 
truyền bá lờ i nói tà mị này, ghi nhớ trong lòng chưa 
từng tạm bỏ.

Đâu biết rằng, tánh Phật chân thật thanh tịnh 
lặng yên, vì có thân hư vọng nên có vọng thức, che 
lâp bản tánh, chẳng thây ánh sáng trí tuệ. M ột niệm 
tâm rỗng không gọi là ngộ đạo, kinh Lăng-nghiêm 
nói: “Thấy biết mà lập thấy biết là cội gốc vô minh; 
thấy biết mà không lập thấy biết, đó là N iết-bàn” . Vì 
thế, Tổ sư lập giáo chỉ lấy Niệm Phật Tam-muội làm 
chánh tông, chưa từng có mảy may pháp thật để ràng 
buộc người. Đâu ngờ, kẻ thế tục ngu mê chẳng rõ 
tông chỉ, bỏ trung hiếu không thực hành, trá i nhân 
nghĩa không tu tập, giả danh L iên tông, thực hành 
những pháp khác biệt, tham cầu âm thầm cảm ứng, 
lấy việc kỳ quái để mê hoặc người. Thế nên, tạo 
thành những việc tà ma yêu mị, dựa vào thân người 
nhiễu loạn chánh tín, do đó đều bị ma nhiếp phục. 
Thật đáng buồn thay!

Người tu Tịnh nghiệp nên khéo léo suy xét 
chánh tà, lây việc cứu xét tâm tánh làm bổn phận, 
phân biệt xác đáng, tin tưởng thành thật, nhớ Phật
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niệm Phật, nguyện sinh về Tịnh độ, cẩn thận chớ 
mong cầu điều gì khác. Thiền sư Vĩnh M inh nói:

Chớ chọn lá cành nên tìm cội gốCy

Bồng nhiên vô minh chợt tan，

Lặng lẽ tình trần tự dứt.

Như thế, thật đáng gọi là:

Thẳng tận đầu nguồn tìm dấu Phật
Chọn lá tìm cành ta chẳng kham.

氺

Chương 5

PHÁ TR0 VỌNG THUYẾĨ HỌA PHIÍIỈC
■ ■

Chánh pháp của Phật Tổ lấy bản tánh 
Di-đà làm thể, lấy Tín, Nguyện niệm 
Phật làm tồng, lấy việc tự mình tu hành 

và giáo hóa mọi người làm dụng. Đó chính là lờ i nói 
khuôn phép của Phật Tổ, làm mẫu mực cho người sau.

Thường bảo rằng âm thanh là Phật sự, đô"t đèn 
là đạo tràng, việc ấy vô"n chỉ là pháp môn phương 
tiện để đưa Quyền trở về Thật. Gần đây, người học 
mê mờ bỏ mất tông chỉ, tham chấp sự tướng, chẳng
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tuân theo giáo lý , hướng ngoại làm càn, mắt tâm 
không sáng, cạnh tranh nhau xưng làm sư trưởng. 
Đây thật là việc tệ hại trong pháp môn, hoặc tìm quỷ 
khiếu giông như đồng bóng, hoặc xứng là D i-lặc hạ 
sinh, hoặc nói chư Thiên dựa xác, hoặc trên ánh sáng 
của ngọn đuôc thấy thần thấy quỷ, hoặc ở trên khói 
hương đoán k iế t đoán hung, làm m ịt mờ ba ánh sáng, 
lừa dôi Thánh Hiền, lường gạt xóm làng, mong cầu 
lợ i dưỡng. Đến khi hỏi họ về hạnh nguyện chân thật 
thì ngậm miệng không lờ i, chẳng rõ cội gốc bản tánh 
Di-đà, cuồng loạn cả đời đều là dôì trá, đã tự làm mê 
lầm chính mình lại còn làm lầm người khác. Thật 
đáng buồn thay! Thế nên, kinh Lăng-nghiêm  nói: 
“Này thiện nam tử! Do ứng theo tâm ái, khi ấy thiên 
ma được tiện lợi, phỉ tinh dựa vào người, miệng nói 
kinh pháp, bới móc lỗ i người, không sợ lờ i chê bai, ưa 
nói trước việc họa phúc, đến lúc xảy ra không sai tơ 
hào. Những người ngu mê lầm cho là Bồ-tát, gần gũi 
cúng dường. Những người này phá giớ i luật của Phật, 
âm thầm làm việc tham dục, đó gọi là tinh mị đã sống 
lâu nhiều kiếp. Quỷ thần có sức mạnh lớn lâu năm 
thành ma, não loạn người này. Người ấy chẳng biết 
ma dựa lạ i cho rằng chứng Thánh, đến khi loà i ma kia 
sinh tâm chán nản, bỏ thân thể họ đi, bấy g iờ thầy và 
đệ tử đều bị luật pháp trừng trị. Ông nên cảnh giác
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trước đê khỏi đọa vào luân hồi, mê hoặc không biết gì 
thì rơ i vào địa ngục Vô gián ” •

Than ô i! Những người têít mới phát tâm chẳng 
phân b iệt thật giả, tin theo tà thuyết kia, chẳng lo gìn 
tâm tích đức, vọng tưởng cầu phước mà bị họ làm lầm 
lẫn. Tô i nghe rằng: “Gia đình tích lũy điều lành ắ t có 
dư niềm vui, gia đình tích lũy điều ác thì có thừa tai 
họa” • Thế nên, k iế t hung họa phước do nơi lòng 
người, sao có thể xu nịnh để mong cầu giàu sang, cẩu 
thả tránh bừa tai họa? Thiền sư Vĩnh M inh nói:

Ác từ tâm khởi, tợ sắt r ỉ tự hủy hoại mình.
Thiện từ tâm sinh, như châu phát sáng mà soi lạ i 

châu thể.

Do đó, tô i khuyên những người lành khởi tâm 
làm việc phải nên chọn đạo thực hành, chọn lễ để 
theo, chọn bạn giao du, chọn nơi mà ở, chọn thầy tôn 
thờ, thận trọng giữ tâm, nơm nớp gìn tiế t tháo, niệm 
niệm không mê mờ, chẳng sơ thất đôi với lẽ tự nhiên 
để thực hành giáo pháp Tây Phương, còn những việc 
xem đuốc bàn họa phước chớ nên tham dự!

*
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B ệ  MINH VÊ CHẤP KHÔNG

N ói không là để phá trừ sự châp trước 
vào những cái có. Bậc Đại Giác Thế 
Tôn khai thị chánh pháp, muốn khiến 

cho tất cả mọi người biết rõ vạn pháp trong thế gian 
đều rỗng không, tự tỏ ngộ Chân không của bản tánh.

Chân không là pháp giới của Như Lai, là bản 
tâm của chúng sinh. Không mà chẳng không, có mà 
chẳng có. Người ngộ được chỗ này, ở trong chỗ 
chẳng có mà vận dụng kho báu của nhà mình. Nếu 
dò xét thì vô cùng, sử dụng thì vô tận, gọi đó là đạo 
vi diệu Nhât thừa, chớ chẳng phải là không ngơ.

Nay, có một hạng người ngu khăng khăng nói 
không, bác không nhân quả. M ỗ i bước thực hành đều 
ở nơi có, nhưng trên môi nói toàn là khôngử Lạ i bảo, 
uông rượu ăn thịt chẳng ngại Bồ-đề; trộm cắp, hành 
dâm không chướng Bát-nhã. Dọc ngang phóng túng, 
rong ruổi điên cuồng, chê bai Phật, hủy báng kinh, 
xem thường tất cả, bừa bãi không còn phép tắc. Lấy 
đó cho là tông thừa, khinh lờn Thánh Hiền, tự xưng 
đắc đạo. Những người như thế đâu đâu cũng thây, đó

Chương 6
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là điều mà ngài Huyền Giác gọi là:

Đắm ngoan không, bác nhân quả
M ờ m ịt rố i ren chuốc ương họa.

Kinh Lăng-nghiêm nói: “Nếu tâm dính mắc vào 
không thì có ma Đ ại Lực Không nhập vào tâm. Người 
ấy không biết đó là do ma dựa, miệng nói kinh pháp 
mà ngấm ngầm thực hành tham dục, hủy báng kinh 
điển hình tượng, làm mê lầm rố i loạn mọi người, khiến 
ai nấy đều bị rơ i vào đường tà. Khi loài ma sinh tâm 
chán nản thì bỏ thân thể người ấy, bấy giờ thầy và đệ 
tử đều bị luật pháp trừng trị. Lúc mạng chung, làm 
quyến thuộc của ma, khi nghiệp ma hết, đọa vào địa 
ngục Vô g ián ” •

Than ôi! Cách Phật đã xa, diệu pháp không còn, 
dị đoan sinh khởi, trái ngược đại nghĩa, không vướng 
vào có thì mắc nơi không. Vướng vào có thì chấp 
danh tướng, dính hữu vi, bám chặt vật ngã, câu nệ kẻ 
oán người thân, bó buộc nơi giáo lý cạn cợt, đánh 
mất nghĩa cao sâu; mắc vào không thì mê muội nhân 
quả, lẫn lộn thiện ác, dứt bỏ giới luật, trái ngược lễ 
nghĩa. Bởi vì chẳng rõ Trung đạo mới là điều thiện 
tột cùng.

Có người hỏi rằng:
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- Sao gọi là Trung đạo?

Đáp:

- Có cũng chẳng vướng, không cũng chẳng 
không. Không chẳng rờ i có, có chẳng rời không, oán 
thân bình đẳng, vật ngã ngang bằng, nhân quả rõ 
ràng, thiện ác minh bạch, giới luật được ứng dụng, lễ 
nghĩa được thực hành, thấu suôt giáo lý cạn cợt, tận 
cùng nghĩa lý cao sâu.

Trung đạo rộng lớn thay! Là tên gọi khiến vạn 
vật nhiệm mầu, là danh từ xứng hợp với bản tánh. 
Nếu thấu suốt lý  này thì không rơi vào chỗ thiên 
lệch. Như thế, gọi là được Chánh định N iệm Phật.

氺

Chương 7

BIỆN MINH TIÍIỈNG HỌP NHẤỈ
■ ■

Kinh Kim Cang nói: “Như Lai nó ì tướng 
hợp nhất tức chẳng phải tướng hợp nhất, 
đó gọi là tướng hợp nhất ” •

Bởi người đời mê mờ tánh nhấ"t chân, chạy theo 
trần cảnh, tức chẳng phải tướng hợp nhất. Người trí

Thích M inh T hành  dịch
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thấy rõ chân tâm chính mình, dứt bỏ trần lao, trở về 
tánh giác. M ộ t tâm niệm giác cùng với pháp giới 
Chân không của mười phương chư Phật hợp nhau, đó 
tức là nghĩa lý  tướng hợp nhất. Thiền sư Huyền Giác 
nói: “Tánh ta cùng hợp với Như La i". Phàm phu 
không rõ lý này, tham chấp sự tướng, tự mình vọng 
châp chặt tình tâm ý thức cùng hợp với sơn hà đại 
địa, tường vách ngói gạch, mê mờ đôi với Chân 
không lý tánh, như thế là sai lầm. Lục Tổ nói: “Tâm 
thấy được điều gì thì chẳng phải là tướng hợp nhât, 
tâm thấy khổng có được gì cả tức là tướng hợp nhất", 
chính là nói về lý này.

Nay, có những người ngu chẳng hiểu rõ Phật 
pháp, ở trong giáo pháp của ta nói càn: “ Vợ chồng là 
tướng hợp nhất” , thật là quá sai lầm! Bởi lẽ, tình cảm 
vừa sinh, trí tuệ bị ngăn cách; tư tưởng vừa biến hiện, 
bản thể đã sai khác, bị nghiệp chướng làm lụy, ương 
họa sâu dày, trái ngược nhân, mê muội quả, hiểu sai 
lầm Thánh điển, hủy báng làm ô nhục giáo môn. 
Tịnh nghiệp chánh tông đâu dung thuyết ấy! Người 
chân thật tu hành cần phải giữ vững lòng tin chân 
chánh, chuyên niệm Phật A-di-đà, ở trong một niệm 
chẳng vướng vào tướng, nội tâm ngoại cảnh tỏ sáng 
nhất như, tự nhiên thầm phù hợp với chân lý. Cho 
nên, Thiền S Ư  Phật Quả Khắc cần dạy chúng rằng:

484



“M ọi người các ông chỉ trong 24 giờ, trên chẳng thấy 
cớ chư Phật, dưới chẳng thấy có chúng sinh, bên 
ngoài chẳng thấy có sơn hà đại địa, bên trong chẳng 
có sự thấy nghe hiểu biết thiện ác tốt xấu, nhồi thành 
một khối, mỗi mỗi nêu ra, không còn cái thấy khác". 
Đó tức là nghĩa lý tướng hợp nhât rõ ràng phân minh.

Như thế, thật đáng gọi là:

Nguyệt dù thành lửa, nhật thành băng 
Ma nào phá được chân giáo thuyết.

Đó chính là con đường lớn dẫn đến đạo, yếu 
quyết chân chánh để tỏ ngộ tông chỉ.

*

Chương 8

BIỆN MINH SONG TU
_

Song tu là tu phước và tu tuệ. Trong giáo lý 
nói: “Tu phước không tu tuệ thì mang thân 
voi được trang sức anh lạc; tu tuệ không tu 

phước thì La-hán chẳng có đầy đủ vật cúng dường. 
Trang nghiêm cả hai phước và tuệ mới có thể thành 
tựu Chánh G iác” • Bậc Cao đức ngày xưa nói: “Phước

Thích M inh T hành  dịch
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không thể không làm, tuệ không thể không h ọ c".

Long Thơ Tịnh Độ nói: “Người tu Tịnh độ tuy 
chuyên lấy niệm Phật làm sự thực hành, nhưng cũng 
cần phải gồm tu phước tuệ mới mong được Sự, Lý 
dung thông” •

Bên trong thì tu tuệ hàm dưỡng rô"t ráo, thấu 
suô"t cội nguồn, khiến cho trí tuệ tăng trưởng, rộng 
lớn trùm khắp hư không, không việc gì mà chẳng 
biết, không vật gì mà chẳng chiếu soi. Bên ngoài thì 
tu phước, từ bi phương tiện, nhu hòa khéo tùy thuận, 
làm lợ i ích giúp đời, thấy tất cả mọi người đều cung 
kính như nhau, tùy căn cơ thuyết pháp giáo hóa 
chúng sinh, làm tất cả việc lành. Đó là phước tuệ 
song tu.

Nay, có một hạng người ngu, thường thực hành 
giáo lý  khác lạ, dối xưng là đệ tử của Liên tông. Họ 
chỉ dạy song tu sai trái, âm thầm làm việc dâm dục, 
tạo nghiệp địa ngục, làm cho người tốt bị mê lầm, 
chìm đắm trong dục lạc, cam chịu rơi vào vực sâu 
hiểm ácế Như thế, thật quá sai lầm! Chúng đích thực là 
loài hồ mị yêu tinh, nào khác gì súc sinh! Kinh 
Lăng-nghiêm nói: “Nếu các chúng sinh không có tâm 
dâm thì không theo dòng sinh tử. Ông tu chánh định 
vốn muốn ra khỏi trần lao mà không trừ bỏ tâm dâm thì
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trần lao không thể ra khỏi. Dù có nhiều trí tuệ nhưng ắt 
phải rơi vào đường ma, thượng phẩm thì làm ma vương, 
trung phẩm làm ma dân, hạ phẩm làm ma nữ.

Các người tu hành, trước phải đoạn dứt tâm dâm. 
Đó gọi là lờ i dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định bậc 
nhất của Thế Tôn và chư Phật thuở trước. Nếu không 
đoạn dứt dâm dục mà tu về Bồ-đề, cũng như nấu cát 
muốn thành cơm, dầu trả i qua trăm ngàn kiếp rôt 
cuộc vẫn chẳng được gọi là cơm. Ông lấy thân dâm 
dục để cầu quả Phật nhiệm mầu, cho dù được diệu 
ngộ nhưng đều là cội gốc của dâm dục. Cội gôc đã là 
dâm dục thì xoay vần trong ba đường, rố t cuộc không 
thể thoát ra được. Vậy thì Niết-bàn của Như Lai từ con 
đường nào tu chứng? Thế nên, phải khiến cho sự dâm 
dục của thân và tâm đều dứt, tánh đoạn dứt cũng 
không thì đối với quả Bồ-đề của Phật mới có thể mong 
đợi. Như những điều ta nói, đó gọi là lờ i Phật nói, trá i 
lạ i tức là lờ i của ma Ba Tuần!4H,Ị.

Nay, khuyên Bồ-tát tại gia nên y theo giới luật 
tu hành, đừng phạm vào tà vạy sai quây, tâm thanh

T hích M inh T hành  dịch

148 M a Ba Tuần: Ba Tuần Du, Ba-tỳ - Pàpiyàn, Màra Pàpìmàn - The evil 
onc，the murdcrer who wants to k ill all goodness.
Ma Ba Tuần, Trung Hoa dịch là Ác giả, là người ác; Sát giả, là kẻ giết 
hại pháp thân huệ mạng của người thiện, kẻ lúc nào cũng theo phá 
những người thực hành điều lành, tu tập chánh pháp.
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tịnh ít dục, phước tuệ song tu, hồi hướng về Tây 
Phương. Long Thơ Tịnh Độ nói:

Tu phước lạ i tu tuệ 
Tin sâu, niệm Di-đà 
Sẽ sinh Thượng Thượng phẩm 
Chắc chắn chẳng còn nghi.

Nếu không như thế thì muốn được cơm mà lại 
nấu cát là phí sức, gánh củi vào lửa nhất định rước 
họa về thân!

氺

Chương 9

BIỆN MINH BA XE
■

Phẩm Thí Dụ trong kinh Pháp Hoa nói: 
“Nếu có chúng sinh từ nơi Phật nghe pháp 
tin nhận, ân cần tinh tấn cầu Nhất thiết 

trí, Phật trí, Tự nhiên trí, Vô sư trí, giôhg như những 
người con kia vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lử a ” •

Nên biết, các người con là chỉ cho chúng sinh, 
nhà lửa dụ cho ba cõi, ba xe dụ cho ba thừa. Như Lai 
thấy chúng sinh ở trong ba cõi không thoát ra được
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nên nói pháp ba thừa, dẫn dắt khiến họ thoát khỏi 
khổ não. V í như các người con đùa giỡn trong nhà 
lửa, Trưởng giả dùng ba thứ xe để dẫn dụ họ thoát ra.

Có hạng người ngu mê giả đặt nói rằng: 
Văn-thù hỏi Phật, vọng bảo: tánh là xe trâu, tâm là 
xe dê, còn ý là xe hươu. Lạ i nói xe trâu chở diệu 
pháp, xe dê chở liên hoa, xe hươu chở kinh. Thật là 
thượng v ị đề hồ quý hiếm trên đời, gặp bọn người 
này trở thành độc dược.

Kinh Pháp Hoa là vua của các pháp, được chư 
Phật hộ niệm, đâu thể bàn luận bừa bãi như thế! 
Chẳng ngờ tà sư hiểu lầm, lấy quấy làm phải, lấy 
phải làm quây, pháp lạ i nói là phi pháp, phi pháp lại 
nói là pháp, lừa dốì mọi người, hủy báng Phật pháp. 
Như thê, há chẳng phải là mang tộ i lớn ngũ nghịch 
hay sao? Kinh Pháp Hoa nói: “Nếu có người hủy báng 
kinh này, nên biết người ấy sẽ đọa địa ngục A-tỳ đầy 
đủ một kiếp, hết kiếp lạ i thọ sinh, lần lượt như thế cho 
đến vô sô kiếp. Từ địa ngục ra sẽ rơ i vào loà i súc 
sinh, do hủy báng kinh này nên mắc tộ i như th ế ".

X ét kỹ những điều này thật đáng xót xa. V ì thế 
mà tô i dám dùng lờ i chân thật tuyên cáo thông thiết 
với các đạo hữu. Nay ở trong tâm của chính mình mà 
khai thị ngộ nhập T ri kiến Phật thì tâm này thanh tịnh

Thích M inh T hành  dịch
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như hoa sen nở, đó gọi là Pháp Hoa Tam-muội. 
Người tỏ ngộ lý này tức là ngồi xe trâu trắng ra khỏi 
nhà lửa Tam giới. Đâu không thây Thiền sư Pháp Đạt 
tham kiến Lục Tổ trình kệ:

Tụng kinh ba ngàn bộ 
Tào Khê một câu quên 
Chưa rõ ý xuất thế 
Nào dứt sự điên cuồng.
Dê, hươu, trâu tạm đặt 
Đầu, giữa, sau khéo bày 
Ai biết trong nhà lửa,
Nguyên là bậc Pháp vương.

Lúc ây, Lục Tổ bèn nói kệ để chứng minh:

Tâm mê Pháp Hoa chuyển 
Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa 
Tụng lâu không thâu suôt 
Nơi nghĩa thành oán thù.
Vô niệm, niệm là chánh 
Hữu niệm, niệm thành tà 
Nếu hiểu được như thế 
Ngồi mãi Bạch ngưu xa.

Nếu như người mê muội chấp chặt không phản 
tỉnh tất tự chuốc lấy trầm luân. Tô i cũng chẳng biết 
làm thế nào nữa!
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Chương 10

BI N MINH BA QUAN Ãl

quan ải là lờ i dạy chúng của Thiền sư 
âu-suất Duyệt:

Nhọc nhằn tìm cầu thiện tr i thức chỉ 
mong thấy tánh. Hiện nay, bản tánh của Thượng tọa ở 
đâu?

Rõ được bản tánh phải thoát sinh tử. Lúc sinh tử 
đến làm sao thoát được?

Thoát được sinh tử phải biết chỗ đi. Khi tứ đại 
phân ly thì đi đâu?

Thế nên, người thấu suô"t ba quan ải, chẳng còn 
bị ràng buộc bởi sinh tử, người tỏ rõ đạo lý này ắt 
không trở ngại việc đến đi. Do vậy, những tòng lâm 
trong thiên hạ, các bậc Đại sư Tôn túc đều xét thâu 
cội nguồn nên có thể hoàn toàn minh bạch, ý chỉ rõ 
ràng, quyết không có những thuyết khác lạ.

Nay, có hạng người ngu mê, vọng chỉ ba đơn 
điền nơi thân người là ba quan ải ở bên trong, dạy 
người vận chuyển khí huyết gọi đó là thâu qua ba 
quan ải. Lạ i nói rằng: từ chân đến hông, ba chỗ đau
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đớn là ba quan ải ở bên ngoài, vọng lấy chỗ đó mà 
đoán định lúc lâm chung. Thế gian phần nhiều truyền 
bá tập làm theo, ai nấy đều đi vào đường tà!

X é t kỹ, giáo lý niệm Phật là pháp môn thẳng 
tắt, chỉ dạy người tu hành ở trong 24 giờ trì niệm một 
câu A-di-đà Phật, tư tưởng chuyên nhất lặng lẽ, lạ i có 
thể soi sáng mình xem cái gì là bản tánh Di-đà của 
ta, khi tứ đại phân ly sẽ đi về đâu? Thường có mốì 
nghi ngờ này thì một hôm bỗng nhiên rõ được, liền 
b iết chỗ tột cùng. Ngay đó tức là con đường chân 
chánh tu hành, tỉnh lực trực tiếp. Ngoài chỗ này ra, 
vừa có dính dáng đến mảy may dị thuyết thì liền rơi 
vào rừng rậm tà kiến.

Than ô i! Kẻ ngu mê trái chân theo vọng, thật 
đáng thương xót! Nếu như tin được điều này, cắt đứt 
dây mơ rễ má ắt mở sáng con mắt, thấu suô"t đất trời, 
nhìn thấu tâm tưởng là vọng.

氺
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BIỆN MINH DẠI THOA, IIÍUTHírA
_  ■

B ậc Đại Pháp vương kiến lập sự giáo hóa, 
thâu nhiếp mọi căn cơ. M ỗ i mỗi giáo 
pháp được lập ra đều có tác dụng: luật 

Tiểu thừa giông như quyền hạn của lễ bộ hình bộ; 
Đại thừa giông như đảm trách việc cầm cân nẩy mực 
để được quân bình; làm những việc phước giông như 
vị quan trông coi việc vận chuyển lương thực; soạn 
thuật giống như người nắm giữ lờ i nói của nhà vua; 
trăm quan lạ i trong quôc gia đều thực hành đâu vào 
đây, giông như các tông phái trong Phật giáo cùng 
nhau truyền bá. Nếu hiểu rõ ý nghĩa này, đâu còn 
châp vào dị đoan, cần  phải lường xét tài năng của 
mình, tùy sức truyền bá rộng rãi. Gặp thời làm lành 
cứu giúp mọi người, lúc khôn cùng chuyên lo tu tập. 
Tuy ai nây truyền bá tông phong nhưng đều phát xuất 
từ lòng từ bi tế  độ, đồng trở về biển cả hòa hợp, 
chung nhau ngồi trên giường giải thoát. Nếu như thế 
tức là kim  chỉ nam trên đường mê, là bậc tuyên 
dương chánh pháp trong giáo môn.

B iế t làm thế nào! Nguồn xa dòng khác nên đại 
đạo lu mờ. Người thích màu đỏ thì ghét màu tía, kẻ

Chương 11
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ưa ngọt lạ i ghét đắng, chưa thấu suô"t chỗ viên dung, 
ai nây đều ở nơi chỗ y cứ của mình mà lường xét. 
Đâu biết chúng sinh và Phật vốn đồng nhất, bản tánh 
phàm Thánh bình đẳng, nhưng họ không thể trở về tự 
tánh bởi do mê muội đối với thân tâm, bị ràng buộc 
trong sinh tử.

Thế nên biết, sự xấu ác và lỗ i lầm của thân nếu 
không có g iớ i luật không thể kiểm xét; sự hôn trầm 
và tán loạn nơi tâm, nếu không có thiền định và trí 
tuệ thì chẳng thể tiêu trừ. Kiểm  xét lỗ i lầm xấu ác 
của thân, tiêu trừ hôn trầm tán loạn nơi tâm mà vẫn 
còn lo đạo không sáng tỏ, chưa thể trở về tự tánh 
được, huông chi chôn vùi trong đường tà ma, phải 
quấy lẫn nhau!

Hoặc nói rằng: tô i học Tiểu thừa nhưng họ lạ i 
chẳng biết trì giới, bố" thí, lễ bái, tụng niệm là pháp 
Tiệm  tu. Hoặc nói rằng: tô i học Thượng thừa mà họ 
chẳng rõ yếu chỉ Di-đà tự tánh, Tịnh độ duy tâm. 
Không vướng vào sự tướng thì lạ i rơi vào không ngơ, 
giông như kẻ bị mù bẩm sinh, ở vùng sâu xa, ngồi 
một góc chẳng biết Đông, Tây, Nam, Bắc; vọng sinh 
phân biệt kia sai đây đúng, kia đúng đây sai. Đó gọi 
là người nắm chặt đầu rắn chết, sai lầm nơi đường lô i 
tu hành, ở nơi điều xấu ác không chừa việc gì, đôl với
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sự hiểu b iết và thực hành lạ i chẳng thấy gì đáng sợ, 
cho đến tích tập trở thành tánh, tự hủy diệt thân mình. 
Lúc mới học thì ngưỡng mộ Thánh Hiền, nhưng rốt 
cuộc lạ i chìm trong xâu ác. Những kẻ như thê, thật 
đáng thương xót!

Thiền sư Vĩnh M inh nói:

Ví như chim sề, nào biết được tâm tư của thiên

nga
Tựa hồ ếch ngồi đáy giếng, đâu lường nối bế 

khơi rộng lớn

Hoặc theo người khác mong cầu, giống như dùi 
băng tìm lửa.

Chỉ trở  về chính mình mà hiêu rõ, cũng như từ 
sữa được tô.

Cẩn thận chớ dựng cờ ngã mạn, giăng lưới tà

kiến.
Khinh lờn bậc Tiên giác, làm mê hoặc người sau.

L ờ i nói ấy thật chí lý, tỏ sáng tợ vầng nhật giữa 
trờ i trong. Rộng lớn thay Phật Tổ uy linh! Người thực 
hành giáo pháp đâu không lo sợ, chỉ cân tin niệm 
A-di-đà thì có thể tránh khỏi lỗ i lầm ấy.

Thích M inh T hành  dịch
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BIỆN MINH KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT

Bát-nhã Tâm Kinh nói: “Tướng không của các 
PháP không sinh không diệt, không nhơ không sạch, 
không thêm không bớt. Cho nên, ở trong tánh không, 
không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức...".

Kinh Duy-ma còn nói: “Các pháp bất thiện 
không sinh, pháp thiện không d iệ t” •

Nên biết, sắc tướng có đến có đi, Phật tánh 
không sinh không diệt. Nay, có những người ngu mê 
vọng cho rằng: không sinh con nôl dòng đó là chẳng 
sinh, không đoạn dứt tâm dục đó là chẳng diệt. Họ 
quâY nhiễu thê gian bằng những lờ i quái dị, mê hoặc 
mọi người bằng việc yêu ma, thầm tà dâm với nhau 
làm việc bất tịnh, đoạn dứt chủng tánh Phật, rố i loạn 
luân thường. V ì thê, kinh Lăng-nghiêm nói: “Thiện 
nam tử! Tâm á i dục cùng cực thì phát cuồng. Tham 
dục mạnh mẽ thì có ma dục nhập vào tâm, một mực 

dục là đạo Bồ-đề, dạy mọi người cư s ĩ hành dăm 
không phân biệt, làm cho chúng sinh nghi ngờ lầm 
/ạc, đọa vào địa ngục Vô g ián ” • Bởi vì ngu mê chẳng 
biêt phân biệt tịnh uê, bât giác gặp ma nên mới sinh 
ra nỗi khổ này. Xét khi trời đất vừa phân chia, có âm

Chương 12
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dương thì có nam nữ, có nam nữ thì có vỢ chồng, có 
vợ chồng thì có cha con, có cha con thì có vua tôi, có 
vua tô i thì có đạo Tam cang Ngũ thường149. Tam cang 
là bao quát nhân luân đạo đức, Ngũ thường làm chân 
chánh sự giáo hóa. Đó là pháp kiến lập thế gian của 
Thánh nhân.

Tổ Huệ V iễn có nói: “Người tạ i gia xem trọng 
thân thê, chăm lo cuộc sống, chưa quên chấp ngã, lấy 
tình dục làm vườn tược, lấy thinh sắc làm chỗ dạo 
chơi, say đắm niềm vui ở thế gian không thể thoát ra 
được. Đức Phật giáo hóa họ trở  về cội gốc để tìm cầu 
tông chỉ, ở tạ i nhà mà thực hành giáo pháp. Đó tức là 
người dân thuận theo sự giáo hóa, chẳng bỏ sót lễ 
nghĩa, phụng thờ song thân, tôn kính vua chúa. Vì thế, 
trước dẫn dắt bằng năm g iớ i; không giết hại giữ gìn 
nhân, không trộm cắp giữ gìn nghĩa, không tà dâm giữ

149 Tam  cang Ngũ thường: Tam cang hay Tam cương là ba giềng hay ba 
môì, gồm: Quân thần cang, Phụ tử cang, Phu thê cang.
1. Q u â n  th ầ n  c a n g : g iề n g  m ô i  v u a  tô i .

2. Phụ tử cang: giềng môl cha con.
3. Phu thê cang: giềng môi chồng vợ.
Ngũ thường là 5 hằng, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
1. Nhãn: lòng thương người mến vật.
2. Nghĩa: cư xử theo lẽ phải (đạo lý).
3. Lễ: phép tắc tô"t đẹp trong xử thế.
4. Trí: năng lực hiểu biết.
5. Tín: tin tưởng.
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gìn lễ, không nói dối giữ gìn tín, không uống rượu giữ  
gìn trí. Thân tâm đã vâng theo giớ i luật, sau đó mới 
dạy giáo pháp xuất thế, bảo tu Niệm Phật Tam-muội, 
lấy đó làm đường về Tây Phương, đạt đến đạo chẳng 
sinh chẳng d iệ t". Do đó, vương thần ngoại hộ, giáo 
pháp lưu bô" khắp cả thiên hạ, ngàn năm cũng như 
một ngày. Tạ i sao hiện nay, kẻ tiểu nhân và bậc quân 
tử lẫn lộn, đậu lúa cùng chung thửa ruộng? Thật 
không dễ dàng phân biệt!

V ì thế, nay tô i dám đem lòng chân thành 
khuyên bảo khắp tất cả những người có lòng tin. 
Ngoài việc nhất tâm không loạn chuyên niệm Phật 
Di-đà ra, hễ có hình tướng đều là sự hiểu b iết tà vạy. 
Cần phải chính chắn chân thật tu hành, thiện thì theo, 
ác thì tránh; tà thì dẹp trừ, chánh thì vâng giữ. Còn 
như việc lập thân hành đạo và ý chỉ dừng tâm thấu 
suố"t cội nguồn, phần trước đã trình bày đầy đủ. Nêu 
rõ được thì khuôn phép cũng đã nhiều rồi, tuân theo 
thực hành những điều này tức là quyến thuộc của 
pháp môn, làm trá i ngược tức là đồng bọn với ma; khi 
sống bị sa vào vương pháp, lúc chết đọa xuống A-tỳ, 
tai họa đến nhiều đời, đừng bảo là tô i không nói 
trước. Tại sao? Vì: “Nếu muốn không vướng nghiệp 
Vô gián, đừng phỉ báng chánh pháp Như L a i” .
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Tào
tâm
Đạo

BIỆN MINH TÀD KHÊ Lộ
■ ■

T huở xưa, Đại sư Huyền Giác đến 
Khê lễ bái Lục Tổ được ấn chứng 
địa. về sau, Ngài sáng tác Chứng 

Ca, nói rằng:

Từ khỉ rõ được Tào Khê lộ
M ớ i hay sống chết chẳng tương quan.

Đó là nói Thiền tông trong thiên hạ xuất phát từ 
nguồn Tào Khê, gọi là Tào Khê lộ. Tại sao kẻ ngu 
mê lạ i chỉ bừa thân người có cặp xương sông là song 
quan, cho đó là một phái Tào Khê? Lạ i nói càn Lục 
Tổ bảo rằng:

Thà độ cư sĩ ngàn ngàn vạn
Chẳng độ cửa không nửa ông tăng.

Những kẻ như thế không chỉ làm mê lầm người 
sau, mà còn vu không cho bậc Thánh thuở trước. Đâu 
chẳng nghe ngài Huyền Giác nói:

Đầu tiên Ca-diếp đèn tâm truyền
Hai tám đời TỔ sư Tây Thiên
Pháp sang Đông độ vào Trung Thổ

Chương 13
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Bồ-đề-đạt-ma làm sơ TỔ
Sáu đời truyền y, thiên hạ nghe
Người sau được đạo nhiều vô số.

Như thế, lẽ nào lạ i có việc chỉ độ cư sĩ mà 
không độ người xuất gia hay sao?

Than ô i! Bọn tà vọng không biết lai lịch, trộm 
danh của Tổ sư làm thành kiến giải tà ma yêu mị, 
khiến cho người tô"t mê lầm, đũng là kẻ mù dẫn bọn 
đui kéo nhau vào hầm lửa!

T ô i b iết đức hạnh chân thật của Tổ sư, vì thế 
xứng tán truyền bá. Tô i b iết tộ i Xiển-đề bạc phước, 
phỉ báng tông ta, vì thế mà lo sợ. Tô i nay còn biết rất 
lo sợ, huốVig chi những kẻ phỉ báng đạo của bậc 
Thánh sư, lừa dôì hậu học, sao lạ i có thể không lo sợ?

Các ông nên nhanh chóng diệt trừ tà ngụy, sửa 
đổi thành chân chánh. Chớ để tô i phải thêm xấu hổ!

*
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BIỆN MINH PHẬT PHÁP ÍN  BẤU

Phật pháp là đạo xuât thế, là pháp vô vi. 
K inh Niết-bàn nói: “Như Lai khai phát 
hiển bày thanh tịnh không khuất lấp. 

Người mê không hiểu bảo là dấu kín, người tr í  thấu 
suốt thì chẳng gọi là ẩn dấu” .

Có một hạng người ngu mê nói bừa rằng: “ Pháp 
quan thì rõ ràng, pháp Phật thì ẩn dấu” . Ngụy soạn 
một loạt lờ i tà, đóng cửa truyền trao, gọi đó là quyển 
sách huyền bí về sinh tử (sinh tử áo điển). Họ làm mê 
hoặc người sau, đến chết cũng không nói cho người 
rõ, cho nên lúc sắp lâm chung, kéo dài dây dưa. 
Giông như người nghèo nhặt được miếng thiết mà gọi 
là vàng ròng, ở trước người sáng mắt làm sao dám 
đưa ra? Tự không biết sai lầm mà còn khoe khoang 
hiểu biết, đúng là lừa dốì người khác lạ i còn tự lừa 
dôi m ình! Đâu biết, Phật nói tất cả pháp để độ tất cả 
tâm, bởi tâm thể của chúng sinh vô"n đồng nhất nhưng 
tác dụng không giông nhau, nên đức Phật mới nói ra 
tất cả pháp. Tổ sư cũng nói: “Bình, mâm, nhẫn, xuyến 
vốn cùng một chất vàng; danh tướng bất đồng, bản thể 
không h a i” •

Chương 14
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Than ô i! Thời mạt pháp phát sinh nhiều sự gian 
tà, thường thường bỏ mất bản thể, trao chuố"t lờ i nói 
khéo léo, làm dáng làm vẻ lừa dôi người đời. M ột khi 
sự tà ngụy đã lưu hành, mọi người không thể phân 
biệt rõ được những điều chân thật. Huông chi, những 
kẻ ưa lợ i nhỏ, lúc đến cửa hàng của người, chẳng 
chọn tô"t xấu, chỉ mong đẹp rẻ, dễ dàng bị kẻ khác 
lấy tro trét mắt, lô i vào chỗ tôi, tráo đổi món đồ. Đến 
khi mở mắt ra thì trong tay chỉ là đất sét. Như thế còn 
không nhận ra, nói gì đến việc phân biệt vàng thau 
thật giả! Kẻ ngu vừa nắm được, liền âm thầm che 
dấu, cho là vật quý báu lạ kỳ sợ người khác biết. 
Bỗng nhiên gặp phải người trí thức, bị họ chỉ rõ ra, 
chừng đó mới hay chẳng đáng một đồng tiền. Những 
hạng người như thế rất nhiều. Chỉ vì ngu mê, phước 
mỏng, mắt không sáng nên một đời nghèo khó, tâm 
thô tháo lỗ mãng, bởi do không được gặp bậc thầy 
chân chánh nên mới như thế. Đâu biết rằng, chất vàng 
ròng để làm nhẫn xưa nay vô"n đã có. Nếu không gặp 
thợ giỏi nung luyện, đập nện mạnh mẽ, rèn giũa một 
phen, làm sao thấy được tính chất mềm dẻo của vàng 
lấp lánh sáng chói một khôi, toàn thể đều là nguyên 
chất, sau đó mới tùy ý tạo ra món đồ mình muôn. Ánh 
sáng lấp lánh của nó chói mắt người, mãi không đổi 
sắc. Còn những điều khác không cần nói, đâu chẳng
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phải là báu vật quý nhâ,t sao! Người tu có lòng tin chân 
chánh cần phải lưu tâm!

T hích M inh T hành  dịch

Chương 15

BIỆN MINH ÁNH SÁNG 
VIÍỘT HON NHẬT NGUYỆT

■ ■ _

Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Ánh sáng của 
Phật A-di-đà vô cùng rộng lớn, là vua 
trong tất cầ ánh sáng cửa chư Phật. Cho 

nên, Ngài có hiệu là Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô 
Biên Quang, Phật Vô Ngại Quang, Phật Vô Đối 
Quang, Phật Diệm Vương Quang, Phật Thanh Tịnh 
Quang, Phật Hoan Hỷ Quang, Phật Trí Tuệ Quang, 
Phật Bất Đoạn Quang, Phật Nan Tư Quang, Phật Vô 
Xứng Quang, Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang ".

Ánh sáng của Ngài chiếu soi khắp cả thiên hạ, 
tận những nơi âm u tăm tôl, làm cho đều được sáng 
tỏ. Chư Thiên, loài người, cầm thú, các loài bò, bay, 
máy, cựa thấy ánh sáng này ai nấy vui mừng phát 
sinh lòng từ, đều được giải thoát. Thế nên, chư Phật,
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Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác ở khắp mười phương 
cùng chung khen ngợi. Nhân đó, Ngài có tên là Siêu 
Nhật Nguyệt Quang (đức Phật có ánh sáng vượt hơn 
ánh sáng của mặt trời, mặt trăng). Bởi vì mặt trờ i hay 
chiếu sáng ban ngày, mặt trăng hay tỏ rạng lúc ban 
đêm, tác dụng của chúng không toàn vẹn. Ánh sáng 
của Phật ngày đêm thường tỏa chiếu không thiếu sót, 
cho nên gọi là ánh sáng vượt hơn mặt trời, mặt trăng.

Nay, có một bọn người ngu mê, chỉ dạy bậy bạ 
cho người, khi mặt trời, mặt trăng mới mọc, dùng 
miệng hớp lấy ánh sáng nuô"t vào bụng, muôn ánh 
sáng ấy trở thành vật báu. Lấy đó làm pháp môn bí 
mật của sự tu hành, gọi là Siêu Nhật Nguyệt Quang. 
Như thế, thật rất sai lầm! Ví như vượn ngu buộc chặt 
hai tay mà leo lên cây bên bờ vực thẳm, xuống ao 
nước mò bắt bóng trăng, chỉ lao công phí sức, rốt 
cuộc chẳng được gì. Nếu là người trí quán xét thấu 
suố"t, nên nhanh chóng rời bỏ, sớm tìm cầu chánh 
pháp để khỏi rơi vào bến mê, chuyên niệm Phật 
A-di-đà, cứu xét rõ tâm địa.

Đâu chẳng thấy Tổ sư nói: “Những thứ từ cửa mà 
vào chẳng phải vật báu nhà mình. Lỉnh quang của 
chính mình chiếu soi trờ i đất, ở nơi mỗi người vốn đã 
thành tựu trọn vẹn". M ột điểm linh quang không trong
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không ngoài, hiển bày khắp nơi, sáng tỏ ngay trong sự 
vậtế Nếu có thể ngộ chỗ này, tức là một luồng ánh 
sáng vượt hơn mặt trời, mặt trăng của Như Lai.

氺

Chương 16

B ệ  MINH HẠT c 咖  TRONG BOl TÓC
■ ■

¥  / 7r "inh Pháp Hoa có nói về hạt châu trong 
búi tóc: “Như vua Chuyển Luân được cõi 

^m ước pháp, làm vua trong ba cõi mà các 
Tiểu vương không chịu thuận theo khuất phục. Bấy 
giờ, vua Chuyển Luân dấy binh sang thảo phạt. Những 
người chiến đấu có công thì ban thưởng cho mọi thứ, 
riêng có một hạt châu trên đỉnh đầu của nhà vua là 
không ban cho. Sau cùng, nhà vua mới giao phó. Đức 
Như Lai cũng như vậy, thấy quân Hiền Thánh cùng ma 
ngữ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau, diệt ba độc 
để ra khỏi ba cõi, phá tan lưới ma. Khi ấy, đức Như 
Lai rấ t hoan hỷ vì họ nói các pháp nhưng không nói 
kinh Pháp Hoa này, đến hôm nay mới nói. Cũng như 
vua Chuyên Luân giữ gìn hạt minh châu đã lâu, cuối 
cùng mới trao cho” •

Thích M inh T hành  dịch
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Đó là vì sau cùng Thế Tôn mới nói về pháp bảo 
Đại thừa, vượt lên trên các bậc Thánh, nên lấy hạt 
minh châu trong búi tóc của vua Chuyển Luân làm ví 
dụ. Hạt châu đó tức là trí tuệ viên mãn của chư Phật, 
chính là lý tánh của chúng sinh. Tỏ ngộ chỗ đó thì 
nhanh chóng vượt qua ba A-tăng-kỳ kiếp, mê lầm nơi 
đó thì trầm luân trong sáu nẻo.

Nay, có một hạng người ngu mê hiểu sai ý chỉ 
của kinh, vọng lấy việc vận khí vào đỉnh đầu làm hạt 
châu trong búi tóc, gọi là pháp Tốì thượng thừa. Âm 
thầm trao truyền cho nhau, dạy người chuyển tinh 
vận khí đưa lên đỉnh đầu, muôn được như đức Thê 
Tôn trên đảnh có Châu nhục kế. Tại sao lạ i ngu muội 
đến thế? Đâu chẳng biết, nhục kế  của Thế Tôn là vô 
kiến đảnh tướng, biểu trưng cho Đại pháp Nhâ"t thừa. 
Vô kiến là tự mình không thể thấy, vì lìa cái thấy về 
mình. Khuôn phép cùng cực hướng thượng, các bậc 
Thánh đều không thây được, vì rờ i cái thấy về người 
khác. Trong bài Phú về tâm, Thiền sư Vĩnh M inh nói: 
“Pháp tòa cao lớn, Thanh văn thấp kém chẳng thể 
bước lên. Vầng nhật chói chang, ngoại đạo, trẻ con 
làm sao thấy được. Không nghiêng không lệch, chí cực 
chí tô n \

Than ôi! Kẻ ngu si chẳng biết chánh pháp, điên
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đảo sai lầm rô i loạn, gieo tai họa tớ i người sau, lừa 
dôi những người phàm phu hướng thiện, làm họ rơi 
xuông hố" sâu. Thật đáng tiếc thay!

Nay, tô i khuyên những người có lòng tin, nên 
cứu xét giáo lý căn bản một cách chính chắn, dốc 
lòng niệm Phật, hôi lỗ i, hiểu rõ những việc sai lầm 
thuở trước, thấu suô"t các pháp vôln không, hạt châu 
trong búi tóc tự nhiên hiển hiện. Rõ ràng riêng hiển 
lộ, đâu nhờ tìm cầu ở nơi người khác!

氺

Chương 17

BIỆN MINH QUẢ VO LẬU
■ ■

Kinh Pháp Hoa nói: “Các lậu đã hết, 
không còn phiền não” . Đó là sự tu hành 
của bậc Thanh văn La-hán đạt đến chỗ 

tập khí hữu lậu đều không còn.

Vô lậu là do sáu căn của con người thường bị 
sáu trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp làm mê 
hoặc. Tâm theo cảnh chuyển thành duyên hữu lậu, 
cho nên dòng luân hồi không ngừng nghỉ. Nếu sáu

T hích M inh T hành  dịch
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căn hành giả tự lặng lẽ, không bị sáu trần lay chuyển, 
tức là vô lậu.

Nay, có một hạng người ngu mê, vọng đem ghèn 
và nước mũi nuốt hết, gọi đó là tu vô lậu. Tại sao lại 
ngu xuẩn đến thế? Tôi từng thương xót hỏi họ rằng:

- Sáu căn bốn đại là bao máu mủ, là hang ổ của 
phân tiểu; ghèn, nước mắt, nước mũi đều thuộc là 
nhơ nhớp, tại sao lạ i lấy mà ăn?

Họ đáp rằng:

- Trong thân người có bảy thứ quý báu không 
thể vứt bỏ. Người khéo tu tập sẽ kết thành xá-lợ i, 
chứng quả Vô lậuẽ

Khổ thay! Khổ thay! Điên đảo như thế thật 
không chịu nổi!

Lạ i có một hạng người lấy việc bí tinh làm vô 
lậu, lẫn lộn vào trong giáo pháp của ta, lần lượt 
truyền trao tập theo, ngấm ngầm tham dục, làm bại 
hoại chánh phápẳ Đó là yêu tinh quỷ quái đêm tụ 
ngày tan, là bọn ăn rau thờ ma, chẳng phải đệ tử của 
L iên tông.

Những năm gần đây, có nhiều dạng như thế, 
làm loạn động mọi người. Kẻ nam nữ có lòng tin 
trong sạch chẳng hay chẳng biết bèn đi vào đường
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ma. Thê nên, kinh Lăng-nghiêm nói: “Này thiện nam 
tử! Cội gốc của tâm á i soi xét tận cùng sự biến hóa 
của mọi vật. Thiên ma được tiện lợi, loài phi tinh dựa 
vào người, nói Niết-bàn của Phật là nhục thân hiện 
tại. Cha cha, con con lần lượt sinh nhau từ đời này 
sang đời khác thường còn chẳng dứt, không có nơi tinh 
sạch nào khác. Kẻ ngu tin nhận, quên mất bản tâm, 
mê hoặc cho người ấy là Bồ-tát. Họ thường nói mắt, 
tai, mũi, lưỡi đều là Tịnh độ, hai căn của nam nữ tức 
là Bồ-đề, hoặc ăn phân tiểu, thực hành rộng rã i việc 
dâm dục nhơ uế. Những kẻ vô tr i tin theo lờ i xằng bậy 
này nên dễ đi vào hiểu biết tà vạy, đó gọi là thuốc 
độc. Ác quỷ não loạn những người ấy, thầy và đệ tử 
đều bị pháp luật trừng trị. Ông nên biết trước điều này 
để chẳng đi vào luân hồi. Mê hoặc không hiểu biết thì 
rơ i vào địa ngục Vô gián, khi họ hết nghiệp trong địa 
ngục lạ i đi vào loài súc sinh, ngạ quỷ".

Nay, xét những bọn tà sư làm bậy, giả danh là 
giáo pháp của Phật Tổ mà tạo nghiệp ác bất tịnh, trái 
với nhị nghi, ngược với tam quang, phỉ báng Phật Tổ, 
phá hoại luân thường, lăng xăng như loài dòi ở trong 
phẩn uế. Hiện tại bị nhiều đau khổ, sau khi chết rơi 
vào trầm luân, quả báo tộ i lỗ i ấy làm sao thoát khỏi? 
Đ iều đó chẳng có gì ỉạ ! Không chỉ sau khi chết bị quả 
báo mà hiện tại, pháp luật cũng chẳng dung tha. Luận

Thích M inh T hành  dịch
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ngữ nói: “Dùng chính tr ị để giáo hóa nhân dân, dùng 
hình phạt quản lý hân dân, làm như thế nhân dân chỉ 
nghĩ làm sao để tránh khỏi hình phạt mà không nghĩ 
đến đáng xấu hổ hay không xấu hổ. Dùng đức hạnh 
giáo hóa nhân dân, dùng lễ trông nom nhân dân, thì 
nhân dân không chỉ giữ gìn pháp luật, biết hổ thẹn, mà 
còn có thể sửa đổi hướng thiện” • Lờ i nói ấy rất đúng.

Nay, tôi khuyên những người lành nên xét kỹ lờ i 
dạy của bậc Thánh, tự mình phải b iết hổ thẹn, lo sợ 
sửa đổi lỗ i lầm, giảm bớt tình cảm, tuyệt dứt lo nghĩ, 
sửa mình chân chánh để tu hành. Nếu có thể dùng lờ i 
dạy của người xưa để soi rọ i tâm tư thì tâm mình tự 
nhiên sáng tỏ; gương xưa chiếu yêu, yêu tinh tự hiện 
nguyên hình. Nếu chuyên tinh nơi tịnh hạnh ắt tiến 
đến Bồ-đề, quyết không lầm lẫn. Còn như không làm 
theo đây thì:

Biển nghiệp Tam đồ không bờ mé
Ngàn Phật ra đời khó cứu ông.

*
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BIỆN MINH TRÀ IRIỆU CHÂU
■ ■

Thuở xưa, Hòa thượng Triệu Châu thấy vị tăng, 
bèn hỏi:

- Ông từng đến đây chưa?

V ị tăng thưa:

- Đã từng đến.

Triệu Châu bảo:

- Uống trà đi!

Lạ i hỏi một vị tăng:

- Đã từng đến đây chưa?

V ị tăng thưa:

- Chưa từng đến.

Triệu châu bảo:

- Uô"ng trà đ i!

V iện chủ hỏi:

- Người đã từng đến thôi không nói. Người chưa 
từng đến đây sao Ngài cũng bảo uô"ng trà đi?

Chương 18
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Triệu Châu bèn gọi:

- V iện chủ!

V iện chủ:

- Dạ!
Triệu Châu bảo:

- ưông trà đ i!

Trong tòng lâm, nhân đó có công án uông trà 
của ngài Triệu Châu. Nay có kẻ ngu mê không rõ ý 
chỉ của Tổ sư, vọng tự tạo tác đem nước miếng trong 
miệng súc ba mươi sáu lần rồ i nuốt, gọi là uống trà 
Triệu Châu. Hoặc có người sắp lâm chung, họ vọng 
chỉ dạy dùng mạt châu sa pha vào một chung trà rồi 
uống liền  có thể chết, cho đó là thể hội ý chỉ của 
Triệu Châuỗ Thật đáng thương xót!

Lạ i có một bọn ma, lấy nước tiểu làm trà Triệu 
Châu. Tạ i sao lạ i ngu mê đến thế? Họ quả thật là 
loài yêu quái.

Người tu tâm chân chánh chỉ y theo bổn phận 
mà niệm Phật cầu sinh Tịnh độ, quyết không nên 
vọng đem những công án của Tổ sư bịa đặt gán ghép, 
đó là tộ i nhân hủy báng Đại Bát-nhã. Đâu không 
thấy nói:

512



Thích M inh T hành  dịch

Dù cho tan thân ngàn muôn kiếp 
Chớ đem Phật pháp loạn truyền trao.

Chương 19

BIỆN MINH GIÁO NGOẠI BIỆT TRDYÊN
■ ■ _

Y I  ih iề n  sư Viên Ngộ nói: “Đức Phật ra đời 
I ở nước Ca-tỳ-la-vệ, dùng vô biên diệu 

dụng dẫn dắt chúng sinh, phương tiện 
thuận nghịch, khai mở ngăn chặn, kinh điển để lạ i đầy 
dãy trong Đại tạng. Đến sau cùng mới lộ bày một cơ 
phong, gọi là truyền riêng ngoài giáo lý ị  giáo ngoại 
biệt truyền) ，’•

Từ khi ngài Ca-diếp mỉm cười tiếp nhận đến 
nay, sáng tỏ lâu dài. Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh 
thành Phật, chẳng lập thứ bậc, không sinh tri kiến. 
Bậc lợ i căn thượng trí nhanh chóng vượt qua hang ổ 
vô minh, mau chóng thoát khỏi cội gố"c phiền não, tức 
thời chứng ngộ được đại giải thoátử Hai mươi tám vị 
Tổ Ấn Đ ộ150, sáu vị Tổ Trung Hoa151 đều là bậc long

150 Hai m iíơ i tám  vị T ổ  Ấ n  Độ: hai mươi tám v ị Tổ sư của Thiền tông 
Ấn Độ, đó là : l.  Ma-ha Ca-diếp; 2. Tôn giả A-nan; 3. Thương-na-hòa-tu;
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tượng, tiếp độ hàng thượng căn. Thầy hay trò giỏi 
lãnh hội ở ngoài cung cách bình thường, ngay đó 
nghiệp chướng tiêu tan, tức thời nhận lấy. Tự nhiên 
có thể nhồi thành một mảnh, nhanh chóng khế hợp 
địa vị Phật, như thế còn chẳng chịu trầm mình trong 
ao tù nươc đọng. Các Ngài lạ i hát câu thấu huyền 
diệu, vượt qua Phật Tổ, chặt đứt dây sắn dây bìm, 
như cầm kiếm  Thái A  lẫm liệ t thần uy, ai dám tới 
gần! Bậc Thiền sư chứng ngộ luận bàn xác thật, mới 
có tác dụng luận bàn huyền diệu, hướng thượng 
hướng hạ. Vừa có mảy may liền bị quát, mà bảo rằng 
chẳng phải là người kế  thừa, ngay đó thành tựu trọn 
vẹn. Rèn luyện thuần thục, thực hành chân thật mới

4. Ưu-ba-cúc-đa; 5. Đề-đa-ca; 6. Di-già-ca; 7. Bà-tu-mật; 8. 
Phật-đà-nan-đề; 9. Phục-đà-mật-đa; 10. H iếp tôn giả; 11. Phú-na-da-xá; 
12. Mã M inh Đại sĩ; 13. Ca-tì-ma-la; 14. Long Thọ Đại sĩ; 15. 
Ca-na-đề-hà; 16. La-hầu-la-đa; 17. Tăng-già-nan-đề; 18. Già-da-xá-đa; 
19. Cưu-ma-la-đa; 20. Xà-dạ-đa; 21. Bà-tu-bàn-đa; 22. Ma-noa-la; 23. 
Hạc-lặc-na; 24. Tôn eiả Sư Tử; 25. Bà-xá-tư-đa; 26. BâVnhư-mật-đa; 
27. Bát-nhã-đa-la; 28. Bồ-đề-đạt-ma (kiêm Sơ tổ ở Trung Quôc).
151 Sáu vị T ổ  Trung Hoa:
1. Bồ-đề-đạt-ma ( z h .菩提達磨，？-532).
2. Huệ Khả ( z h .慧可，487-593).
3. Tăng Xán ( z h .僧璨，?-606).
4. Đạo Tín ( z h .道信，580-651).
5. Hoằng Nhẫn ( z h .弘忍，601-674).
6. Huệ Năng ( z h .慧能，638-713).
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tạm tha cho, còn e sau này họ gặp cảnh duyên ép bức 
không vượt qua được, đôi mắt chân chánh bị mù tôì.

Than ôi! Tôi thấy có một giông chồn mù, chưa 
từng mộng thấy Tổ sư mà nói bừa Tổ Đạt-Ma đi về 
không, bảo đó là “ truyền pháp cứu mê tình,,ắ Thậm 
chí mượn danh các bậc đại tông sư như Mã Tổ, Triệu 
Châu để lừa gạt người sau. Còn khoe khoang Sơ Tổ 
quảy dép về Tây, ngài Phổ Hóa để quan tài trống mà 
siêu thoát. Bảo rằng những thuật ấy đều có hiệu 
nghiệm, gọi là pháp bí mật của sự sinh tử, hình (thân) 
thần (tâm) đều mầu nhiệm, lần lượt truyền trao tập 
theo, mọi người đều rất ưa thích. Lo lắng lúc sắp chết 
hoảng sợ, tranh nhau học phương pháp trở về. Đêm 
giao thừa lạy bóng mình kêu chủ nhân ông, thật là 
dôi gạt xóm làng, bày điều bịa đặt, làm cho bậc Cao 
nhân chê cười!

Lạ i có một hạng giả mượn danh kế  thừa Tổ 
Đạt-ma, trao truyền “ Thập Nhị Thời B iệt Ca” của 
ngài Triệu Châu, “ Chuyển Hằng Sa Tụng” của cư sĩ 
Bàng Uẩn, thầm trao truyền giữ, mong được sinh lên 
cõi Trờ i, còn muôn biết trước ngày chết. Hoàn toàn 
chẳng hay đó là vọng tưởng, tâm tà ác kiến. Quả thật 
vổn là nhân lành, lạ i chuôc quả ác.

Thấy phần nhiều những kẻ hào k iệ t bàn luận

T hích M inh T hành  dịch
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cao xa, chẳng biết căn do của tông môn, thường 
thường tin theo. Đâu biết, bắt chước người khác 
không thành, trá i lạ i mất đi kỹ năng của mình, vẽ cọp 
thành chồn! Người sáng mắt xem thấy âm thầm 
thương xót, lẽ nào thể chế của chư Phật và Tổ sư chỉ 
thế thôi sao? Rõ ràng có thể biết được, chẳng từng tự 
mình soi xét lạ i gốc ngọn. Rất nhiều người học theo 
đây, tập tành trở thành phong trào, thản nhiên chẳng 
biết đó là quái dị. Người hiểu biết sâu rộng ắt chẳng 
chạy theo, chỉ e rằng người hiểu biết chưa sâu, lập 
chí tuy chuyên, dù đã từng trải nhưng gặp kẻ tăng 
thượng mạn này dẫn vào rừng rậm tà kiến, một sai 
lầm ban đầu, mãi mãi không thể nào xoay lạ i. Những 
tai hại này lan tỏa rộng lớn chẳng thể ngăn chặn, do 
đó tôi mới thô"t lên những lờ i này để nói cho mọi 
người thây rõ. Mong rằng, người có chí nguyện nơi 
đại g iả i thoát, đại tổng trì, có thể phân biệt rõ ràng, 
cùng vào biển cả Nhất thiết chủng trí, giong thuyền 
từ tiếp độ muôn loài, làm cho đạo nhiệm mầu chân 
chánh lưu truyền đến vô cùng tận. Như thế, thật thỏa 
chí lắm thay!



Thích M inh T hành  dịch

BIỆN MINH DÓNG CÁC NẺD ÁC 
KHAI ĨHỊDirONGNIẾT-BÀN CHÂN CHÁNH■

Cửa của các đường ác chính là ba nghiệp 
thân, miệng, ý, nghĩa là thân sát sinh, 
trộm cướp, tà dâm; miệng nói dôì, nói 

lờ i ác, nói lờ i thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều; ý tham 
lam, sân hận, si mê. Người tu Tịnh nghiệp tâm chân 
chánh hướng về đạo, đoạn dứt mười hành v i bấ"t thiện 
nói trên thì không còn đi vào đường ác, gọi đó là 
đóng cửa các nẻo ác.

Khai thị là chỉ ra, Niết-bàn là chẳng sinh chẳng 
diệt, chân chánh là con đường không nghiêng lệch 
tức con đường Tây Phương.

Nay, có người ngu muội bảo rằng: miệng là cửa 
của các điều ác, mũi là con đường Niết-bàn. Dạy 
người sắp lâm chung đóng chặt miệng lạ i khiến cho 
khí ra nơi mũi, gọi là một bước ra cửa. Lạ i vọng đem 
chữ “ A ”  làm công án, dạy người dốc sức dằn khí 
trong miệng để thâu qua cửa ải này. Hoặc bảo rằng 
bốn nét bao quanh của chữ “ À ” là tửu, sắc, tài, khí, 
hoặc đất，nước, gió, lửa, hoặc nói sinh, già, bệnh

Chương 20
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chết... tất cả đều là những lờ i nói suy đoán lường xét 
bừa bãi.

Than ôi! M ột chữ “ À ” này lừa dối b iết bao 
nhiêu người. Đâu biết rằng chữ này trong sách Ngọc 
Thiên ghi rõ là “ hộ ngọa th iế t” ，tức là chữ “ A khứ 
th inh” . Chữ “ À ” này trong miệng của tất cả người đời 
đều có nói. Như kẻ bị thất lạc người hoặc đồ vật bỗng 
nhiên tìm thấy, bất giác phát ra một tiếng này, đó là 
chữ “ À ” . Trong tông môn, phần nhiều nói chữ này là 
vì người tìm thầy hỏi đạo, tham cứu hai ba mươi năm, 
bỗng nhiên phát hiện bản tâm, thê hội được viẹc nay, 
chợt kêu lên một tiếng “ À ” . Như khi bị mất đồ vật 
mà tìm thấy được, thỏa thích cả đời, chính là ý nghĩa 
của chữ này.

Thế thì, người niệm Phật chỉ ở trong mỗi niệm 
chính chắn thể cứu bản tánh Di-đà, bỗng nhiên tự 
thân tỏ ngộ, tận mắt thấy. Thật sự đến chỗ “ À ” một 
tiếng thì tự nhiên thấu suốt. Thế nên, Thiền sư Vĩnh 
M inh nói:

Ngoài tâm cầu pháp, mong thạch nữ sinh con 
Trên ý nghĩ suy, mong hoa trong hư không kết trá i 
Vốn chẳng hữu tác, tánh tự vô vi ,
Người tr í chẳng thể vận dụng ý nghĩ, thợ đăp 

tượng đâu thể tạc dung nghi.
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Ngôn ngữ không còn, đó là ngày được lố i về 
Tâm tư dứt bặt, chính là lúc xả thân bỏ mạng.

Như thế, có thể gọi là:

Chỉ một việc này thật,
H ai thứ chẳng phải chân.

氺

Chương 21

BIỆN MINH BỐN LOÀI CHÚNG SINH

Thiền sư Đại Châu Huệ Hải nói: “Chín 
loà i chúng sinh trong một tâm đều đầy 
đủ, tùy theo sự tạo tác mà thành. Vô minh 

che đậy là noãn sinh, phiền não bao bọc là thai sinh, 
nước á i thấm nhuần là thấp sinh, chợt khởi vọng niệm 
là hóa sinh. Ngộ thì thành Phật, mê tức chúng sinh. 
Bồ-tát chỉ lấy mỗi niệm trong tâm là chúng sinh, nếu 
rõ  tâm thê rỗng lặng gọi là độ chúng sinh. Người tr í 
hóa độ chúng sinh trong bản tâm mình lúc chưa thành 
hình. Khi chưa thành hình đã thấu suốt là không, biết 
rằng thật sự không có chúng sinh nào được diệt độ ” •

Có một hạng người ngu mê chẳng biết tự tâm,
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suy xét bừa bãi, vọng nói lúc lâm chung mắt thấy xe 
ngựa, lâu đài, tràng phan, nao bạc là những thứ dẫn 
dắt đi vào bôn loài sáu nẻo. Nếu không đi theo chúng 
thì thoát khỏi bốn loài.

Đâu chẳng biết, những cảnh hiện ra lúc lâm 
chung là tướng nghiệp thiện ác đã làm nơi thường 
ngày, thần thức tự hiện thì chẳng phải là ở bên ngoài 
đến. Cho nên, bậc cao đức nói: “Làm ác thì cảnh ác 
hiện ra, niệm Phật thì cõi Phật tự đến” . Nếu trong lúc 
ây nắm không chặt, không làm chủ được, thường bị 
vọng tưởng điên đảo sai khiên, ngay khi gió lửa tan 
rã thì như con cua bị rơi vào nồi nước sôi, đâu thể làm 
chủ được. Do đó, Thiền sư Khuê Phong nói:

Làm việc có nghĩa 
Là tâm tỉnh ngộ 
Làm việc vô nghĩa 
Là tâm cuồng loạn 
Cuồng loạn theo tình niệm 
Lâm chung bị nghiệp lô i 
Tính ngộ không theo tình 
Lâm chung hay chuyển nghiệp.

Nay lấy lờ i này nói thẳng với mọi người, nên tự 
nghĩ rằng: “Tôi nay tu hành Tịnh nghiệp vốn vì sinh 
tử. Phật Tổ dạy bảo đâu có lừa dối chúng ta ” . Nên y

520



theo chánh pháp mà chân thật giữ gìn tâm ý, chuyên 
niệm Phật A-di-đà, trừ bỏ sự giả dối. Sớm tố i nghĩ 
tưởng, mỗi niệm mỗi niệm nguyện sinh về Tây 
Phương. Như thế, trần lao nghiệp thức ngay đó tiêu 
tan chẳng còn sinh khởi. Xét lạ i sự sinh tử của chính 
mình còn không thật thì gọi cái gì là chúng sinh? Vì 
thế, trong Văn Sám nói: UỞ trong một niệm được Niệm 
Phật Tam-muội, độ khắp tất cả chúng sinh trong sáu 
nẻo mười phương, ai nấy đều thoát khỏi nỗi khổ luân 
hồi, đồng vãng sinh Tịnh độ ” •

Như thế, thật đáng gọi là:

Chỗ không vọng tâm tức Bố-đề
Sinh tử, Niết-bàn vốn bình đẳng.

氺

Chương 22

PHÁ DỊP VIỆC LẬP M lííll HIỆU SAI LẦM

Văn Tây Phương nói: “Người niệm Phật ở trong 
ánh sáng tướng hảo được thấy Phật A-di-đà thì nhanh 
chóng phá trừ  vổ minh, dứt hẳn phiền não, bỗng nhiên 
thông suốt môn pháp giới, nhanh chóng khai sáng 
được Nhất thừa, đầy đủ mười hiệu, trọn vẹn ba thân ” •

Thích M inh T hành  dịch
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Đó là nói rõ người tu hành chứng được quả Phật 
ắt đầy đủ mười hiệu. Mười hiệu này nơi kinh Bồ-tát 
G iới nói:

1. Như Lai: nghĩa là không giả dôi.

2. ứng Cúng: nghĩa là mảnh đất phước tố"t lành.

3. Chánh Biến Tri: nghĩa là thấu suô"t pháp giới.

4. M inh Hạnh Túc: nghĩa là đầy đủ Tam minh 
(Thiên nhãn trí minh, Túc mạng trí minh, Lậu tận trí 
minh).

5. Thiện Thệ: nghĩa là không trở lại.

6. Thế Gian G iải Vô Thượng Sĩ: nghĩa là biết rố 
hai thế gian, một là thế gian quốc độ, hai là thế gian 
chúng sinh.

7. Đ iều Ngự Trượng Phu: nghĩa là hay điều phục 
chúng sinh khác.

8. Thiên Nhân Sư： nghĩa là mắt sáng cho chúng
sinh.

9. Phật: nghĩa là biết rõ pháp thiện và bất thiện, 
pháp chẳng thiện và pháp chẳng phải chẳng thiện.

10. Thế Tôn: nghĩa là trong một cõi không có 
hai Phật.
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Tại sao người ngu không biết Phật pháp, vọng 
lập ra quy trình mười hiệu, gọi là pháp bí mật về sự 
sinh tử của Đại sư Đạt-ma truyền sang? Lạ i bảo rằng: 
ổ chim quán đảnh, cỏ lau xuyên gối, cột ngọc hỗn 
tạp, rắn bò vào quần, Ba Tư dâng báu, trông trời 
không vang, ao sen khô nước, Nhị Tổ chặt tay, đứng 
ngoài trờ i đến khi tuyết phủ tới hông, thần quang 
chẳng hiện, gọi là đại sự nhân duyên. Đệ tử L iên 
tông thường bị bọn thầy mù này lần lượt truyền trao, 
lừa dôi mọi người, từ nơi tốì vào chỗ tôi, rơi vào con 
đường sai lầm. Tại sao lại không suy xét cho thật kỹ? 
Đại sư Đạt-ma ban đầu đến đây không lập văn tự, chỉ 
thẳng tâm người, thây tánh thành Phật. Sao lạ i có 
một pháp để truyền trao? Đâu chẳng nghe, Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn bảo Lục Tổ rằng: “Phật là dùng tâm 
truyền tâm, pháp là dùng tâm ấn tâm. Phật Phật chí 
truyền bản thể, thầy thầy thầm trao bản tâm ” • Đây 
chính là nói ý này.

Trang Tử bảo: “Giẩ sử Đạo có thể truyền cho 
người thì ai a i cũng truyền cho con cháu. Nêu Đạo có 
thể dâng hiến cho người thì ai cũng dâng hiến cho vua 
chúa và người thân. Đạo sở d ĩ không truyền trao và 
dâng hiến cho người khác bởi vì ở trong không có chủ, 
còn bên ngoài không có người chứng nhận” •

Thích M inh T hành  dịch
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Lạ i từng nghe, Thê Tôn Thích-ca Mâu-ni trải 
qua ngàn đời rèn luyện đức hạnh, trăm kiếp tu tâm, 
mới từ trờ i Đâu-suất giáng sinh xuông vương cung, bỏ 
vinh hoa phú quý, lên núi Tuyết tu hành, ăn lúa ăn 
mè, sáu năm khổ hạnh, thây sao sáng ngộ đạo thành 
Phật. Trong loài Người, trong hàng Thánh, Ngài được 
tôn xưng là bậc Đại Giác, đầy đủ mười hiệu, làm 
thầy Trời, Người. Đến như việc chim làm tổ trên đầu, 
cỏ lau mọc xuyên qua gôì, đều là sự thật khi xưa. Ban 
đầu không phải pháp biểu trưng, chỉ là ngồi im không 
động, định lâu nên quên thân thể.

Người học sau này không gần gũi bậc trí tuệ, 
chẳng thể hội sự kiến lập giáo môn của Phật, hoàn 
toàn chẳng phải là dễ dàng. Họ mới vừa tu học mà 
chẳng học tập hạnh nguyện, sự thấy biết đều không 
có nhưng lạ i muôn làm thầy tiếp độ đệ tử, làm ra 
dáng vẻ to lớn, khoe khoang tài năng của mình, đi 
vào trong bọn tà ma, học những pháp tà của họ, tạp 
độc nhập tâm, như quỷ rơi xuông nước, ở chỗ tố i tăm 
kéo người xuông địa ngục. Thật khổ thay! Khổ thay!

Lạ i như Nhị Tổ chặt tay đứng ngoài tuyết ngang 
đến hông, chính là ý chí mãnh liệ t vì pháp quên thân 
trong lúc ấy. Trong sử còn ghi chép đầy đủ rõ ràng, 
người học nên tự cứu xét tường tận, đâu nên làm bừa
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mà cam chịu tộ i lỗ i hủy báng chánh pháp, mãi mãi 
đắm chìm trong biển khổ. Thiền sư Huyền Giác nói:

Sai chẳng sai, đúng chẳng đúng 
Lệch một đường tơ đi ngàn dặm 
Đúng tức Long Nữ chóng thành Phật 
Sai thì Thiện Tinh rơi địa ngục.

M ọi người có tin hay không?

Dốc lòng dẹp sạch vật trong nhà 
Cây sắt trổ  hoa xuân tiêng biệt.

氺

Chương 23

ĨHỆ NGUYỆN LiniIHÔNG
■ ■

M ột niệm ban đầu vôn từ nơi Tịnh độ 
mà đến, nhiều đời chìm đắm chưa 
thoát khỏi thế giới Ta-bà. May gặp 
L iên Xã, hội ngộ Chánh tông, nhờ ân đức Tam Bảo, 

thấm nhuần lờ i giáo hóa của Đạo sư.

Trong giáo môn có nhiều người lầm lôì tu hànhệ 
Than ô i! Những người có lòng tin đều trở thành dân 
ma, những kẻ lương thiện đều rơi vào đường tà,
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chánh nhân bị tiêu diệt, huệ mạng khó bảo tồn, lạ i 
chuôc lấy tộ i lỗ i hủy báng giáo pháp, làm sao có 
được công đức lớn trì tụng, thây cảnh này thở ngắn 
than dài, đau xót thân tâm không chịu được.

Thế nên, tô i mới rút ra yếu chỉ trong Đại tạng 
dùng để chứng minh cho tông này, dẹp trừ sự phải 
quây của trăm nhà, mở ra đại đạo sáng tỏ. ơ  đây, 
hoàn toàn y theo kinh mà phân biệt nghĩa lý, hiển 
chánh dẹp tà, soi sáng không riêng tư, cho nên gọi là 
Bảo Giám (gương soi quý báu). Khiến cho kẻ hậu 
học chiếu soi tâm mắt, đẹp xấu tự hay biêt; dẫn dắt 
họ trên đường mê, trở về quê nhà để tránh khỏi nổi 
trôi lưu lạc.

Sách này được thành, chí nguyện nhỏ hẹp của 
tô i phần nào được bày tỏ. Trăm lạy Tổ đình, nay trình 
bày đại thệ nguyện lần nữa: “Kính bạch chư Phật, chư 
Đại Tổ sư trong khắp mười phương, mong phóng từ 
quang chứng minh thệ nguyện.

Ưu Đàm kính cẩn tự phát tâm lập nguyện, y theo 
số thiên chữ trong L iên Tông Bảo Giám, mỗi chữ lạy 
ba lạy, mỗi lạy tụng tâm chú Lăng-nghiêm một lần, 
xưng tôn hiệu Nam mô Quán Thê Am Bô-tát ba lân. 
Mong lòng đại bi thương xót thầm gia bị, ban cho 
pháp lực, khiến tà ma ngoại đạo quy y. Mong chân
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thừa được lưu bố  rộng rãi, mở mắt cho những kẻ mù, 
làm lương y cho những người bệnh khổ. Nơi con đường 
tăm tố i làm đuốc làm đèn, trong biển khổ ba đào làm 
thuyền làm bè, ở chỗ nguy hiểm làm chiếc cầu lớn, 
trong đường tà mê chỉ ra lố i chân chánh.

Nay, khắp vì các bậc Thượng thiện nhân trong 
Liên Xã mười phương, dốc lòng sám hối thân tâm, cầu 
nguyện đều tiêu trừ  nghiệp chướng, diệt hết những lỗ i 
lầm phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp. Một 
tr í tuệ hay tiêu diệt ngu sỉ trong muôn kiếp, một ngọn 
đèn hay xua tan bóng tố i cả ngàn năm. Vọng ý tiêu 
trừ, hoa đốm trong hư không tan biến; chánh tín sinh 
khởi, tịnh hạnh hiển bày.

Tin lễ Phật Di-đà, đồng hồi hướng khắp cả, cùng 
với đại chúng từ hôm nay phát tâm Bồ-đề, tận đời vị 
la i muôn kiếp thường thực hành đạo Bồ-tát, rờ i những 
việc trá i với phạm hạnh, lìa xa thầy tà kiến. Nguyện 
khi hết báo thân này, đồng sinh cõi An Lạc, thường tu 
Lục niệm152 và Lục Ba-la-mật, vận dụng Tứ vô lượng

Thích M inh T hành  dịch

152 I  ục n iệm : sáu điổu mà người tu Phật đạo phải luôn nhớ nghĩ.
1. N iệm Phật: nghĩ nhớ công đức vô lượng, đại từ, đại hi của chư Phật.
2. N iệm Pháp: nghĩ nhớ ba tạng, 12 thể loại kinh của Đức Phật đã dạy, 
để làm lợ i ích cho khấp chúng sinh.
3. Niệm Tăng: nghĩ nhớ chư Tăng đầy đủ giới, định, huệ làm ruộng 
phước cho chúng sinh.
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tâm cùng Tứ hoằng thệ nguyện153. Phát 48 nguyện như

4. N iệm  G iới: nghĩ nhớ giớ i hạnh có năng lực lớn hay trừ các phiền não 
xâu của chúng sinh.
5. N iệm  Thí: nghĩ nhớ bố thí có công đức lớn, hay trừ tham lam keo kiệ t 
của chúng sinh.
6. N iệm  Thiên: nghĩ nhổ chư Thiên ở ba cõi đều nhờ căn lành đời xưa 
đã tu tịnh giới, bố  thí, văn huệ mà được quả háo an vui này.
153 Tứ  hoằng thệ nguyện: bốn điều nguyện rộng lớn mà tât cả Bồ-tát 
nên phát khởi khi còn ở Nhân vị. Nội dung và sự giải thích về tứ hoằng 
thệ nguyện thấy rả i rác trong các kinh luận, nhưng các kinh ghi chép 
nhiều cách khác nhau:
Tứ hoàng thệ nguyên trong Lục TỔ Dà rì Kình, là:
1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ: Bồ-tát thệ nguyện cứu độ tất cả 
chúng sinh.
2. Phiền não vô tận thộ nguyện đoạn: Bồ-tát thệ nguyện đoạn trừ tấl cả 
phiền não.
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học: Bồ-tát thệ nguyện học hiểu tất 
cả Phật pháp.
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: Bồ-tát thệ nguyện chứng đắc 
quả Bồ-đề lố i cao.
Tứ hoằng thệ nguyện này được phôi hợp với Tứ đế Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo; thệ nguyện đầu tiên thuộc về lợ i tha, ba thệ nguyện còn lạ i thuộc 
về tự lợi.
Tứ hoằng thệ nguyện trong phẩm Thứ Hạnh, kinh Đạo Hành Bút-nhủ H 
(Đại 8 465 hạ): "Nhữnịỉ n^ười chưa được độ ta sẽ độ họ, người chưa ỉiiả i 
thoát ta đều làm cho Ịỉiả i thoát, người sợ hãi ta sẽ làm cho được an vui, 
tĩịịười chưa Bút-nê-hoãn ta đều ỉàm chơ được Bát-nê-hvãn” .
Tứ hoằng thệ nguyện trong phẩm Dược Thảo Dạ, kinh Pháp Hoa 3 đại 
khái giống như kinh Đạo Hãnh Báĩ-rìhã, nhưng lờ i văn đơn giản hdn 
(Đại 9 19 trung): “Người chưa được độ ta sẽ độ, người chưa ỉỉiã i thoát ta 
sẽ làm ịỉiứ i thoát, nịỊười chưa an ta sẽ íàm cho được an, nịiười chưa được 
Nỉết-bàn ta sẽ làm cho được Niết-hùn” .
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Phật A-dì-đà，được Niệm Phật Tam-muội như Đ ạ i Thế 
Chí, tu hạnh nguyện Phổ Hiền’ bằng với lòng từ bỉ của 
Quán Ẩmt học đại trí tuệ như Văn-thù, dần dần bước 
lên vị Bổ Xứ như Di-lặc, nhanh chóng thể nhập pháp 
giới, chứng ngộ viên mãn Thượng thừa, phân thân khắp 
đến mười phương，đại bi phổ độ tất cả. Dựng pháp 
tràng, lập tông chỉ，mặt trờ i tr í tuệ rạng soi, xua tan tối 
tăm si ámì tà ma ngoại đạo đều quy hàng，khắp cùng 
trờ i đất thấm nhuần giáo hóa. Tài hùng biện vô ngại, 
lợ i ích pháp giớ i rộng sâu, oai đức vô biên, cứu vớt 
muôn loài. Cha mẹ, sư trưởng đều vào cửa g iả i thoát, 
oán thân nhiều kiếp cùng ra khỏi biển khổ trầm luân.

Cúi mong người xem quyển sách này phát khởi 
tâm hộ pháp, diệt hết mê tình trong muôn kiếp, phá 
tan lưới nghi ngàn trùng, nhanh chóng khai mở tuệ 
nhãn, tỏ ngộ bản tóm, Tịnh độ đạo tràng chẳng cất 
bước mà đến，Đ ại Thánh Tây Phương như đối diện 
trước mẳt，muôn pháp tỏ tường, sự mầu nhiệm ở nơi 
đây vậy.

Thích M inh T hành  dịch

Tứ hoàng thẹ nguyện trong kinh Bồ-Tát Anh Lạc Bản Nghiệp’ thượng 
(Đại 24，1013 thượng): “ Người chưa vượt qua Khổ đế ta sẽ làm cho vượt 
qua được Khổ đế, người chưa giả i thoát Tập đế ta sẽ làm cho giả i thoát 
được Tập đê, người chưa tu tập Đạo đê ta sẽ làm cho tu tập được Đạo 
đế, và người chưa chứng đắc Niết-bàn ta sẽ làm cho chứng đắc 
N iết-bàn” .
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Cúi mong Thiên Long hoan hỷ nghe chánh pháp 
mà hộ trì, phàm Thánh quy y dẹp thói tà ma bặt dấu. 
Hoằng dương đạo TỔ, quảng bá tông phong; dung Đại 
thiên cùng làm cõi nước thanh thái, khiến bốn biển 
chung vui sự giáo hóa vô vi. Chánh kiến tà kiến đều đi 
vào Vô sinh; ân vua, ân Phật nhất thời đồng báo đáp.

Cỗi hư không cùng tận, cõi chúng sinh cùng tận, 
nghiệp chúng sinh cùng tận, phiền não chúng sinh 
cùng tận thì nguyện của tôi mới cùng tận. Nhưng vì 
cõi hư không cho đến cõi chúng sinh và phiền não 
không thể cùng tận, nên nguyên vương này của tôi 
cũngkhông có cùng tận, niệm niệm nối tiếp không 
gián đoạn, nghiệp thân, miệng, ý không biết mỏi mệt 
chán nản.

Bồ-tát Phổ Hiền đã phát nguyện như thế, chư 
Đại Tổ sư cũng phát nguyện như thế, nay tôi cũng 
phát nguyện như thế, vì khắp cả đại chúng trong Liên 
Xã cũng phát nguyện như thế, cùng tận bờ mé vị la i; 
tất cả loài hữu tình và vô tình cũng phát nguyện như 
thế. Như thế, như thế... không ai chẳng như thế.

Nguyện cùng như thế hằng sa chúng
Trọn vào trong biển nguyện Như L a i” .
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LỜI BẠT

Quyển Liên Tông Bảo Giám do Hòa 
thượng Ưu Đàm trước tác, luận bàn sâu 
sắc về duy tâm. Trên thì tiếp dẫn hàng 

căn cơ lanh lợ i, dưới đên những người xưng niệm 
danh hiệu Phật. Thâu nhiếp cả ba căn, thật là xiển 
dương rực rỡ pháp môn Tịnh nghiệp.

về sau, ngài Vân Thê trước tác Di-đà Sớ Sao 
chuyên phát huy pháp Trì danh, song lây Sự Lý nhất 
tâm mà quy kết đến chỗ nhất tâm không loạn. Lý  là 
duy tâm, Sự là xưng danh, nhất tâm không loạn là đi 
đến chỗ cùng tột. Hai quyển sách này bỗng nhiên âm 
thầm phù hợp dù cách nhau xa. Người tu hành Tịnh 
nghiệp nên xem kỹ hai quyển này.

Quyển Di-đà Sớ Sao tôi đã khắc bẳn mới, còn 
Liên Tông Bảo Giám thì chưa khắc lại. Mùa thu năm 
Quý M ùi, cư sĩ M y Sơn nghỉ ngơi ở Trúc Song, 
Thượng nhân Thủy Vân cũng ở đó, lúc bàn luận đến 
Liên Tông Bảo Giám, cư sĩ liền hứa chép tay lại, 
Thượng nhân cũng vui lòng để hiệu đính. Tôi vui vẻ 
nói: ‘Các vị đều chiêm duyên lành làm việc này tôi 
đâu dám từ c h ố i!，，. Do đó, quyên tiền, bảo thợ khắc 
bản lạ i. Quyển sách này được thành, thật là ngọn đèn

531



Liên Tông Bảo Giấm

sáng của Tịnh nghiẽp, là chiêc bè quý báu trong thời 
mạt pháp!

M ùa hạ năm thứ 5, niên hiệu Quang Tự (1879)

Đệ tử tịnh nghiệp Diệu Năng, Tánh Bản cùng 
hóa duyên khắc bản.

Thích Thọ Giác giảo chínhệ

Dịch xong ỉ2/04/2005 tại chùa Bửu Liên
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MẤY LỜI TÂM HUYẾT

■ ^P "huyế t pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà 
I Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi 
I  người xem, để họ sớm giác ngộ, được như 

thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí.

Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, 
chúng ta thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến 
từng nhà cho mượn đọc, sau đó lẩn lượt cho nhà khác 
mượn, hoặc đọc cho kẻ khác nqhe, nhất là cho nqười 
không biết chữ. Việc 
gọi là pháp thí.

Chính đức Phật đã dạy: 'Trong các sự bố thí, pháp 
thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể 
sánh bằng".
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Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng 
nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ 
chánh đạo. Đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả 
nhất của chúng ta. Nền móng đạo pháp cần nhờ sự 
chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên 
xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay 
một viên gạch v.v... ngõ hầu cái nền móng ấy được 
thêm bền vững và kiên cố đời đời.

Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy 
nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, 
sống trong vòng tội lỗi không lối thoát xung quanh 
chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng 
quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống, niềm vui. 
Được thế, chính ta đã làm lợi ích cho Phật pháp vậy.

Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy 'Tất cả Vì Phật 
Pháp". Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo 
tâm in kinh sách cho mọi ngưởi xem!

Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến 
với chúng ta! Tha thiết mong mỏi như thế!

Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình 
không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn 
nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để 
xây dựng cho đời sống thanh cao, thì dù một quyển 
sách giá chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm 
bạc triệu.
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Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống kinh sách, xin 
liên hệ: CHÙA HOÀNG PHÁP, xã Tân Hiệp, huyện Hóc 
Môn, TP. Hổ Chí Minh. ĐT: (08) 37130002 -  (08) 
37133827.

Email: chuahoangphap@gmail.com

氺
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