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       KHAI KINH KỆ 

Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu, 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. 

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, 

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! (3 

lần) 
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CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng 

sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại, 

Ba La Mật Đa. Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu 

quá ức na-do-tha bách thiên Phật sát, châu biến 

tuần lịch cúng dường chư Phật giả, bất thủ Chánh 

Giác”. (10. Thần túc thông nguyện - 11.  Biến cúng 

chư Phật nguyện) – (tiếp theo) 

[Dịch nghĩa: Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh 

sanh trong nước tôi đều được thần thông tự tại, Ba 

La Mật Đa. Trong khoảng một niệm chẳng thể vượt 

qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, đến khắp tất 

cả [các cõi ấy] cúng dường chư Phật thì chẳng lấy 
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Chánh Giác]- (Nguyện thứ 10: Thần Túc Thông, 

Nguyện 11: Cúng dường khắp chư Phật) – (tiếp theo) 

Nguyện thứ 11 - Cúng dường khắp chư Phật – (tiếp 

theo) 

Thứ ba: “Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá, 

ức na do tha, bách thiên Phật sát châu biến tuần 

lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh 

giác”. [Trong khoảng một niệm chẳng thể vượt qua 

ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, đến khắp tất cả [các 

cõi ấy] cúng dường chư Phật thì chẳng lấy Chánh 

Giác]. 

Đây là nguyện thứ 11 “Biến cúng chư Phật 

nguyện”. Còn một nguyện phía trước chúng ta đã đọc 

qua là nguyện thứ 10 “Thần túc thông nguyện”, đây 

là chân thật được đại tự tại. Sau khi được tự tại, nhất 

định phải biết tu học, tích lũy công đức, đại đức xưa 

thường hay khuyên dạy chúng ta tích lũy công đức. 

Hai sự việc này duyên rất thù thắng. (Trong các việc 

tích lũy công đức không gì có thể) hơn cúng dường 

chư Phật. Có loại năng lực “thần túc” này, mới có thể 

biến cúng chư Phật.  

Một là “Châu biến tuần lịch, cúng dường” [Đến 

khắp tất cả (các cõi ấy) cúng dường].  

Trong cái đoạn kinh văn này  “Châu biến tuần 

lịch” chính là “Thần túc thông”, “Cúng dường” mới 
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là nguyện thứ 11 “Biến cúng chư Phật nguyện”. Cho 

nên trong câu này, nó có hai ý nghĩa, chúng ta phải 

phân ra để đọc “Châu biến tuần lịch” hoặc “Châu 

biến cúng dường”, đây là hai ý nghĩa. Có được loại 

năng lực này, mới có thể ở trong thời gian rất 

ngắn“Nhất niệm khoảnh” đi giáp khắp nơi, cúng 

dường.  

Hai là “Ư nhất niệm khoảnh” [Trong khoảng một 

niệm]. 

Không cần phải phí rất nhiều thời gian, “Nhất 

niệm khoảnh” rốt cuộc là thời gian dài bao lâu vậy? 

Trong chú giải của người xưa nói với chúng ta, cái 

chữ “Niệm” này chính là “Sát na”. Tiếng Phạn “Sát 

na”, Trung văn chúng ta dịch là “Niệm”, dịch là một 

niệm. Một niệm chính là một sát na. 

Một sát na lại là thời gian bao lâu?  

Trong sách xưa có nói “Một khảy móng tay có 

60 sát na”. Các vị tưởng tượng xem, đây là một khảy 

móng tay, một phần 60 của một khảy móng tay, gọi là 

một niệm. Có thể thấy được cái thời gian này là thời 

gian rất ngắn, một khảy móng tay chúng ta không đến 

một giây. Một giây chúng ta liên tục khảy nhanh, đại 

khái một giây có thể khảy đến bốn lần, một phần tư 

của một giây là 60 sát na. Sáu mươi sát na, cái thời 

gian này là tướng đối rất ngắn, họ liền có cái năng lực 

“Siêu quá ức na do tha bách thiên Phật sát”. 
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Ba là “Siêu quá ức na do tha bách thiên Phật sát” 

[Vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật]. 

Chúng ta phải tỉ mỉ bình lặng mà tư duy, loại 

tốc độ năng lực này đích thực là không thể nghĩ bàn, 

gần như là khởi tâm động niệm, liền châu biến mười 

phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật. Chúng ta thử 

nghĩ xem, việc này loại người nào có thể làm đến 

được? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, đây là cảnh 

giới của Pháp thân Bồ Tát1. Hay nói cách khác Phật 

Bồ Tát của mười pháp giới2 đều không có được cái 

năng lực này, các Ngài cũng có năng lực, tham phỏng 

các cõi nước chư Phật, thế nhưng phạm vi không 

rộng lớn đến như vậy, cõi Phật không nhiều đến như 

vậy, hơn nữa thời gian còn rất dài, không thể nào ở 

trong khoảng một niệm, liền châu biến mười phương 

cõi nước chư Phật, đây là Bồ Tát kiến tánh mới có thể 

làm được, chúng ta thường gọi Pháp Thân Đại Sĩ.  

Vì sao nói Pháp Thân Đại Sĩ có thể làm được? 

Họ đã chứng được pháp thân thanh tịnh, khởi tâm 

động niệm tương ưng với pháp tánh, pháp tánh không 

chướng ngại. Trên “Kinh Hoa Nghiêm” chúng ta đọc 

thấy “Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại”, họ làm được.  

Do đây có thể biết trên kinh nói là“Sở hữu 

chúng sanh, sanh ngã quốc giả” [tất cả chúng sinh, 

sanh về nước con], là bao gồm chúng ta trong đó. Lần 

trước tôi đã đặc biệt nói rõ với các vị, chúng ta làm 

thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày để có 
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thể quyết định được sanh Tịnh Độ, quyết định phải 

vãng sanh.  

Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm 

vị đích thực có cao thấp, hôm nay chúng ta đi vãng 

sanh, đương nhiên là đới nghiệp vãng sanh. “Đới 

nghiệp vãng sanh” sanh cõi Phàm thánh đồng cư. 

Hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta cư ngụ cũng là cõi 

phàm thánh đồng cư ở thế giới Ta Bà của Thích Ca 

Mâu Ni Phật, đến thế giới Cực Lạc cũng là cõi phàm 

thánh đồng cư. Thế nhưng cõi Phàm thánh đồng cư 

của thế giới Tây Phương, cùng cõi Phàm thánh đồng 

cư của thế giới chư Phật mười phương khác biệt nhau 

rất lớn. Cõi phàm thánh đồng cư thế gian chúng ta ai 

có loại năng lực “Châu biến tuần lịch” này? Nếu 

không có được cái năng lực “Châu biến tuần lịch” thì 

càng không nói đến “Châu biến cúng dường”.  

Trong cõi Phàm thánh đồng cư chúng ta, có 

thánh giả tiểu thừa ở trong cái thế gian này, cũng có 

Bồ Tát đại thừa ở trong thế gian này, cho nên các vị 

đồng tu chúng ta phải biết, trong lòng phải có dự tính. 

Ở Trung Quốc, Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đài 

Sơn, sự việc này là thật, không phải là giả. Trong lịch 

sử của Trung Quốc có rất nhiều đại đức có duyên 

thường hay được gặp thời gian cũng rất gần với 

chúng ta như lão hòa thượng Hư Vân bái Ngũ Đài, 

được Bồ Tát Văn Thù giúp rất nhiều lần, Bồ Tát thật 

ở nơi đó; Bồ Tát Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn; Bồ Tát Địa 
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Tạng ở Cửu Hoa Sơn. Bồ Tát Địa Tạng cũng hiển 

thánh, ngày trước tôi có một lão hiệu trưởng, phu 

nhân của ông đích thân thấy được Bồ Tát Địa Tạng: 

Vào lúc đó nhà của họ ở Nam Kinh, Bồ Tát Địa Tạng 

đến nhà của họ hóa duyên, hóa 5 cân dầu thơm. Vào 

lúc đó phu nhân hiệu trưởng chúng tôi, sư mẫu không 

tin Phật, không cúng cho ngài, về sau hối hận không 

kịp; Bồ Tát Quan Thế Âm ở núi Phổ Đà, gần đây khi 

khai quang tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở núi Phổ 

Đà. Singapore hội trưởng chúng ta dẫn một đoàn đi 

tham dự, chính mắt xem thấy Bồ Tát Quán Âm thị 

hiện ở không trung, ông trở lại nói với tôi, ông nói: 

Ngày hôm đó xem thấy trên trời dường như có một 

cái cửa mở ra, sau đó xuất hiện bốn đóa hoa sen, tiếp 

theo xem thấy Tứ đại thiên vương, sau đó Bồ Tát 

Quán Thế Âm xuất hiện, lúc đó có đến mấy vạn 

người đều xem thấy. Việc này không phải giả, nghe 

nói còn có người ghi hình.  

Hiện tại người phương tây có rất nhiều dự ngôn 

nói, tương lai ở nơi đây đều sẽ chìm trong biển lớn,  

sau khi chìm vào trong biển lớn, chúng ta liền hỏi Bồ 

Tát Quán Âm Ngài ở nơi nào? Bồ Tát Địa Tạng ở nơi 

đâu? Đã là nơi chư Phật Bồ Tát ở, quyết định có thiên 

long hộ pháp ủng hộ. Cho nên người học Phật chúng 

ta có lòng tin, tai nạn là khẳng định có, tránh khỏi tai 

nạn không phải không có phương pháp, chúng ta đi 

theo với Phật Bồ Tát thì sẽ không có tai nạn. Trái 

ngược với Phật Bồ Tát, e rằng liền có tai nạn.  
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Người phương tây họ cũng có cách nói này, 

người tín ngưỡng thượng đế, có thể may mắn thoát 

khỏi tai nạn, nhiều người không tín ngưỡng thượng 

đế, đều phải bị trừng phạt. Cho nên họ nói trừng phạt 

là có điều kiện, điều kiện là hỏi bạn có tin hay không? 

Chúng ta nghe những lời nói này rồi có phải đổi đi tin 

KiTo hay không? Ý nghĩa hàm chứa trong những lời 

nói này đều rất sâu, nếu bạn hiểu được ý nghĩa của 

nó. Các vị khai kinh kệ chẳng phải nói rõ rồi sao? 

“Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, những tín 

đồ tôn giáo đó, chúng ta cũng phải nói với họ 

“Nguyện giải thượng đế chân thật nghĩa”. Nếu bạn 

hiểu sai đi ý của thượng đế, bạn tuy là tin Ngài, vẫn 

là không thể tránh khỏi trừng phạt, đến lúc đó bạn 

không thể trách tội thượng đế, thượng đế nói: “Lời 

của ta nói không sai, ngươi đã hiểu sai đi ý của ta 

rồi”.  

Tin Thượng đế cùng tin Phật Bồ Tát, chữ “Tin” 

đó là một ý nghĩa. Chúng ta tin Phật Bồ Tát là tin 

theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. “Y giáo phụng 

hành”, đó mới gọi là tin. Trong tôn giáo cũng là cái 

đạo lý này, bạn phải tin tưởng Thượng đế trong 

những đạo lý mà tôn giáo đã nói, bạn phải tường tận, 

bạn phải thông đạt, bạn phải y giáo phụng hành, đó 

mới gọi là tin thượng đế.  

Cho nên chỗ này không thể hiểu lầm, không 

nên cho rằng ta tin thượng đế thì có bùa hộ thân,  bất 
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cứ tội nghiệp gì đều có thể tạo, không hề gì, tương lai 

tội mà ta đã tạo, thượng đế đều có thể gánh vác thay 

ta hết, thì ta có thể không gánh lấy quả báo. Đây 

chính là hiểu lầm, đây là hiểu sai, đây là nhục mạ 

thượng đế. Nếu như thượng đế, quả nhiên là có thể 

làm được như vậy, vậy thì chẳng phải biến thành đầu 

mục của xã hội đen rồi hay sao? Bao che cho tội ác 

rồi hay sao? Vậy thì chỗ này còn có gì tốt để đi chứ. 

Trong sách xưa đã nói rất nhiều, trong Phật kinh cũng 

đã nói rất nhiều, bạn thấy trong Phật kinh tán thán 

thượng đế, thượng đế là cái tâm gì vậy? Từ bi hỷ xả, 

“Thập Thiện Nghiệp Đạo, Từ Bi Hỷ Xả", đây là điều 

kiện để sanh thiên. Chúng ta hiểu được cái đạo lý 

này, y theo những cương lĩnh này mà tu học, chúng ta 

thật tin vào thượng đế, ai dám nói không tin?  

Trong điển tích xưa của chúng ta thường hay 

nói “Thiên tâm vô tư”3, Người Trung Quốc đối với 

“thần” có cách điṇh nghiã sau: Người “đaị công vô 

tư” thì gọi là thần. Cho nên thần là người công bằng 

chính trưc̣. Môṭ người cả đời công bằng chính trưc̣ thì 

sau khi chết se ̃ làm thần. Thông minh chánh trực thì 

gọi là thần, ở nhân gian thông minh chánh trực, thông 

minh là rõ lý, chánh trực là đại công vô tư, ngay trong 

xã hội thường gọi là“Tánh tình trung nhân”4. Tánh 

tình là cái gì? Tánh tình là yêu người, là từ bi, tánh 

tình đó là tình yêu thương người, là vĩnh viễn không 

hề thay đổi, mới gọi là tánh. Nhân tình thế gian chúng 

ta thường hay thay đổi, đó không phải là “tánh tình”, 
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đó gọi là “mê tình”, rất là không ổn định, “Kiến dị tư 

thiên”5, hư tình giả ý. 

Vậy thì chỗ nào là thật? Tánh tình là chân thật, 

không hề giả, cho nên phải thể niệm “Thượng thiên 

hiếu sanh chi đức”6. Tâm nguyện của thượng đế, mỗi 

niệm chăm sóc tất cả chúng sanh, không phải vì chính 

mình. Chúng ta có thể có loại nhận biết này, có cái 

tường tận này, chăm chỉ nỗ lực mà phụng hành, cái 

tai nạn này liền có thể hóa giải, liền có kỳ tích không 

thể nghĩ bàn xuất hiện.  

Sự việc này ai đi làm vậy? Phải chính ngay bản 

thân của chính chúng ta đi làm, không thể nương vào 

người khác. Nương vào người khác thì không đáng 

tin, vạn nhất nếu họ là làm giả, tương lai họ đọa lạc, 

thì không phải chúng ta cùng nhau đọa lạc hay sao? 

Chúng ta chính mình phải thật làm, chúng ta làm thật, 

chúng ta thật có cảm ứng, những người đó còn nhờ 

vào cái lực của chúng ta.  

Cho nên chúng ta phải nên biết, trong cõi Phàm 

Thánh Đồng Cư, có rất nhiều Phật Bồ Tát thánh hiền 

nhân đều ở ngay trong đó, chúng ta đi theo họ, thì 

đúng không sai. Giáo huấn trên “Kinh Vô Lượng 

Thọ” chính là đi theo chư Phật Bồ Tát. Vậy thì đi 

bằng cách nào? Trong nguyện văn này đã nói, người 

vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thường oai 

thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, có loại 

năng lực này. Hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? 
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chúng ta đem phạm vi rút nhỏ lại, vũ trụ lớn rút thành 

vũ trụ nhỏ, chúng ta ở trong vũ trụ nhỏ thiết thực mà 

đi làm. “Ức na do tha bách thiên Phật sát”7, chúng ta 

đem nó thu nhỏ lại, xem thấy mỗi một quốc gia trên 

địa cầu, mỗi một khu vực, mỗi một nơi chốn, chúng 

ta đem nó thu nhỏ, xem tất cả chư Phật là vô số 

chúng sanh ở trong những khu vực này, cách tu này 

thì không sai. Cách tu học này, xin nói với các vị, bạn 

quyết định được sanh Tịnh Độ. 

Từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói, nếu 

chúng ta muốn làm Phật, làm Bồ Tát, nhất định phải 

phước huệ song tu. Thành Phật, Phật gọi là “Nhị túc 

tôn”. Bạn không nên quên đi, khi bạn quy y đọc câu 

phát nguyện “Quy y Phật nhị túc tôn”: “Nhị” chính 

là trí tuệ, phước đức hai loại; “Túc” là viên mãn. Ở 

ngay trong những người phước đức trí tuệ viên mãn, 

Phật là tôn quý nhất, bởi vì Phật được là cứu cánh 

viên mãn. Thế nhưng nếu bạn muốn phước huệ viên 

mãn, bạn phải cúng dường nhiều Phật thì bạn mới có 

thể được phước huệ viên mãn. Nếu bạn muốn cúng 

dường nhiều Phật, trước tiên chính mình cần phải có 

thần thông, bạn mới có thể làm đến được. 

Hiện tại thần thông của chúng ta thông chưa? 

Thông rồi! Làm thế nào thông? Về trước khởi tâm 

động niệm tự tư tự lợi thì không thông, hiện tại tường 

tận rồi, chuyển đổi ý niệm lại, khởi tâm động niệm vì 

tất cả chúng sanh, chẳng phải đã thông rồi sao? Tất cả 



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 20  

 

chúng sanh chính là chư Phật Như Lai.  

Bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền học theo Tôn 

Giả A Nan, Tôn Giả phát nguyện trong hội Lăng 

Nghiêm “Tương thử thân tâm phụng trần sát”8: 

“Phụng” là phụng sự cúng dường, đem thân tâm của 

chúng ta, thừa sự cúng dường chư Phật Như Lai, chư 

Phật Như Lai chính là tất cả chúng sanh. Ngày nay 

chúng ta quay đầu 180 độ, biết được tất cả chúng 

sanh chính là báo thân của chư Phật Như Lai, nơi đây 

chính là báo độ của chư Phật Như Lai. Người chân 

thật phát tâm tu hành, ta là một, ngoài chính ta ra, đều 

là pháp thân pháp độ, pháp tánh thân, pháp tánh độ. 

Vậy người nước ngoài nào, người ngày nay nào nói 

tai nạn, tôi nói thảy đều không có, các vị có tin hay 

không? Có lẽ các vị không tin, tôi thì khẳng định 

100%, một chút hoài nghi cũng không có. Tôi ngay 

trong lúc giảng dạy thường hay khuyên bảo mọi 

người, phải làm một sự thay đổi đến 180 độ, còn như 

bạn không chuyển được là bởi vì bạn chưa hiểu rõ 

được chân tướng sự thật.  

Trong kinh điển Phật nói với chúng ta, hư 

không pháp giới, tất cả chúng sanh từ do đâu mà sanh 

ra? Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói “Duy tâm sở hiện”, 

hiện ra cái tâm gì vậy? Chân tâm, chân tâm chính là 

bổn tánh, tâm tánh chính là Như Lai, tâm tánh hiện ra 

chính là Như Lai sở hiện. “Như Lai sở hiện”, vì sao 

không phải là chư Phật? Tâm Tánh là một thể, Tâm 
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Tánh không hai, cho nên trên kinh đại thừa mới nói 

“Mười phương ba đời chư Phật, cùng đồng một pháp 

thân”, hư không pháp giới cùng đồng một pháp tánh 

biến hiện ra. Cho nên mới nói “Chúng sanh Phật 

không hai”, chúng sanh bình đẳng với Phật, không có 

gì khác biệt. Những lời nói này đều ở trong kinh luận, 

Thế Tôn nói qua thiên biến vạn biến, chẳng qua là 

dạy chúng ta nhớ sâu sắc, để ở ngay trong tất cả cảnh 

duyên, đề khởi được công phu quán chiếu. Cái quán 

chiếu này chính là đề khởi cách nhìn của bạn chính 

xác. Sau đó tri kiến của chúng ta cũng giống với Chư 

Phật Bồ Tát Như Lai, Phật tri Phật kiến.  

Các vị nghi nói tai nạn này sợ không thể tránh 

khỏi. Tôi nói với mọi người, nơi nào có tai nạn, tôi sẽ 

đi đến nơi đó, then chốt ở chỗ nào? Then chốt ở ngay 

ý niệm chuyển đổi lại là quan trọng, không chuyển 

đổi được bạn có ở nơi có an toàn hơn, bạn cũng 

không được an toàn, bạn không thể tránh được kiếp 

vận; Chân thật chuyển đổi được, nơi nguy hiểm nhất 

bạn cũng an toàn, bạn không bị gì. Nếu như ngay cái 

đạo lý này, loại tín tâm này cũng không có, bạn niệm 

Phật trống rỗng, kinh cũng nghe suông, nhất định 

phải hiểu cái đạo lý này, cho nên đại tai nạn này, đối 

với người tu hành chúng ta mà nói là tăng thượng 

duyên rất tốt, chúng ta không gặp cái tai nạn này, sẽ 

không khởi lên tâm cảnh giác. Gặp tai nạn này, biết 

được không chuyển đổi thì không được, không 

chuyển thì mất mạng, bạn phải phải mau chuyển, khi 
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vừa chuyển, thì thành Phật rồi, siêu phàm nhập thánh, 

cho nên là tăng thượng duyên rất tốt. Chúng ta phải 

hiểu rõ được đạo lý này. “Châu biến tuần lịch, cúng 

dường chư Phật” [Đi giáp khắp nơi, cúng dường chư 

Phật], chính ngay trước mắt chúng ta, chúng ta nhất 

định phải đem tất cả chúng sanh xem thành chư Phật 

Như Lai.  

Tôi khuyên bảo mọi người, chúng ta phải dùng 

tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm 

chánh giác, tâm từ bi, phải dưỡng cái tâm này. Từ 

trong cái tâm này mà sanh ra, tâm thuần thiện đối với 

người tiếp vật, phải dùng cái tâm thuần thiện, không 

có một chút ác ý nào. Tâm thuần thiện, phải dùng 

thuần là cái tâm yêu thương, thương yêu tất cả chúng 

sanh, thuần là cái tâm không có điều kiện, vô tư, vì 

tất cả chúng sanh phục vụ. Bạn phát cái tâm này, bạn 

liền phát khởi tâm đại bồ đề chân thật, bạn cùng với 

chư Phật Như Lai, bạn cùng với Thượng đế, Thiên 

thần, giữ tâm hành sự không có thứ nào khác, thì bạn 

mới gọi là thật tin thần, tin thượng đế, tin Phật Bồ 

Tát. Còn nếu bạn không thể chuyển đổi lại ý niệm, 

cái tin đó của bạn là giả tin, không phải là thật, giả 

tin, không ích gì, không hữu dụng. Thật tin thì không 

cần những hình thức này, chư Phật Bồ Tát thiên thần 

thượng đế đều bảo hộ bạn, đều chăm sóc bạn, vì sao 

vậy? Vì bạn đồng tâm đồng nguyện với họ, đồng đức 

đồng hạnh. 
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Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian, chính 

ngay hiện tiền muốn cúng dường “Ức na do tha bách 

thiên chư Phật”, chúng ta cũng có thể làm được. Đọc 

kinh phải chú ý vào chỗ này thì chúng ta có thể chân 

thật có được thọ dụng, lý như vậy, sự như vậy, viên 

mãn tương ưng với cảnh giới “Hoa Nghiêm”, cái đạo 

lý này nhất định phải hiểu. Phải ở ngay trong một 

niệm, phải chuyển đổi lại. 

Rất nhiều đồng tu thường hay tiếp xúc với tôi, 

thường hay nghe tôi giảng, tôi đã nói quá nhiều rồi, 

tại vì sao cảnh giới hiện tiền vẫn là không thể chuyển 

đổi? Vì bạn chưa thâm nhập, nghe tuy là nhiều, 

nhưng bạn thấu hiểu chưa được thấu triệt, cái bạn 

nghe chỉ là bề ngoài, chỉ là lớp mặt, không có khế 

nhập chút nào, cho nên cảnh giới hiện tiền chính 

mình vẫn là không làm được chủ, phiền não tập khí 

vẫn cứ khởi hiện hành.  

Vậy phải làm thế nào công phu mới có thể có lực?  

Đây là khoa đề quan trọng nhất hiện tại của 

chúng ta, công phu đắc lực chúng ta liền được cứu, 

công phu không có lực, không thể cứu. Tôi nói những 

thứ này, mọi người nghe một lần hai lần, không đủ, 

nếu như bạn vẫn không thể làm được, vậy thì bạn 

nhất định phải nghe nhiều. 

Hiện tại có băng ghi âm, băng ghi hình, mỗi 

ngày bạn nghe 20 lần, 30 lần, 50 lần, vẫn không là 
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nhiều, vì sao vậy? Vì bạn vẫn không thể khế nhập! 

Làm sao biết được bạn không khế nhập? Vì không 

làm đến được, còn nếu bạn làm đến được thì khế 

nhập. Đọc kinh, nghe giảng giúp bạn nhìn thấu, nhìn 

thấu chính là hiểu rõ những chân tướng sự thật này.  

Chân tướng sự thật gì?  

Bao gồm tất cả chúng sanh đều là chư Phật 

Như Lai, bạn có biết hay không? Nếu bạn không hiểu 

rõ, thì bạn phải nghe nhiều, đọc nhiều. Còn chân thật 

hiểu rõ rồi, thì bạn sẽ triệt để buông bỏ. Buông bỏ cái 

gì? Buông bỏ thành kiến của bạn, buông bỏ vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước của bạn, bạn thảy đều 

buông bỏ hết.  

Trong đây cái chướng ngại lớn nhất mà tôi 

cũng thường nói với bạn, đó là ái dục của bạn không 

thể buông bỏ, sở thích của bạn không thể buông bỏ, 

đây chính là vì sao khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, 

gốc của tự tư tự lợi chính ngay chỗ này. Bạn phải nhổ 

đi cái gốc này thì bạn mới được cứu, gốc không nhổ 

đi, thì công phu làm sao có thể có lực? Chúng ta biết 

được tâm chân thành tốt, tâm của chính mình thì 

không thật, nhưng biết mà không làm được, khởi tâm 

động niệm vẫn là nghĩ cho chính mình, đây là cội gốc 

của chướng ngại. Chúng ta có muốn vãng sanh hay 

không? Rất muốn vãng sanh. Vãng sanh, cái thế gian 

này có thứ gì có thể mang đi? Không mang theo được 

bất cứ thứ gì, vậy vì sao bạn vẫn còn muốn tham 
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đắm? Buông bỏ mọi thứ, không nhiễm một trần, bạn 

mới có thể được đại tự tại. Có một chút nào vướng 

bận, có chút nào không thể buông bỏ, tích lũy vô 

cùng, thì bạn không thể vãng sanh, thì bạn không thể 

thành tựu. Không chỉ hành môn không có lực, giải 

môn cũng không thể làm được, giải môn đều không 

làm được. Cho nên nhất định phải đem ý niệm tự tư 

tự lợi xả bỏ. Xả bằng cách nào? Khởi tâm động niệm 

nghĩ lợi ích của tất cả chúng sanh. Làm thế nào làm 

lợi ích cho tất cả chúng sanh? Nhất định phải tường 

tận, học Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát là vì tất cả chúng 

sanh. Sống ở thế gian, không vì chính mình, ta ăn 

cơm là vì chúng sanh, mặc áo cũng là vì chúng sanh, 

không có thứ nào mà không vì chúng sanh. Vì sao nói 

mặc áo ăn cơm là vì chúng sanh? Mặc áo ăn cơm, 

thân này là công cụ phục vụ chúng sanh, trước tiên 

phải bảo dưỡng cái công cụ này cho tốt, cái công cụ 

này là thừa sự cho tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không 

có một niệm vì chính mình.  

Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi việc làm đều vì 

chúng sanh, đó chính là “Tuần lịch cúng dường chư 

Phật” [Khắp nơi cúng dường chư Phật]. Sự việc này 

phải thực tiễn thế nào? Đây là đại học vấn, đại sự 

nghiệp. Làm thế nào thực tiễn? Làm thế nào mới 

chân thật thừa sự cúng dường? Các vị nghe đến cúng 

dường liền đem những tiền tài, hương hoa, tràng 

phan, bảo cái, mang những tài vật cúng dường, thì 

sai. Đây là hình thức, không phải thật chất. Cúng 
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dường thật chất là như Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ 

ràng với chúng ta “Như giáo tu hành cúng dường”. 

Cho nên bạn hiểu được câu nói “Như giáo tu hành” 

bạn mới có thể chân thật làm được “Châu biến cúng 

dường”, cúng dường tất cả chư Phật, cúng dường tất 

cả chúng sanh, chúng sanh chính là chư Phật.  

Phật ở trên kinh dạy chúng ta cái gì? Những 

việc dạy thì quá nhiều, quy nạp lại tổng cương lĩnh 

chỉ có ba điều là Giới-Định-Huệ tam học.  

Giới là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, “Chư ác 

mạc tác chúng thiện phụng hành”. Những gì là ác? 

Sát đạo dâm là ác, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu 

dệt là ác, tham-sân-si là ác; Những gì là thiện? Trái 

ngược lại là thiện, không sát sanh, không trộm cắp, 

không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, 

không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không 

sân, không si, đây là mười thiện. Đoạn ác tu thiện, 

chúng ta có nỗ lực làm hay không? Chăm chỉ đi làm, 

chính là như giáo tu hành. Cho nên giới học, Phật dạy 

bảo chúng ta bắt tay vào từ 5 giới 10 thiện. Còn như 

bạn 5 giới 10 thiện đều trái phạm, vậy thì còn học 

Phật cái gì? Hoàn toàn không tương ưng. Vậy thì cái 

tin đó là giả tin, không phải là thật tin. Thật tin, thì có 

lý nào mà không làm chứ? Bạn nói “Tốt! Ta thật tin”, 

nhưng thật tin cũng làm không được, làm không được 

do nguyên nhân gì? Vừa rồi mới nói tự tư tự lợi 

không thể buông xả, ái dục ưa thích của bạn không xả 
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bỏ, cho nên bạn không làm được. Dù rằng bạn biết 

được đây là việc tốt, phải nên làm, vẫn là không làm 

được, khi cảnh giới hiện tiền vẫn là sẽ trái phạm. Bạn 

nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân không làm 

được để trừ bỏ đi cái nguyên nhân này thì chẳng phải 

bạn làm được rồi sao? Không làm được, khổ, làm 

được mới là thật an vui.  

Định, Huệ là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. 

Bạn thấy bạn có định thì liền có thần thông. Thần 

thông này có thể nhìn thấy người quá khứ vị lai, có 

loại công năng đặc dị. Công năng đặc dị từ đâu mà 

có? Do thiền định mà có, công phu của định càng sâu, 

cái thấy của bạn càng rộng, thời gian thấy càng dài. 

Cho nên bạn có thể thấy quá khứ vị lai, bạn có thể 

thấy cõi này phương khác.  

Chúng ta nghe được rất nhiều nhà tiên đoán, họ 

nhìn thấy được, xem thấy sự việc của hai ngàn năm 

sau, xem thấy các khu vực của thế giới phương khác. 

Họ dựa vào cái gì có thể xem thấy? Nhờ sức định, họ 

nhìn thấy được, chỉ thấy được đương nhiên, không 

biết được sở dĩ nhiên. Cho nên cho rằng cái tai nạn 

này là thượng đế trừng phạt thế nhân, thế nhân làm ác 

quá nhiều, thượng đế nổi giận trừng phạt. Đây là cách 

nhìn của họ, đây chính là chỉ biết đương nhiên của 

nó, mà không biết sở dĩ nhiên. Vì trong định của họ 

không có huệ, nếu như từ định khai huệ, họ liền biết 

việc này không phải là thượng đế trừng phạt, do 
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nguyên nhân gì? Là nghiệp lực chiêu cảm, sự việc 

chính là như vậy. Tâm lượng vĩnh viễn là từ bi, vĩnh 

viễn là yêu người. Người phạm phải lỗi lầm, làm sao 

có thể nhẫn tâm dùng cái thủ đoạn này, để đối đãi với 

những chúng sanh đó? Cho nên tôi nghĩ Thượng đế 

tuyệt đối sẽ không làm việc như vậy, thượng đế cũng 

tuyệt đối sẽ không nổi giận. Vì sao vậy? Ông tu từ bi 

hỷ xả, làm sao ông có thể nổi giận? Nổi giận thì khởi 

lên cái tâm sân hận, đó là phàm phu, đó không phải là 

thánh nhân.  

Chúng ta đọc qua trong Phật kinh, trời Dục giới 

vẫn còn sân hận, trời sắc giới từ sơ thiền trở lên, thì 

không còn sân hận. Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê 

Thủ La Thiên Vương, đây đều là vua trời sắc giới, 

tâm địa của họ nhân từ. Chúng sanh tạo ác, tự nhiên 

phải bị đọa lạc ba đường chịu quả báo, quả báo ba 

đường cũng là nghiệp lực chiêu cảm, tuyệt đối không 

phải thượng đế an bài, thượng đế tạo ra.  

Khi tôi giảng kinh những bài trước, đã cùng nói 

qua với các vị, lão nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính 

Vũ là tiên sinh Chương Thái Viêm làm phán quan 

cho Đông Nhạc, ông cảm thấy trong địa ngục hình 

phạt cột đồng quá tàn nhẫn, liền thỉnh cầu Đông Nhạc 

đại đế bỏ đi cái hình phạt này. Đông Nhạc đại đế phái 

hai quỷ nhỏ dẫn ông đến hình trường để tham quan. 

Hai quỷ nhỏ dẫn ông đi, chỉ cho ông hiện trường 

ngay chỗ này, ông không nhìn thấy, ông mới bỗng 
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nhiên hiểu ra, đây là nghiệp lực chính mình biến hiện, 

cũng không phải là hình phạt của Đông Nhạc đại đế 

làm ra. Không cần nói là lòng trời nhân từ, tâm của 

những quỷ vương trong cõi quỷ cũng nhân từ, căn 

bản là không có bày ra những trừng phạt này, sự 

trừng phạt đó là do ác nghiệp của chính mình, nghiệp 

lực biến hiện ra những hình cụ này, bạn ở nơi đó thọ 

tội, bạn làm sao có thể trách người? Chương Thái 

Viêm vào lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra đều 

là tự làm tự chịu. Cho nên nhất định phải hiểu rõ 

chánh lý, chánh lý là tự làm tự chịu, chúng ta chính 

mình không bằng lòng chịu cái hình phạt này, vậy thì 

bạn không nên tạo ra ác nghiệp thì được rồi, còn bạn 

muốn hưởng thụ thanh tịnh diệu lạc của chư Phật Bồ 

Tát, thì bạn y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm, 

bạn nhất định sẽ đạt được.  

Cho nên nhất định phải đem chúng sanh đều 

xem thành chư Phật Như Lai để cúng dường, ta dùng 

tâm tốt đối với họ, họ dùng tâm ác đối với ta, họ nói 

ta khéo lừa dối, đầu óc có vấn đề, thường hay nhục 

mạ ta, lừa dối ta, thì phải làm sao? Chúng ta có cần 

quay lại đối phó với họ hay không? Hay là vẫn tiếp 

tục làm kẻ khờ? Tiếp tục để người khác lừa gạt?  

Học Phật phải học giống như Phật, giống như 

Bồ Tát, khờ tuy là khờ, khờ có trí tuệ cao độ, người 

khờ vẫn là có phước khờ. Có trí tuệ, có phước khờ, 

người khác xem thấy, cũng sẽ tôn kính bạn, tỉ mỉ mà 
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xem qua, như khờ lại không khờ, nhất định phải làm 

được giống. Giống cái gì? Phải làm giống như Phật 

Bồ Tát, Phật Bồ Tát là người tốt của thế gian. Chư 

Phật Như Lai thị hiện ở thế gian đều không thể làm 

cho tất cả chúng sanh vừa lòng. Ở vào cái thế gian 

hiện tại này của chúng ta, người tán thán Thích Ca 

Mâu Ni Phật có, ngưỡng mộ Thích Ca Mâu Ni Phật 

cũng có, thế nhưng người hủy báng Thích Ca Mâu Ni 

Phật cũng không ít, người muốn tiêu diệt Phật pháp, 

loại người này cũng có. Cho nên làm sao có thể vừa 

được lòng người? Đã không thể vừa được hết lòng 

người, trong lòng chúng ta liền hiểu rõ, không luận 

chúng ta làm được tốt thế nào thì người hiểu lầm vẫn 

là có, người đố kỵ vẫn có, người tổn hại cũng có. Thế 

nhưng vẫn là dùng một mảng tâm chân thành, một 

mảng từ bi, để đối với những người này, phải đem 

những người này đều xem thành chư Phật Bồ Tát, 

đều xem thành bạn lành, họ đến để tiêu nghiệp 

chướng cho ta. Người tán thán ta, trong lòng ta phải 

rõ ràng, phải tường tận, không thể sanh tâm hoan hỉ, 

tâm hoan hỉ cũng là phiền não, ở chỗ này học “Thanh 

Tịnh-Bình Đẳng-Giác”. Người hủy báng, nhục mạ, 

hãm hại ta, ta ở ngay trong đó cũng phải tu “Thanh 

Tịnh-Bình Đẳng-Giác”, chúng ta là dùng một mảng 

chân thành, một mảng thiện ý, một mảng yêu thương, 

vô tư vì đại chúng phục vụ. Đây là chúng ta chân thật 

chuyển đổi lại.  

****** 
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(VCD 112) 

Chân thật chuyển đổi lại, vậy thì bạn chân thật 

là người học Phật, bạn không phải là giả học Phật, 

đích thực bạn là Phật tâm Phật nguyện, đức của Phật, 

hạnh của Phật. Cho nên ngay trong mỗi niệm phải 

nghĩ đến Phật, thầy của trời người. 

Ngày nay chúng ta tổng đề mục ở ngay chỗ này 

“Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”, chúng ta học cái 

này. Đây chính là Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm, 

lời nói việc làm, có thể vì xã hội làm ra tấm gương tốt 

hay không? Có phải là một tấm gương tốt chân thật 

hay không?  

Lý sự trong chỗ này, đều rất là sâu, chúng ta 

chính mình phải nên biết, chính mình phải chịu nỗ 

lực, chịu làm, biết được chính mình phải nên làm 

bằng cách nào.  

Tốt rồi, cái chương này chúng ta chỉ giảng đến 

đây thôi, mời xem tiếp nguyện thứ mười hai sau: 

NGUYỆN THỨ 12 - Nguyện quyết định thành bậc 

Chánh Giác] 

CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng 

sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn 
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tịch tĩnh. Nhược bất quyết định thành Đẳng 

Chánh Giác, chứng đại Niết Bàn giả, bất thủ 

Chánh Giác.” (12.  Định thành chánh giác nguyện). 

[Dịch nghĩa: Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh 

sanh trong nước tôi xa rời phân biệt, các căn tịch 

tĩnh. Nếu họ chẳng quyết định thành Ðẳng Chánh 

Giác, chứng Ðại Niết Bàn, thì chẳng lấy Chánh 

Giác]- (Nguyện thứ 12: Quyết định thành Chánh 

Giác)  

Cái chương này có một nguyện, nguyện thứ 12 

“Định thành chánh giác”. Khi xưa tôi đã giới thiệu 

qua cái nguyện này đã từng nói qua, đây chính là 

chứng thư của A Di Đà Phật cho người niệm Phật 

chúng ta, cái đoạn này là bảo đảm bạn thành Phật, 

bạn thấy pháp môn này thù thắng cỡ nào, thật không 

thể nghĩ bàn.  

“Định thành chánh giác”. Chúng ta không thể 

thành được chánh giác, thực tế mà nói chính là vì 

không thể buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước. Chỗ này Ngài nói với chúng ta:  

Thứ nhất: “Viễn ly phân biệt chư căn tịch tịnh” 

[Xa rời phân biệt, các căn tịch tĩnh.] 

Đây là được A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì, 

cho nên thành tựu được dễ dàng. Hiện tại chúng ta 

vẫn chưa được vãng sanh, thế nhưng ngày nay chúng 
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ta đọc kinh này, phát nguyện y theo phương pháp lý 

luận của kinh điển này mà tu học, thử hỏi xem, chúng 

ta có được Phật gia trì hay không? Có được! Phật 

chân thật gia trì chúng ta.  

Đại Thế Chí Bồ Tát trong “Viên Thông 

Chương” dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật 

“Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục”. “Chư căn 

tịch tịnh” chính là “Gom nhiếp sáu căn”, “Viễn ly 

phân biệt” chính là “Tịnh niệm liên tục”. Phật Bồ Tát 

đem cái diệu pháp này truyền cho chúng ta, thế 

nhưng chúng ta không tiếp nhận, không chịu tiếp 

nhận. Người thượng căn, người có duyên sau khi 

nghe rồi, lập tức liền tiếp nhận, lập tức liền thừa 

nhận, không nên nói đợi đến thế giới Tây Phương 

Cực Lạc rồi mới “Viễn ly phân biệt”, hiện tại phải ly, 

“Các căn tịch tịnh”. Không chỉ “Phân biệt” ly rồi, 

“Vọng tưởng” cũng ly, “Chấp trước” cũng ly. Vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước, chúng ta ở ngay trong 

phân biệt, phân biệt vừa ly, thì thảy đều ly hết. Việc 

này rất có đạo lý, nếu như chúng ta có thể lìa khỏi tất 

cả tâm phân biệt thì thiên hạ thái bình. Không phân 

biệt, không chấp trước, không hoài nghi, ở trên đạo 

Bồ Đề liền thuận bưồm xuôi gió.  

Tại vì sao bạn không thể cùng ở chung với mọi 

người?  

Bởi vì phân biệt, từ phân biệt khởi lên chấp 

trước, do chấp trước mà không thể ở chung với nhau, 
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liền xảy ra đấu tranh, đấu tranh liền tạo tội nghiệp, tội 

nghiệp chiêu cảm ra là khổ báo của ba đường. Đây 

chẳng phải là tự làm tự chịu hay sao?  

Nếu như dùng tâm thanh tịnh để đối đãi, không 

có phân biệt, cho nên họ không có vọng tưởng, họ 

không có chấp trước. Ai làm đến được? Trước khi 

Phật pháp chưa đến Trung Quốc, thì Trung Quốc đã 

có một người làm được, làm được rất viên mãn, đó là 

vua Thuấn làm đến được, cho nên trong “Nhị thập tứ 

hiếu”9, vua Thuấn được xếp hàng thứ nhất, ông là đại 

hiếu viên mãn, ông hiểu được hiếu, ông hành hiếu, 

ông tận hiếu, đây là tấm gương tốt nhất của người tu 

hành chúng ta. Chư Phật Như Lai tư cách của các 

Ngài như thế nào thì Đại Thuấn giống như vậy. 

Chúng ta từ trong ghi chép của lịch sử đều biết được, 

cha mẹ của vua Thuấn, anh em của Thuấn là cực 

đoan bất thiện, thậm chí mỗi giờ mỗi phút đều muốn 

hại chết ông. Thế nhưng ở ngay trong mắt của Thuấn, 

cha mẹ của ông, anh em của ông chính là chư Phật 

Như Lai, thuần thiện vô ác. Cái quan niệm này làm 

sao sanh ra? Không có tâm phân biệt mà sanh ra, ông 

không có phân biệt, tâm thuần hiếu, thuần hiếu chính 

là thuần là tâm thiện. Thuần là tâm yêu thương, thuần 

là tâm phục vụ.  

Đại sư Huệ Năng trong “Đàn Kinh” nói với 

chúng ta “Nếu là người chân chính tu hành, thì 

không thấy lỗi thế gian”, chính là cái ý này. Tất cả 
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chúng sanh đều không có lỗi lầm, không hề có, đích 

thực không có lỗi lầm, nếu bạn cho rằng họ có lỗi 

lầm, thì chúng ta chính mình đã thấy sai rồi, đã thấy 

lệch. Cho nên bạn phải thật có trí tuệ để quán sát, họ 

làm gì có lỗi lầm? Những hành vi đó của họ, không 

phải tùy thuận pháp tánh mà chính là tùy thuận phiền 

não. “Pháp tánh” cùng “Phiền não” là một không phải 

hai. Chỗ này trên kinh mọi người thường đọc “Phiền 

não tức Bồ Đề, Bồ Đề tức phiền não”. Một niệm 

giác, “Phiền não” chính là “Bồ Đề”; Một niệm mê, 

“Bồ Đề” liền thành “Phiền não”. Họ là giác, là mê, 

đều là thị hiện cho chúng ta xem, là giúp chúng ta, 

thành tựu chúng ta, họ có lỗi lầm gì chứ? Chúng ta 

hiểu rõ cái đạo lý này, ở trên đạo là đi làm, đây là đạo 

Bồ Đề chân thật. Đây là 53 tham của “Kinh Hoa 

Nghiêm”, Thiện Tài Đồng Tử làm được, cho nên 

Thiện Tài Đồng Tử một đời thành Phật, không cần 

đợi đến đời thứ hai. Chúng ta phải bắt chước Thiện 

Tài Đồng Tử, học tập Thiện Tài Đồng Tử, chúng ta ở 

ngay trong một đời này nhất định thành Phật, vãng 

sanh thành Phật, không vãng sanh cũng thành Phật. 

Tôi nói cùng với mọi người mỗi câu nói đều là chân 

thật.  

Cho nên ngay hiện tại chúng ta phải làm là 

“Viễn ly phân biệt, chư căn tịch tịnh”, Phật ở ngay 

chỗ này dạy bảo chúng ta, chúng ta phải thật làm. 

Ngày nay chúng ta sở dĩ không thể thành Phật, chính 

là kinh chỉ đọc thôi, chỉ nghe thôi, đó chính là như 
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trên kinh nói “Không liên quan gì với ta”. Vậy thì 

không còn cách nào, chúng ta đọc được, chúng ta 

nghe được, phải hiểu nhất định có quan hệ với chúng 

ta, ta nghe hiểu rồi, tường tận rồi, ta nhất định phải 

làm theo.  

Các vị phải nên biết, phân biệt là quyết định sai 

lầm, không phân biệt, quyết định chính xác. Chư Phật 

Bồ Tát không phân biệt, Đại thánh, Đại hiền không 

phân biệt, họ ứng phó với tất cả đại chúng “Hằng 

thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức”. Hằng thuận cái 

gì? Thuận phân biệt của chúng ta mà phân biệt, còn 

chính mình không có phân biệt, thuận chấp trước của 

chúng sanh mà chấp trước, chính mình không có chấp 

trước, cho nên mới có thể viên mãn đạo Bồ Đề.  

Ngày nay chúng ta phiền não ở chỗ nào vậy? 

Phiền não chính là chính mình thật có phân biệt, thật 

có chấp trước, vậy thì phiền phức rồi. Không đem 

phân biệt chấp trước của chính mình buông xả, xả bỏ 

đi. Phật dạy chúng ta buông xả, là buông xả những 

thứ này, buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, 

của chính mình, không phải buông bỏ của người 

khác. Người khác thì sao? Người khác phải tùy thuận, 

tùy thuận vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của 

người khác; Còn buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước của chính mình. Đây là trong tùy thuận thì 

là thành tựu công đức rồi. Trong tùy hỉ có công đức, 

thành tựu định huệ của chính mình. 
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Tại vì sao phải tùy thuận chúng sanh?  

Không tùy thuận, thì chúng ta cảnh giới tu của 

chính mình không thể nâng cao.  

Tùy thuận cảnh giới không khởi tham ái. Tại vì 

sao không khởi tham ái? Chính mình không có vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên họ không khởi 

tham ái, cảnh giới của bạn nâng lên trên cao.  

Tùy thuận nghịch duyên ác cảnh không khởi 

sân hận. Tại vì sao không khởi sân hận? Chính mình 

không có phân biệt, chấp trước, lại đưa cảnh giới của 

chính mình nâng lên cao. 

Các vị xem thấy Thiện Tài tham phỏng 53 vị 

thiện tri thức, mỗi lần thăm viếng một người, cảnh 

giới liền nâng lên một tầng: Đức Vân Tỳ Kheo là Sơ 

trụ, Hải Vân Tỳ Kheo là Nhị trụ, Diệu Trụ Tỳ Kheo 

là Tam trụ. Mỗi lần tham phỏng một người, chính 

mình liền nâng cao một giai cấp. 53 tham viên mãn, 

Ngài thành Phật rồi, đây gọi là tinh tấn. 

Ngày nay chúng ta tu học, không thể ngày ngày 

nâng cao cảnh giới của chính mình, cái nguyên nhân 

này do đâu? Ngày ngày nâng cao không làm được, 

nhưng mỗi tháng nâng cao phải nên có. Thực tế mà 

nói những người chúng ta mỗi tháng nâng cao, phải 

nên có thể làm đến được, có thể mỗi tháng nâng cao 

cảnh giới của chính mình, thì tu học của bạn có niệm 
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vui, chân thật thường sanh tâm hoan hỉ. Cho nên pháp 

hỉ sung mãn, phải có thể làm đến được, phải có thể 

thực tiễn. 

Phân biệt, chấp trước không xả thì không được, 

cái thứ này là chướng ngại lớn. Chúng ta chính mình 

phải khẳng định chính mình là phàm phu, phiền não 

tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay chưa đoạn. Đây là lời 

thật! Ở trong cảnh giới này, chúng ta muốn công phu 

của chính mình có lực chỉ có một phương pháp, “Y 

giáo phụng hành”. Phật dạy chúng ta buông xả, 

không buông xả được cũng phải buông xả, đây chính 

là khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Nếu 

như vẫn là y theo tùy thuận phiền não tập khí của 

chính mình, vậy thì bạn không còn cách nào, công 

phu của bạn nhất định sẽ không tiến bộ. Không 

những sẽ không tiến bộ, bạn còn sẽ thoái lui.  

Cho nên nếu muốn công phu tiến bộ, bạn phải 

khắc phục phiền não tập khí của chính mình, đem thị 

hiếu của bạn bỏ đi, đem cái tham ái của bạn bỏ đi, 

bạn ưa thích bất cứ thứ gì, thì phải đem cái ưa thích 

đó xả bỏ.  

Người học Phật ưa thích tượng Phật, tượng 

Phật cũng xả bỏ. Vì sao vậy? Xem thấy tượng Phật 

đó khởi tâm tham. Có rất nhiều người cúng dường 

tượng Phật, cúng dường đồ cổ, đó là bảo vật, họ ở 

ngay nơi đó sanh cái tâm tham, họ cho rằng giá trị đó 

rất cao, thậm chí khi có người đến thăm viếng đạo 
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tràng của họ, thì họ đem giấu đi tượng Phật đó, không 

để cho người khác xem, chỉ có bạn thân mới được 

xem một chút, “Đây là bao nhiêu niên đại, mấy trăm 

năm, mấy ngàn năm”, những bảo bối đó mang ra cho 

ta xem, sau khi ta thấy rồi, cũng rất gật gật đầu. 

Những người này họ có thành tựu hay không? Không 

thể có thành tựu! Tương lai họ chết đi về đâu vậy? 

Khi chết rồi, đi vào trong cái tượng Phật đó, nếu 

trong tượng Phật đó là rỗng, chuột ở trong đó làm ổ, 

họ sẽ vào ở trong đó, nếu tượng Phật bằng gỗ, trong 

gỗ thì có con mọt, họ biến thành con mọt. Vì sao 

vậy? Do tham ái, không buông được. Ưa thích Phật 

kinh, trong Phật kinh cũng sẽ sanh ra mọt, tương lai 

sau khi chết biến thành kiến, biến thành gián, biến 

thành những thứ này, mỗi ngày vậy quanh ưa thích 

những thứ này, rất đáng sợ.  

Cho nên ái dục nếu không đoạn mà nói, rước 

lấy phiền não họa hại vô cùng. Nếu bạn giác ngộ, thì  

chúng ta cúng tượng Phật, nên cúng một tượng Phật 

rất thông thường, tượng Phật không đến một xu là tốt 

nhất, vì thờ cúng nơi đó không có người nào muốn 

lấy. Bạn nói xem thật thoải mái, thật tự tại, làm gì mà 

lo lắng bất an đến như vậy. Cho nên phàm là tất cả đồ 

vật quí trọng, người ta cúng dường tôi, hiện tại tôi 

đều cúng dường hết. Tương lai ở nơi đây chúng ta có 

phòng trưng bày thì chúng ta đem đến nơi đó, ta 

chính mình không cần, xem cũng không cần xem, bày 

ra cúng dường cho một số người khác tham quan. 
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Không có thứ nào là chính mình ưa thích, vậy thì tốt, 

mọi thứ đều buông xả, tâm của bạn mới thanh tịnh an 

lạc, mới tràn đầy trí tuệ.  

Ngài Huệ Năng nói “Thường sanh trí tuệ”, 

thanh tịnh an vui thì thường sanh trí tuệ, tâm của bạn 

không thanh tịnh, không an vui, bạn thường sanh 

phiền não, bạn làm sao có thể thường sanh trí tuệ.  

Trong đoạn kinh văn then chốt ngay chỗ này, 

chính là “Viễn ly phân biệt, chư căn tịch tịnh”. Hiện 

tại bạn phải nên học. Nhất định không thể nói, thế 

giới Tây Phương Cực Lạc tốt, đến nơi đó mới “Viễn 

ly phân biệt, chư căn tịch tịnh”. Nếu vậy thì “tốt rồi”, 

thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể đi, không thể 

vãng sanh, đó vẫn không phải là uổng phí. Hiện tại 

toàn tâm toàn lực mà làm, làm một phần có một phần 

thọ dụng, làm hai phần thì có hai phần thọ dụng, cái 

thọ dụng này là gì? Sanh đến thế giới Tây Phương 

Cực Lạc nhưng phẩm vị không cao, bạn làm được 

càng nhiều, thì bạn vãng sanh phẩm vị càng cao. Còn 

bạn hoàn toàn không làm, thì dù Phật rất từ bi, muốn 

tiếp bạn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, 

phẩm vị hạ hạ phẩm cũng không được, bạn vẫn là oan 

uổng. Cho nên bạn luôn phải làm được một phần, làm 

một phần hạ phẩm hạ sanh vẫn có một chỗ ngồi, 

không thể nói không làm chút nào. Người đồng tâm 

này, tâm đồng lý này, cõi này phương khác đại khái 

đều gần như nhau. Cho nên chúng ta phải thông đạt, 
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những nhân tình thế cố này, không thể một chút cũng 

không làm, phải nên phấn đấu chăm chỉ nỗ lực mà 

làm, tranh thủ phẩm vị cao. 

“Viễn ly phân biệt”, ngày trước lão cư sĩ Lý 

nói: Đây chính là nhà Phật đã nói “Giới cộng Định”. 

Còn “Chư căn tịch tịnh” trong đây chính là “Định 

cộng Giới”. Cách nói này ý nghĩa cũng tốt, tam học là 

viên dung, tuy có thứ lớp, trong thứ lớp có viên dung, 

viên dung không ngại thứ lớp, thứ lớp không ngại 

viên dung, chính là giáo nghĩa của “Hoa Nghiêm”. 

“Thứ lớp” “Viên dung” đồng thời cùng làm, “Viên 

giải, Viên tu, Viên chứng”, đây là người học Phật căn 

tánh viên đốn.  

Chúng ta học “Kinh Hoa Nghiêm”, học “Kinh 

Vô Lượng Thọ”, thực tế mà nói đây là bồi dưỡng 

giáo học căn tánh viên đốn tốt nhất. Hy vọng các vị 

đồng tu đọc nhiều nghe nhiều, có nghi phải hỏi, có 

chỗ nghi hoặc, nhất định phải hỏi. Vì sao vậy? Đoạn 

nghi mới có thể sanh tín, đoạn nghi mới có thể viên 

giải.  

Cổ đức cũng thường nói “Chư pháp thật 

tướng”. Chúng ta đem nó đổi ra thành một câu nói, 

“Chân tướng của vũ trụ nhân sanh”. Chân tướng 

dáng vẻ ra sao vậy? Trên “Kinh Kim Cang”, Phật nói 

“Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyển bào ảnh”, đây 

là Thích Ca Mâu Ni Phật nói thật tướng các pháp với 

chúng ta; Lại nói “Như lộ cũng như điện”, cũng là 
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thật tướng các pháp:  

“Mộng huyễn bào ảnh” là ở trong sự tướng thì 

nói “Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng” là 

“Mộng huyễn bào ảnh”. 

Còn “Như lộ cũng như điện” là nói “Thọ giả 

tướng”, thọ giả tướng như lộ như điện. 

Câu kệ này chính là giải thích bốn tướng, bốn 

tướng là tất cả pháp tướng thế xuất thế gian. Nếu bạn 

chân thật thông đạt tường tận rồi, thì bạn làm sao còn 

phân biệt, thì bạn làm sao còn chấp trước? Vì sao 

vậy? Tất cả tướng này là hư vọng, “Phàm sở hữu 

tướng, giai thị hư vọng”, đây mới là chân thật nhận 

biết thật tướng, chân thật tường tận. 

Cho nên thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên 

ác duyên, đều là mộng huyễn bào ảnh. Tại vì sao chư 

Phật Bồ Tát người giác ngộ, các Ngài ở trong cảnh 

giới này vĩnh viễn các căn tịch tịnh? Chính là nói đối 

với những cảnh giới tướng này, vĩnh viễn không khởi 

tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp 

trước.  

Tôi nói bốn câu này, “Không khởi tâm, không 

động niệm là “Các căn tịch tịnh”, “Không phân biệt, 

không chấp trước” là “Viễn ly phân biệt”. Chúng ta 

phải chân thật đi làm. Chân thật đi làm, trong đây thọ 

dụng vô cùng. Học tập như vậy, nỗ lực tinh tấn như 
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vậy. Phía sau nói: 

Thứ hai: “Nhược bất quyết định thành Đẳng 

Chánh Giác, chứng đại Niết Bàn giả” - [Nếu họ 

chẳng quyết định thành Ðẳng Chánh Giác, chứng Ðại 

Niết Bàn], thì Phật “Bất thủ chánh giác” [Thề quyết 

không, ở ngôi Chánh Giác] 

Nguyên văn này chúng ta phải tỉ mỉ xem cho rõ 

ràng, không nên đến lúc niệm Phật niệm cả đời không 

thể vãng sanh, đến sau cùng trách A Di Đà Phật nói 

mà không giữ lời. Bạn không nên trách lầm A Di Đà 

Phật, lời của A Di Đà Phật nói được rất rõ ràng, 

chúng ta không thể nhìn sai, không thể thấy sai, 

không thể hiểu lầm. Phật nói: “Sanh ngã quốc giả, 

viễn ly phân biệt, chư căn tịch tịnh”. Đây chính là 

điều kiện vãng sanh. 

“Viễn ly”, “Tịch tịnh” đích thực có trình độ 

không như nhau, đó là công phu cá nhân không đồng 

nhau, cho nên đây là vãng sanh thế giới Cực Lạc 

phẩm vị có khác biệt. Thế nhưng bạn phải biết chỉ 

cần vãng sanh thì quyết định thành đẳng chánh giác, 

quyết định chứng được Phật quả viên mãn. A Di Đà 

Phật đưa ra cái bảo chứng này cho chúng ta, chúng ta 

phải nhận biết rõ ràng, phải chăm chỉ nỗ lực cầu sanh 

Tây phương Tịnh Độ.  

Đại sư Thiện Đạo giảng 48 nguyện, Ngài nói 

“Quyết định thành chánh giác nguyện”, “Quang minh 
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vô lượng nguyện”, “Thọ mạng vô lượng nguyện” 

“Chư Phật tán thán nguyện” và “Thập niệm tất sanh 

nguyện”. Năm cái nguyện này là chân thật nguyện 

của A Di Đà Phật.  

Phía sau “Quang minh vô lượng”, “Thọ mạng 

vô lượng”, “Chư Phật tán thán”, đây là liên kết lại, 

chính là nguyện thứ 13-14-15 phía sau.  

Còn “Thập niệm ắt sanh” là nguyện thứ 18, đây 

là trung tâm của 48 nguyện. Đây là nguyện thứ nhất 

ngay trong 5 nguyện. Do đây có thể biết không chỉ A 

Di Đà Phật tất cả chư Phật Như Lai, chỉ có một tâm 

nguyện, hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành 

Phật. Nguyện tâm của Phật là như vậy, ngôn hạnh 

của Phật liền thực tiễn cái nguyện vọng này. Phật vì 

chúng sanh nói pháp, Phật vì chúng sanh làm mô 

phạm, khuyên bảo tất cả chúng sanh, sớm một ngày 

hồi đầu, sớm một ngày giác ngộ, sớm một ngày làm 

Phật, chúng ta có thể hội được hay không?  

Chúng ta mắt nhìn chúng sanh hiện tại, không 

nên nhìn đại chúng thông thường, mà chúng ta hãy 

quay đầu nhìn lại xem đồng tu học Phật chúng ta, 

đồng tu học Phật nhìn đồng tu xuất gia, đồng tu xuất 

gia lại xem lại chính bạn thân mình, chúng ta đối với 

danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần có buông xả 

hay chưa? Hay vẫn cứ là tham luyến nghiêm trọng. 

Mỗi ngày nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến những thứ này, 

phân biệt những thứ này, chấp trước những thứ này, 
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thì làm sao có thể có được thành tựu?  

Hôm qua đồng tu chúng nam của lớp bồi dưỡng 

chúng ta dọn đến lầu hai của “Đỗ Thị từ đường”, nơi 

cửa lớn của họ Tiên Nhân Chưởng lại nở hoa, khánh 

chúc các vị an vui bất tận. Các vị đều là “Thiên nhân 

sư” của tương lai, cho nên những thần hoa này đến 

cúng dường, mỗi một đóa hoa đều có một thần hoa, 

các vị có thấy hay không? Có người xem thấy nói với 

tôi “Trong hoa có tiên tử”, họ đến cúng dường các vị. 

Sau khi các vị thấy rồi, các vị phải phát tâm, không 

nên cô phụ nguyện vọng của họ, người người đều 

phát tâm, đương nhiên trong các vị quyết định sẽ có 

một hai người, nếu không mà nói họ cúng dường ai? 

Quyết định có một hai người, thế nhưng hy vọng các 

vị mỗi một người, tương lai đều là làm thầy làm tổ, 

thần hoa này liền hoan hỉ. Loại hoa đó mỗi lần nở đều 

có ý nghĩa, đều không phải là vô duyên vô cớ mà nở. 

Buổi tối hôm qua tôi thấy đã nở rộ, các vị cũng có 

nguyện, hy vọng chánh pháp trường tồn, rộng độ 

chúng sanh. Chánh pháp làm thế nào có thể trường 

tồn? Có người chân thật y giáo tu hành, chánh pháp 

mới có thể trường tồn. 

“Y giáo tu hành”, câu nói này không đơn giản, 

ở trên kinh Phật dạy chúng ta như thế nào? Tuy là 

năm xưa Phật răn dạy là hoàn cảnh của 3000 năm 

trước, còn ngày nay 3000 năm sau. Cho nên hoàn 

cảnh đời sống của chúng ta hoàn toàn không giống 
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nhau, tất cả đại chúng trong xã hội, quan niệm tư 

tưởng cũng không hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng 

những nguyên lý nguyên tắc đó của Phật, chúng ta 

phải nên hiểu, tinh thần của Phật chúng ta phải thấu 

hiểu. Nguyên lý nguyên tắc không thể thay đổi, 

phương thức đời sống có thể thay đổi, tinh thần thì 

không thể thay đổi. 

Phật đối với tất cả đời sống vật chất, không có 

tham luyến. Chúng ta nghĩ xem chúng ta có hay 

không? Phật đối với tất cả vật, tôi thường nói tất cả 

người, sự, vật, quyết định không có ý niệm chiếm 

hữu, chúng ta có hay không? Đây đều là tổng nguyên 

tắc, bao gồm hết nguyên lý nguyên tắc.  

Phật chỉ là một cái tâm thuần túy lợi ích chúng 

sanh, chúng ta có hay không? Các Ngài đều có thể 

làm được, chúng ta có làm được hay không? Nơi nơi 

giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác cái gì? Giúp 

đỡ người khác giác ngộ, giúp đỡ người khác quay 

đầu. Chúng ta phải làm ra tấm gương cho người khác 

xem, để người ta xem thấy kiểu dáng này, thì mới có 

thể quay đầu. Còn nếu như kiểu dáng của chúng ta, 

cũng giống như người mê hoặc điên đảo như đại 

chúng trong xã hội, thì làm sao quay đầu? Có quay 

đầu thế nào cũng phải ở trong sáu cõi, cũng không 

cách nào thoát khỏi ba đường ác. 

Đời sống của Phật đơn giản. Chúng ta ghi nhớ 

cái nguyên tắc này phải trải qua đời sống thông 
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thường đơn giản nhất, vậy thì đúng. Năm xưa  Phật ở 

đời ba y một bát, đây là đời sống rất đơn giản. Chúng 

ta ngày nay học Phật ở thời đại này, ngay trong hoàn 

cảnh đời sống của chúng ta, ba y một bát quyết định 

không đủ dùng, phải nhiều hơn một chút, nhiều hơn 

đủ để chúng ta sống được thì được rồi, không thể quá 

nhiều, quá nhiều, thì sai, quá nhiều phải xả, phải bố 

thí, phải cúng dường, phải hiểu được cái đạo lý này. 

Quyết định không thể thêm lớn lòng tham, chân thật 

đem “Tham-Sân-Si-Mạn” buông xả. Đây là dạy bảo 

người thế gian.  

Tại vì sao chúng ta phải làm như vậy? Làm để 

cho người khác xem, hy vọng sau khi người khác 

xem thấy họ có chỗ lĩnh ngộ, họ cũng có thể buông 

xả. Còn chúng ta chính mình mọi thứ biểu hiện đều 

không thể buông xả thì làm sao bảo người khác 

buông xả? Tuy là trên kinh nói bảo người ta buông 

xả, nhưng người ta nghe rồi không phục. 

Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa giảng kinh nói 

pháp, vì sao người ta tin tưởng? Phật làm được rồi, 

nói được làm được. Cho nên người khác nghe rồi, bội 

phục. Ngày nay chúng ta nói với người ta, người ta 

không phục, vì chúng ta không làm được. Lúc trước, 

ở thời đại đó, các Ngài dưới gốc cây ngủ một đêm, 

ngày nay chúng ta làm không được, khắp nơi hóa 

duyên, xây một đạo tràng, xây được cung điện hoa lệ, 

ai ở? Chính mình ở. Sau khi tín đồ thấy rồi không 
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phục. Tín đồ nói “Tôi cả đời khổ cực làm việc, chỉ ở 

một nơi nhà nhỏ, các người không làm mà có hưởng, 

ở được phòng tốt đến như vậy”. Tôi nghe tín đồ nói 

qua ngay trước mặt tôi, họ không phục. Tuy không 

không phục, nhưng họ vẫn chịu ra tiền, đây là việc lạ. 

Chúng ta thường hay nghe được rất nhiều âm thanh 

phản đối, là việc tốt, có thể nhắc nhở cảnh giác chính 

mình, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo, chúng ta 

phải nên tránh.  

Cư Sĩ Giang Vị Nông ở trong Kinh Kim Cang 

giảng nghĩa, cho người xuất gia chúng ta một kiến 

nghị, hy vọng người xuất gia thảy đều hồi phục chế 

độ khất thực, Phật pháp liền sẽ hưng vượng. Khất 

thực, không nên sợ xin không được, xin không được, 

Phật Bồ Tát sẽ thị hiện đến cúng dường bạn. “Hư 

Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ”, các vị xem thấy, 

Hư Vân Lão Hòa lúc đó bái sơn, ba bước một lạy, khi 

đi đến núi sâu không có một bóng người, bị bệnh, đói 

khát, lúc khó khăn thì Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát Văn 

Thù thị hiện thành một người ăn mày, gặp được Ngài 

trên đường, nhìn thấy Ngài không có nước uống, 

chính Bồ Tát mang nước cúng dường cho Ngài, cúng 

dường luôn cơm đã xin được của mình cho Ngài, chia 

cho Ngài ăn. Tự nhiên có Bồ Tát chăm sóc. Vì vậy 

nước chỉ cần hết khát là đủ rồi, cơm chỉ cần trừ đói là 

đủ rồi, không cần cầu kỳ. Cầu kỳ liền khởi tâm tham. 

Nhất định phải ăn như thế này, phải ăn như thế nọ. 

Thế là bạn lại có phân biệt, lại có chấp trước, lại có 
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vọng tưởng rồi. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, 

lập tức hiện tiền ngay. Lìa vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước là Phật Bồ Tát. Khởi vọng tưởng, phân 

biệt, chấp trước, lập tức liền đọa lạc ngay. Cái ý niệm 

Phật Bồ Tát mới vừa khởi, niệm thứ 2 lập tức đọa lạc 

rồi, cho nên không dùng được.  

Chúng ta phải đề cao cảnh giác ở ngay chỗ này. 

Luôn luôn đề cao cảnh giác, đề cao cảnh giác mọi 

nơi, mỗi niệm đề cao cảnh giác, thì chúng ta một đời 

này mới có hy vọng. Từng giây từng phút phải nhớ 

kỹ “Nhìn thấu, buông xả”. Cái tâm đó vừa động 

niệm, muốn nghĩ thế này thế kia, chúng ta lại không 

có nhìn thấu, lại buông không được rồi. Nhìn không 

thấu, buông không được, thì vĩnh viễn ở ngoài cửa 

Phật, chưa vào cửa chưa nhập môn. Cho nên niệm 

Phật cũng không thể vãng sanh. Thật sự muốn vãng 

sanh, vẫn phải cần nhìn thấu buông xả, thật thà niệm 

Phật, thì người này mới có thể thật sự vãng sanh. 

Niệm niệm vì người khác, dứt khoát không nên có 

một niệm vì bản thân. Bản thân niệm niệm phải làm 

tấm gương tốt cho người khác.  

Phật dạy chúng ta “Thọ, trì”. Thọ trì chính là y 

giáo phụng hành, tu hành như giáo. “Đọc tụng” Kinh 

mỗi ngày phải niệm. Hội trưởng Lý ở đây hộ trì Phật 

pháp, quản lý cái đạo tràng này, ông không hề thối 

tâm, ông hằng ngày đọc “Kinh vô lượng thọ”. Tâm 

hạnh tương ưng, vậy mới được Phật A Di Đà chư 
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Phật Như lai hộ niệm, Long thiên thiện thần phù hộ. 

Ông nghĩ vì ai vậy? Vì đạo tràng này, vì đại chúng 

đồng tu chúng ta, không phải vì bản thân ông. Vì bản 

thân ông thì chắc chắn không có sự cảm ứng thù 

thắng như vậy. Vì chúng sanh, sống là vì chúng sanh 

mà sống, chết cũng vì chúng sanh mà chết, đều là làm 

nên tấm gương tu học đẹp nhất.  

Cái tâm này vĩnh viễn thanh tịnh, các căn tịch 

tịnh, vĩnh viễn giữ thanh tịnh. Lìa phân biệt chính là 

bình đẳng. Thanh tịnh, bình đẳng, đó là giác ngộ. 

Điều này chúng ta phải nhớ kỹ, phải cố gắng học tập, 

như vậy mới có thể được Phật ở đây bảo chứng, 

chúng ta chắc chắn vãng sanh. Sanh đến Tịnh Độ, 

quyết định thành Phật, chúng ta phải tường tận, phải 

thấu suốt, công phu sở dĩ không được có lực là do 

hiểu không được thấu triệt, không nỗ lực mà làm, tập 

khí phiền não xuất hiện mọi lúc, nó vẫn là đang làm 

chủ. Tùy thuận tập khí phiền não trải qua ngày tháng, 

thì khó.  

Cho nên chúng ta phải làm cuộc chuyển đổi 

lớn, khắc phục khó khăn lớn nhất của chính mình 

“Khắc kỷ tác thánh”10, không tùy thuận phiền não tập 

khí của chính mình, trái ngược lại với nó, chúng ta 

liền thành công. Còn vẫn cứ tùy thuận phiền não tập 

khí, thì khó. Khắc phục từng chút từng chút, thí dụ 

chúng ta ăn cơm, có một số khẩu vị không hợp với 

chính mình, khởi lên cái ý niệm này, chính mình lập 



 

 PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 12 

 

51 

 

tức nghĩ đến, thì sai rồi, ta lại đọa lạc. Hiện tại thức 

ăn của Cư Sĩ Lâm không tệ, hơn mười món ăn, không 

thích ăn thì bạn có thể không ăn, thích ăn thì ăn nhiều 

một chút, chính mình có thể chọn.  

Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khất thực, 

không có cơ hội chọn, người ta cho mình thứ gì thì ăn 

thứ đó. Ngày nay chúng ta thường đến Cư Sĩ Lâm, 

mỗi ngày đều đến Cư Sĩ Lâm để khất thực, món ăn 

của Cư Sĩ Lâm ngon, có thể lựa, có thể chọn. Bạn 

thấy Phật Bồ Tát ra ngoài khất thực, A La Hán ra 

ngoài khất thực, không có lựa chọn. Phật Bồ Tát đủ 

từ bi đối với chúng ta, xích độ mở rộng, có thể cho 

chúng ta lựa chọn, thế nhưng không nên ở trong 

những món ăn này mà lựa chọn, vậy thì sai rồi, vậy 

thì thật quá đáng rồi. Tu hành ở chỗ nào mà tu? Tu 

ngay trong đời sống, lìa khỏi đời sống, bạn đến nơi 

nào để tu? Chúng ta mặc áo, ăn cơm, sử dụng, chỉ cần 

vừa đủ là được rồi, không nên đi chọn lựa quá đáng. 

Phải hiểu được cái đạo lý này, phải biết tích phước, 

phải biết những đồng tu tại gia này đối với tứ sự cúng 

dường của chúng ta, đối với họ cũng phải khó khăn 

mới có được, không nên cho rằng tiền tài mà chúng ta 

có được là dễ dàng. Bạn phải biết họ có được là 

không dễ, chúng ta phải vì họ tích phước, phải vì họ 

tiếc phước, quyết định không được lãng phí, quyết 

định không được dùng sai, nếu bạn lãng phí, dùng 

sai, tội lỗi rất nặng.  
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Mọi người đọc “Kinh Địa Tạng” cũng là hàm 

hồ qua loa, chỉ mơ hồ mà đọc qua. Còn nếu chân thật 

tỉ mỉ mà đọc tụng, tùy văn nhập quán, bạn liền biết 

được nhân quả là đáng sợ, quyết định không dám 

không tích phước.  

Bạn thấy đại sư Ấn Quang cả đời tiết kiệm tích 

phước, là một tấm gương tốt nhất cho người hiện đại 

của chúng ta. Chúng ta xem thấy ở trong “Truyện 

Ký”, xem thấy không? “Văn Sao”, có rất nhiều người 

viết có liên quan đại sư Ấn Quang, chúng ta xem 

thấy, Đại sư Ấn Quang cả đời chân thành, đối nhân 

xử thế tiếp vật, một chút hư ngụy cũng không có. Khi 

nói chuyện với người, mỗi câu nói chân thành, không 

có người phụng thừa. Xem thấy bạn làm được đúng, 

thì tán thán bạn, xem thấy bạn làm có sai lầm, quở 

trách bạn, đều là giáo huấn. Cũng có người làm 

không đúng, Ngài không nói một câu nào, đó là 

nguyên nhân gì? Lão hòa thượng có học vấn, có tu 

dưỡng, nói rồi mà bạn chịu sửa, tôi nói cho bạn nghe, 

nói rồi không chịu sửa, thì không nói. Vì sao vậy? 

Nói rồi mà bạn không chịu sửa, nói ra là lỗi lầm. Còn 

như họ chính mình sai rồi, nói rồi họ chịu sửa, mà 

bạn lại không nói, thì bạn sai rồi.  

Cho nên nói chuyện, những lời nào nên nói, 

những lời nào không nên nói, nhất định phải hiểu 

được. Chịu cải sửa, người chân thật tu hành, bạn 

không giúp cho họ, thì bạn có lỗi với họ, còn không 
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chịu sửa lỗi, không chịu tu hành, không ác nào không 

làm, nếu bạn nói với họ, thì bạn kết oán thù với họ, 

tương lai họ muốn báo thù bạn, đời đời kiếp kiếp kết 

oán sâu dầy với bạn, vậy thì bạn hà tất phải rước lấy 

cái phiền phức này?  

Các tổ sư đại đức có trí tuệ chân thật, đáng nói 

nên nói, không đáng nói thì mỉm cười, không nói bạn, 

họ không có tâm thiên lệch, họ chân thật gọi là tùy hỉ 

công đức. Cho nên tùy hỷ phải có trí tuệ, không có trí 

tuệ, không thể làm được việc này, có trí tuệ chân thật, 

có thiện xảo, tùy hỉ thành tựu vô lượng vô biên công 

đức, không luận là thuận cảnh nghịch cảnh, thiện 

duyên ác duyên, đều là thành tựu công đức. Không có 

trí tuệ, không có thiện xảo, cái tùy thuận đó luôn luôn 

sẽ rước lấy họa hại rất lớn. Cho nên học Phật then 

chốt vẫn là phải có trí tuệ.  

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ 

học đến đây thôi. 

A Di Đà Phật.  

****** 
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(VCD 113) 

NGUYỆN THỨ 13 - Quang minh vô lượng.  

CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật thời, quang minh vô 

lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư 

Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh thiên vạn ức 

bội” (13. Quang minh vô lượng nguyện) 

[Dịch nghĩa: Lúc tôi thành Phật, quang minh vô 

lượng chiếu khắp mười phương vượt hẳn chư Phật, 

hơn hẳn quang minh của mặt trời, mặt trăng ngàn 

vạn ức lần] - (Nguyện thứ 13: Quang minh vô lượng) 

Cái đoạn này là nguyện thứ 13 - “Quang minh 

vô lượng nguyện”. Cổ đức nói với chúng ta, nguyện 

thứ 13, cùng nguyện thứ 15 phía sau “Thọ mạng vô 

lượng” chính là như chúng ta đọc được ở trên “Kinh 

Di Đà” mà Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu A Di Đà 

Phật ý nghĩa của A Di Đà Phật là “Vô lượng thọ”, 

“Vô lượng quang”. 

Trong lịch sử Trung Quốc, có hai vị Đại sư Huệ 

Viễn nổi tiếng: Một là vào thời đại Đông Tấn có Đại 

sư Viễn Công là sơ tổ của Tịnh Độ chúng ta; Hai là 

vào thời Tùy Đường cũng có một vị pháp sư Huệ 

Viễn, có địa vị rất cao, có tiếng tăm trong lịch sử Phật 

giáo là Tiểu Huệ Viễn. Đại sư Tiểu Huệ Viễn, Ngài 



 

 PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 12 

 

55 

 

đã chú giải cho “Kinh Vô Lượng Thọ”, gọi là “Tịnh 

Ảnh Sớ”. Trong chú giải của Ngài, chúng ta xem thấy 

ở ngay chỗ hai nguyện này Ngài cho rằng “Quang 

minh vô lượng” cùng “Thọ mạng vô lượng”, đây đều 

là nói Pháp thân. Cách nói này cũng nói được rất hay. 

Cũng có cổ đức nói, hai nguyện này là Báo 

thân. Thực tế mà nói ở trên cảnh giới quả địa Như 

Lai, ba thân là một thể, một tức là ba, ba tức là một, 

không chỉ báo thân pháp thân, ngay đến ứng hóa thân 

cũng đều là thuộc về “Quang minh vô lượng” cùng 

“Thọ mạng vô lượng”. Cái ý này ở “Pháp thân, báo 

thân” thì tương đối thể hội, còn ở “Ứng hóa thân” thì 

tương đối khó thể hội. Nếu  tỉ mỉ quán sát, tỉ mỉ mà tư 

duy thì có thể tường tận. Chúng ta xem kinh văn: 

Thứ nhất: “Ngã tác Phật thời, quang minh vô 

lượng” [Lúc tôi thành Phật, quang minh vô lượng]. 

Hoằng nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, Ngài 

phát ra, khi làm Phật phải có quang minh vô lượng. 

Bồ Tát thành Phật, thực tế mà nói đều có quang 

minh, thế nhưng quang minh là có hạn lượng, chỉ có 

A Di Đà Phật, quang minh là vô lượng. Tại vì sao 

Như Lai ở trên quả địa có sự khác biệt lớn đến như 

vậy? Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, không luận là 

thế pháp, Phật pháp, từ đây cho thấy, luôn không rời 

khỏi nhân quả.  



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 56  

 

Từ đây các vị đồng tu, đặc biệt là các vị đồng tu 

học giáo lý, nhất định phải nên hiểu, lý luôn không 

ngoài tâm tánh, sự luôn không ngoài nhân quả. Pháp 

thân là lý, vậy không có lời nào để nói rồi, tất cả chư 

Phật Như Lai nếu lấy pháp thân để nói thì quang 

minh, thọ mạng đích thực đều là vô lượng. Thế 

nhưng báo thân của Phật thì không như vậy, báo thân 

là gì vậy? Báo thân là sự, báo thân đích thực có thân 

tướng, phàm hễ có tướng, tướng trạng, tướng mạo, 

đều là thuộc về sự, sự không trái với nhân quả. Như 

Lai ở trên quả địa trí tuệ không như nhau, nguyên 

nhân chính ngay chỗ này, cái nguyện phát ra không 

như nhau. 

Bồ Tát hoằng nguyện đích là sâu rộng vô hạn, 

thế nhưng nó có số lượng, cũng giống như chúng ta 

ngay hiện tiền phát nguyện vậy, nguyện tâm của 

chúng ta phát ra, thực tế mà nói quá nhỏ quá hẹp, mỗi 

nguyện đều là vì chính mình, cho nên không thể 

thành tựu. Trên Phật kinh bạn đọc không sai “Chúng 

sanh vô biên thệ nguyện độ”, nhưng bạn xem thấy 

chúng sanh này không vừa mắt, xem thấy chúng sanh 

kia ghét bỏ. Do đây có thể biết bạn đọc đó là cái 

nguyện của người khác, không phải là chính mình, 

chính mình không có cái nguyện này. Cũng chính là 

như bình thường vẫn nói “Có miệng không có tâm”. 

Cho nên tu học của chúng ta, tóm lại mà nói đến sau 

cùng đều trống không: Nghiên giáo không thể khai 

giải, cũng chính là nói bạn không hiểu chân thật 
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nghĩa của Như Lai, tu hành công phu không có lực, 

không có công phu chân thật; Niệm Phật, không cần 

nói không có được nhất tâm, công phu thành khối 

cũng không có được. Do nguyên nhân gì? Phát tâm 

quá nhỏ, không hề phát ra cái tâm rộng lớn.  

Nếu như chúng ta phát tâm vì cái khu vực này, 

nhân dân ở trong cái khu vực này, chúng ta nhất định 

sẽ tôn trọng họ, nhất định phải yêu thương họ, nhất 

định phải dùng tâm chân thành chí thiện đề đối đãi. 

Vậy thì cái tâm lượng này không xem là lớn, bạn 

chẳng qua vì cái khu vực này.  

Mở rộng hơn vì một quốc gia, mở rộng lớn hơn 

vì một thế giới, nếu như có thể phát tâm vì chúng 

sanh toàn thế giới mà tu học, chân thật đem tất cả tu 

học của chính mình, phụng hiến cho chúng sanh toàn 

thế giới. Dùng lời hiện đại mà nói vì chúng sanh toàn 

thế giới phục vụ, bạn tất nhiên sẽ tôn trọng tất cả 

chúng sanh, thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất 

cả chúng sanh vô điều kiện. Cái thế gian này chủng 

tộc khác nhau rất nhiều, văn hoá khác nhau, tư tưởng 

khác nhau, phương thức đời sống khác nhau, tôn giáo 

tín ngưỡng khác nhau, bạn đều có thể bao dung. Bạn 

có tâm lượng lớn như vậy, ở một thế giới, chính một 

cái địa cầu, vẫn cứ là rất nhỏ, hay nói cách khác 

chúng ta tu học không thể thành được việc lớn.  

Giáo khu của một vị Phật là tam thiên đại thiên 

thế giới, trong tam thiên đại thiên thế giới có bao 
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nhiêu địa cầu? Nói ít một chút, e rằng cũng có một 

trăm ức, chúng ta có thể có được tâm lượng lớn đến 

như vậy hay không? Cho nên có rất nhiều Bồ Tát 

phát tâm ở nhân địa, phải rộng độ chúng sanh đại 

thiên thế giới, phát ra loại nguyện này, tương lai họ 

thành được Phật rồi, quang minh của họ, chỉ chiếu 

một đại thiên thế giới. Có mấy người có được cái tâm 

lượng lớn như vậy, tận hư không, khắp pháp giới? 

Thực tế mà nói không xem trọng ở nơi nhân địa. 

Bồ Tát Pháp Tạng Ngài thông minh, Ngài có trí 

tuệ, Ngài có tâm lượng lớn, mỗi niệm là nghĩ chúng 

sanh pháp giới, hư không pháp giới vô lượng vô biên, 

tất cả chúng sanh cõi nước chư Phật, Ngài đều phải 

phát tâm vì họ phục vụ. Cho nên Ngài thành Phật, 

mới có cái nguyện này “Quang minh vô lượng”.  

Chúng ta tưởng tượng, chúng ta có hy vọng 

tương lai thành Phật hay không? Thành Phật có giống 

như Phật A Di Đà hay không? Muốn giống như A Di 

Đà Phật? Bạn phải thật phát nguyện, giả thì không 

được, không phải đem cái nguyện này của A Di Đà 

Phật, mỗi ngày đọc qua mấy lần, mỗi ngày đọc qua 

một vạn lần. Cái nguyện của bạn chưa phát ra, cũng 

là uổng công, cũng không có ích gì. Phải thật phát 

nguyện, chân thật phát nguyện chăm sóc chúng sanh, 

dùng thái độ như thế nào để chăm sóc? Ở trên kinh 

đại thừa Phật nói được rất hay, ngay trong giới kinh 

của Bồ Tát, đều nói được rõ ràng đến như vậy, phải 
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đem tất cả chúng sanh xem thành “Cha mẹ quá khứ, 

chư Phật vị lai” bạn phải có loại tâm này, thì đến khi 

bạn thành Phật rồi, bạn mới có quang minh vô lượng, 

bạn mới có thể phổ chiếu mười phương. Hay nói cách 

khác, sự việc này phải ở nơi chính bạn phát nguyện, 

phạm vi vì chúng sanh phục vụ có đến bao lớn, có 

đến bao nhiêu sâu, có đến bao nhiêu rộng, tương lai 

thành tựu thì hoàn toàn giống y như vậy. Cho nên 

tâm lượng của chúng ta không lớn, bề mặt phục vụ 

của chúng ta không lớn, không đủ độ sâu, chúng ta 

tương lai thành tựu thì rất có hạn, thậm chí đến hoàn 

toàn không có thành tựu, không thể thoát khỏi sáu cõi 

luân hồi thì không có thành tựu. Chỗ này chúng ta 

phải tường tận, chúng ta phải học tập chỗ này, 48 

nguyện, A Di Đà Phật chính mình nói, hay nói cách 

khác chính là Ngài chính mình báo cáo, thành quả 

học tập của chính mình, làm mô phạm cho chúng ta, 

làm tấm gương cho chúng ta, chí đồng đạo hợp, tất 

nhiên tương lai cùng ở chung với nhau, cho nên tự 

nhiên được sanh Tịnh Độ. Câu phía sau này rất thù 

thắng. 

Thứ hai: “Tuyệt thắng chư Phật” [Vượt hẳn chư 

Phật] 

Cái ý này các vị phải nên thể hội được. Vừa rồi 

tôi đã nói qua, chư Phật tâm lượng ở nơi nhân địa 

không lớn như Bồ Tát Pháp Tạng. Tuy nhiên, đối với 

phàm phu chúng ta mà nói thì tâm lượng của họ là 
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không thể nghĩ bàn, chân thật có thể phát tâm, vì 

chúng sanh đại thiên thế giới mà phục vụ. Sự việc 

này tôi nói đến đây các vị vẫn là rất khó thể hội. Thực 

tế mà nói vẫn là không có được thọ dụng. Nguyên 

nhân này do đâu? Chúng ta không thể buông xả tự tư 

tự lợi, chỉ cần có một chút, một chút ý niệm tự tư tự 

lợi xen tạp ở ngay trong đó thì tâm nguyện của bạn 

chính là hư vọng, thì không phải là thật.  

Tại vì sao có thể có ý niệm tự tư tự lợi?  

Không nhận biết rõ ràng đối với chân tướng sự 

thật mới có thể sanh ra hiện tượng này, không hiểu rõ 

hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. 

Cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp dù có nhân duyên 

thù thắng, gặp được Phật pháp, thân cận Như Lai, 

thân cận Bồ Tát vẫn cứ là không thể thành tựu, trước 

sau đọa vào tri kiến phàm phu, học Phật vẫn là tạo 

nghiệp luân hồi. Trên kinh nói được quá nhiều, Thế 

Tôn ở trên kinh đại thừa gần như hội nào cũng đều 

nhắc đến mấy lần, chúng ta cũng nghe đã quen tai. 

Tuy là quen tai nhưng đích thực không thể thể hội 

được chân thật nghĩa mà Như Lai nói, không thể hội 

được.  

Phật nói với chúng ta, hư không pháp giới y 

chánh trang nghiêm tất cả chúng sanh “Duy tâm sở 

hiện, duy thức sở biến”, chúng ta có thể hiểu hay 

không? Nếu như bạn chân thật hiểu được rồi thì ý 

niệm tự tư tự lợi của bạn, tự nhiên liền không còn. Vì 
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sao mà không còn? Bởi vì hư không pháp giới y 

chánh trang nghiêm tất cả chúng sanh là chính mình 

thì làm gì còn có tự tư tự lợi, liệu còn vì cái thân thể 

này mà nghĩ hay không? Không thể nào có. Chúng ta 

ngày nay đối với câu nói quan trọng này, câu nói này 

các vị nếu chân thật hiểu được rồi, chân thật tường 

tận rồi thì bao gồm tất cả kinh luận đều không cần 

phải đọc vì thiên kinh vạn luận chẳng phải nói sự việc 

này hay sao? Cho nên nếu sự việc này thấu hiểu rồi 

thì gọi là đại triệt đại ngộ, thì thành tựu rồi. Phật 

khẳng định tất cả chúng sanh là chính mình, chúng ta 

không thừa nhận, bạn là bạn, tôi là tôi, giới hạn phân 

ra được rõ ràng. Đây chính là vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước nghiêm trọng đang làm chủ, làm cho 

chúng ta mê mất đi tự tánh, làm cho chúng ta vĩnh 

viễn không thấy được chân tướng sự thật.  

Cho nên tôi ngay trong lúc giảng dạy cũng đã 

nói qua nhiều lần “Hư không pháp giới tất cả chúng 

sanh là cùng một thể sinh mạng”. Cách nói này mọi 

người dễ dàng nghe hiểu, lời dễ dàng nghe hiểu, 

nhưng ý nghĩ thì không dễ gì thể hội. Tuy nhiên, cách 

nói này so với “Pháp thân” trên kinh nói thì dễ hiểu 

hơn rất nhiều, vì “Pháp thân” chính là sự việc như 

vậy. Cho nên phải nên biết hư không pháp giới y 

chánh trang nghiêm là tâm tánh chính mình biến hiện, 

là tâm tưởng chính mình tạo thành.  

“Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Do đó thế 
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giới ngày nay có rất nhiều tai nạn, từ do đâu mà ra 

vậy? Từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng bất thiện, lời nói 

bất thiện, việc làm bất thiện, thì bạn phải gặp tai nạn. 

Đây là quả báo, đây là nói sự tướng. Sự không rời 

khỏi nhân quả, nhân quả chính là tự làm tự chịu. Nếu 

như tâm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện, ba nghiệp 

đều thiện, hoàn cảnh chúng ta cư ngụ liền trang 

nghiêm, hưởng vô số phước báo. Cái hưởng phước 

đó cũng là tự làm tự chịu, phước không phải người 

khác ban cho bạn, họa cũng không phải người khác 

mang đến cho bạn, họa phước đều là chính mình, 

nghiệp lực thiện ác chiêu cảm đến.  

Ngày nay người thế gian tạo tác nghiệp bất 

thiện, phổ biến tạo tác nghiệp bất thiện, sự việc này 

thì phiền phức, quả báo thật đáng sợ. Nhưng chúng 

sanh mê hoặc, không biết quay đầu, không biết phản 

tỉnh, cho rằng đây là tai hại tự nhiên, cho rằng chính 

mình rất là bất hạnh, gặp phải tai nạn này, nghĩ hết 

cách để tránh né. Có thể tránh được hay không? 

Không thể nào, vì sao không thể nào? Nghiệp lực 

chính mình chiêu cảm, bạn chốn ở chỗ nào? Chạy 

đến chỗ của Phật Bồ Tát, kéo cái vạt áo của Phật, vẫn 

là phải chịu quả báo, Phật không thể cứu. Nếu bạn 

cho rằng Phật có thể cứu, vì Phật đại từ đại bi nên 

chúng sanh không có bất cứ tai nạn gì, có vậy thì  

Phật mới được gọi là từ bi, nếu như vẫn còn có một 

chúng sanh nào chịu khổ chịu nạn, từ bi của Phật Bồ 

Tát ở chỗ nào?  
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Các vị phải nên biết, sự việc này Phật Bồ Tát 

cũng không thể cứu, là bạn tự làm tự chịu. Phật Bồ 

Tát cứu độ chúng sanh hoàn toàn là giáo học, các 

Ngài đem cái lý của tâm tánh, sự của nhân quả, giảng 

cho bạn nghe rõ ràng, giảng cho tường tận, bạn bỗng 

nhiên hiểu ra, thế là bạn ở ngay trong cảnh giới làm 

được chủ, thì bạn liền được đại tự tại. Đây chính là từ 

bi của Phật, đây là Phật chân thật độ chúng ta.  

Trong Phật pháp không có một chút mê tín nào, 

ngạn ngữ đã nói “Giải linh hoàn tu hệ linh nhân”11: 

Nhân là chúng ta chính mình tạo, quả đương nhiên 

phải chính mình nhận. Nếu chúng ta không muốn 

nhận quả báo ác, vậy có phương pháp gì hay không? 

Phương pháp thì có, phải đổi đi cái nhân duyên, thì 

quả báo liền không còn, bởi vì nó là duy thức sở biến.  

Người thế gian chỉ thấy được lẽ đương nhiên 

của tai nạn, mà không biết được sở dĩ nhiên của tai 

nạn. Ngày nay phương Đông và phương Tây, người 

nay người xưa, người xem thấy tai nạn này rất nhiều, 

việc này chúng ta rất rõ ràng, thế nhưng không có 

phương pháp gì giải quyết.  

Phương pháp giải quyết ở trong Phật pháp, Phật 

dạy chúng ta làm thế nào giải quyết? Thay đổi tâm lý. 

Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam lúc trước giảng kinh thường 

hay khuyên bảo chúng ta “Phải cải tâm”. Ý của cải 

tâm là cải ác hướng thiện. Thực tế tâm là cái gì? 

Chính là nói ý niệm, đem ý niệm ác đổi thành ý niệm 
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thiện, dùng chân thành, thiện ý đối nhân xử thế tiếp 

vật. Cải đổi từ nơi nhân, khởi tâm động niệm là nhân, 

ngay trong cuộc sống thường ngày đối nhân xử thế 

tiếp vật là duyên. Ta cải đổi từ nơi nhân, cải đổi từ 

nơi duyên, ta không còn dùng như ngày trước, ta 

dùng loại thái độ đó để đối nhân xử thế tiếp vật.  

Trong đối nhân xử thế tiếp vật việc quan trọng 

nhất, Phật dạy chúng ta sáu nguyên tắc, nhất định 

phải tùy thuận giáo huấn của Phật đà. Việc này tôi 

thường nói “Không nên tùy thuận theo ý riêng của 

chính mình, tùy thuận theo ý của chính mình nhất 

định tạo nghiệp”. Vì sao vậy? Ý của chính mình đều 

là tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm việc đầu tiên là 

nghĩ cho chính mình, có lợi ích gì cho ta hay không? 

Các vị phải nên biết, loại quan niệm này mang đến 

cho chính mình họa hại vô cùng. Trên “Kinh Địa 

Tạng” nói rất hay “Diêm Phù Đề chúng sanh, cử tâm 

động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội”12. Ý 

niệm tốt, họ cũng là vì lợi ích của ta, luôn là đem lợi 

ích của chính mình để ở hàng thứ nhất, đó chính là 

tội, đó chính là tạo nghiệp. Có mấy người biết được? 

Người chân thật thông minh, người chân thật giác 

ngộ, người chân thật quay đầu đem cách nghĩ cách 

nhìn của chính mình buông bỏ, tùy thuận giáo huấn 

của Phật Bồ Tát, Phật dạy chúng ta làm, chúng ta 

chăm chỉ nỗ lực mà làm, Phật nói không nên làm, 

chúng ta quyết định không nên làm. 
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Việc thứ nhất chính là tâm lượng:  

Phật dạy chúng ta phải mở rộng tâm lượng, 

“Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới”. Đây chính 

là tâm lượng hoàn toàn giống như Bồ Tát Pháp Tạng 

khi ở nhân địa. Không có tâm lượng lớn như vậy, thì 

không thể thành được Phật, còn nếu như có tâm 

lượng lớn như vậy, xin nói với các vị hiện tại bạn 

khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đều là tu Phật 

hạnh, cao hơn so với Bồ Tát hạnh một cấp. Tại vì sao 

nói bạn tu là Phật hạnh? Vì bạn là Phật tâm. Tâm của 

Phật, hành vi của bạn đương nhiên là hạnh của Phật. 

Cho nên việc thứ nhất là phải mở rộng tâm lượng.  

Nếu muốn mở rộng tâm lượng, vậy phải đem 

chướng ngại phá trừ, chướng ngại chính là tự tư tự 

lợi. Phật dạy cho chúng ta phương pháp rất xảo diệu, 

dạy cho chúng ta sáu nguyên tắc, đó là:  

Nguyên tắc thứ nhất bố thí.  

Bố thí chính là buông xả, buông xả cái gì? Trên 

kinh đại thừa thường nói “Bố thí độ san tham”. Gốc 

của phiền não là san tham, dùng phương pháp bố thí, 

làm cho san tham của chúng ta cái phiền não này 

buông xả, xả bỏ rồi, bố thí cái công phu này liền tu 

được viên mãn, đó gọi là bố thí Ba La Mật. Ý nghĩa 

của Ba La Mật chính là công đức viên mãn. Có một ý 

niệm vì chính mình, bố thí Ba La Mật liền không có. 
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Người thế gian, bao gồm trong sáu cõi hết thảy 

tất cả chúng sanh có ai mà không có lòng tham? 

Không có thì luôn là tham muốn, chính mình có rồi, 

thì không nỡ cho người khác, bỏn xẻn, vô lượng vô 

biên tội nghiệp. Chính là từ ngay trong ý niệm này 

mà sanh ra. Cho nên đây chính là cái gốc của phiền 

não. 

Thế Tôn dùng bố thí là bài thuốc đầu tiên, là 

tùy bệnh cho thuốc. Chúng ta phải nên hiểu, phải 

tường tận, phải thật làm mới được. Món đồ chính 

mình rất ưa thích đem nó bố thí trước tiên. Ái dục, thị 

hiếu, thị là ưa thích, quyết định đối với tất cả pháp thế 

xuất thế gian, quyết định không có tham ái, quyết 

định không có ưa thích. Có như vậy chúng ta mới 

chân thật có thể làm đến được tùy duyên qua ngày. 

Tùy duyên qua ngày là phương thức đời sống của 

Phật Bồ Tát. Đời sống của chúng ta ngày nay là phan 

duyên, không phải tùy duyên. Mỗi niệm đều vẫn 

mong cầu thõa mãn dục vọng của chính mình, chúng 

ta vẫn dùng loại tâm lý này để học Phật, vậy thì làm 

sao có thể đạt được thọ dụng của Phật pháp? Đây 

cũng chính là nói Phật việc thứ nhất giáo huấn chúng 

ta, chúng ta không làm được, thì chúng ta còn có thể 

làm đến việc thứ hai sao?  

Sáu cái nguyên tắc này, điều sau sẽ khó hơn 

điều trước, cũng chính là nói phía sau có thể bao gồm 

phía trước, phía trước không thể bao gồm phía sau. 
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Cho nên tu hành phải bắt tay vào từ chỗ nào? Bắt tay 

vào từ bố thí. Bố thí là buông xả, buông xả tự tư tự 

lợi, buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước 

của chính mình. Trí tuệ chính chúng ta chưa khai, 

trước khi trí tuệ chưa khai, hoàn toàn nghe vào giáo 

huấn của lão sư. Lão sư ở chỗ nào? Kinh điển chính 

là lão sư. Y giáo phụng hành.  

Cho nên “Tịnh Nghiệp Tam Phước” điều sau 

cùng dạy chúng ta “Phát bồ đề tâm, Thâm tín nhân 

quả, Đọc tụng đại thừa, Khuyến tấn hành giả”. Đây 

là Thế Tôn dạy người tu Bồ Tát đạo, học Bồ Tát 

hạnh, bắt đầu từ phát tâm, phát tâm sau đó mới xây 

dựng tín tâm, chân thật tin tưởng nhân quả, thế xuất 

thế gian pháp đều không rời khỏi nhân quả. Chư Phật 

Như Lai, pháp giới nhất chân là nhân thuần thiện biến 

hiện ra. Nhân duyên của mười pháp giới rất là phức 

tạp, thiện ác hỗn tạp, trong mười pháp giới, nếu 

hướng lên trên thì thiện nhiều ác ít, nếu hướng xuống 

dưới ác nhiều thiện ít, cõi địa ngục thuần ác vô thiện, 

sự việc chính là như vậy.  

Cho nên ngày nay chúng ta muốn chuyển biến 

cái tai nạn thế gian này thì phải làm thế nào? Như tôi 

đã từng nói qua, tai nạn thế gian này từ đâu mà ra? 

Mọi người đều nói “Nhiều người tạo ác nghiệp đến 

như vậy chiêu cảm đến”. Lời nói này dường như là 

không sai, trên thực tế lời nói này nói ra có vấn đề, 

bởi vì loại quan niệm này của bạn, bạn chính mình 
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quyết định không chuyển đổi được nghiệp, bạn cũng 

không cách gì tránh được tai nạn này, nên gọi là tránh 

khỏi kiếp nạn. Cái gì là kiếp? Quan niệm sai lầm cho 

rằng ác nghiệp chúng sanh tạo, đây là quan niệm sai 

lầm. Quan niệm chính xác là gì? Ác nghiệp chính 

mình tạo ra, đây là thật, là chính xác, vì sao vậy?  

Trên kinh Phật nói, mọi người đều đã nghe 

quen tai “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”. Chánh 

báo là cái gì? Ý niệm của chúng ta là chánh báo, 

ngoài ý niệm của ta ra thì cái thân thể này của ta cũng 

đều là y báo, ngoài thân ta ra bao gồm tất cả hoàn 

cảnh, cũng là y báo của ta. Tất cả chúng sanh hữu 

tình là y báo hữu tình của chúng ta; Núi sông đất đai 

là y báo vô tình của chúng ta. Y báo là hoàn cảnh đời 

sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh đời sống thông 

thường chúng ta nói, hoàn cảnh nhân sự là y báo hữu 

tình, hoàn cảnh vật chất là y báo vô tình. Đã là y báo 

tùy theo chánh báo chuyển thì vô số những chúng 

sanh đều tùy theo tâm của ta đang chuyển. Đây là 

chánh lý. Khi chúng ta vừa giác ngộ, mới biết được 

cái ý niệm này của chúng ta sức mạnh rất lớn, không 

thể nghĩ bàn.  

Trong kinh Phật thường nói “Tâm Phật chúng 

sanh, tam vô sai biệt”. Cái tâm đó chính là ý niệm 

của chính mình. Cho nên ý niệm của chúng ta có thể 

chuyển nghiệp báo của chúng sanh, có thể cải thiện 

hoàn cảnh y báo của chúng ta. Phải cải đổi từ ngay 
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chỗ nào? Từ ngay chính bản thân mình mà cải, niệm 

của bạn thuần chánh. Phật kinh thường nói “Chánh 

niệm hiện tiền”. “Chánh niệm” giản biệt không phải 

“Tà niệm”. Vậy mà chúng ta đem tất cả lỗi lầm đùn 

đẩy cho người khác là “tà niệm”, tất cả trách nhiệm 

chính mình gánh vác là chánh niệm. Chúng sanh có 

khổ có nạn phải biết ta chính mình tu không được tốt, 

ta chính mình làm không được tốt, ý của của ta không 

tốt, cách nghĩ cách nhìn của ta không tốt, cách nói 

cách làm hoàn toàn sai. Được vậy thì con người này 

là người chân thật giác ngộ, từ ngay chỗ này quay 

đầu, cải lỗi tự làm mới. Về trước tại vì sao không 

được tốt? Tùy thuận ý kiến của chính mình, tùy thuận 

phiền não tập khí của chính mình. Ngày nay chúng ta 

cải đổi lại, chúng ta quyết định tùy thuận giáo huấn 

của Phật đà, y theo giáo huấn Phật Đà để tu hành, tu 

sửa hành vi sai lầm của chúng ta: Hiệu quả đầu tiên 

bạn có được là thân thể của bạn thay đổi, thân thể là y 

báo thứ nhất, thay đổi từ chỗ nào? Tướng mạo thay 

đổi, tướng mạo của bạn sẽ thay đổi được rất thanh 

tịnh, rất từ bi, hảo tướng. 

Cái thứ hai: Thể chất của bạn chuyển đổi, rất 

nhiều thứ tật bệnh không cần phải đi trị liệu, nó tự 

mình khỏi hết. Đây là bắt đầu chuyển rồi, diện mạo 

chuyển rồi, thể chất chuyển rồi.  

Cái thứ ba: Dần dần hoàn cảnh của chúng ta cư 

ngụ, từ từ cũng chuyển, bạn bình lặng mà quán sát, 



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 70  

 

chân thật đang chuyển đổi.  

Cho nên chúng ta chính mình nếu không có cái 

nhận biết này, không có cái lòng tin kiên định này, 

làm sao có thể độ chính mình? Chính mình mà còn 

không thể độ thì bạn có năng lực gì để độ người khác 

chứ? Chính mình không thể độ mình mà nếu muốn 

độ chúng sanh thì như trên Phật kinh thường nói “Vô 

hữu thị xứ”13. Trước tiên phải có năng lực độ chính 

mình. Độ chính mình phải có nhận biết chính xác, có 

tín tâm kiên định, vậy mới có thể sanh trí tuệ chân 

thật, trí tuệ thì có thể giải quyết vấn đề, từ thân đến 

hoàn cảnh bên ngoài, đến hư không pháp giới, đều 

đang chuyển biến.  

Phải biết mỗi một người có cảnh giới của mỗi 

một người. Trên “Kinh Lăng Nghiêm” nói rất hay, có 

cộng nghiệp, có biệt nghiệp. Biệt nghiệp ngay trong 

cộng nghiệp, cộng nghiệp ngay trong biệt nghiệp. Cái 

sự lý này cực kỳ tinh vi, chúng ta phải rất bình lặng, 

rất tỉ mỉ, mới có thể thể hội ra được. 

Tóm lại mà nói nhất định phải hướng Phật học 

tập. Tạo tượng của Phật Bồ Tát, mỗi này chúng ta 

cúng dường lễ bái, ý nghĩa chân thật của nó, là nhắc 

nhở chúng ta phải học tập với Ngài, vậy chắc chắn 

không có sai lầm. 

Tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng “Tuyệt 

thắng chư Phật” siêu thắng chư Phật, cho nên quả 
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báo của Ngài tự nhiên cũng siêu thắng chư Phật. Câu 

phía sau là thí dụ: 

Thứ ba: “Thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn 

ức bội” [Hơn hẳn quang minh của mặt trời, mặt trăng 

ngàn vạn ức lần]  

Người thế gian chúng ta có thể thể hội quang 

minh lớn nhất không thể vượt hơn nhật nguyệt. Thế 

nhưng quang minh của chư Phật Bồ Tát vượt hơn 

nhật nguyệt, chúng ta chưa xem thấy. Việc mà chúng 

ta chưa xem thấy thì quá nhiều, việc mà chưa nghe 

được cũng quá nhiều, nhưng không thể nói không 

thấy thì là không có.  

Người hiện đại ít nhiều nhận qua một ít giáo 

dục của khoa học, tôi nghĩ mọi người không dám có 

cách nói này. Vì sao vậy? Khoa học gia chứng minh 

cho chúng ta, mắt của chúng ta có thể thấy được 

quang là rất có hạn. Sóng của quang có rất nhiều loại, 

sóng dài, sóng ngắn tần suất không giống nhau, mắt 

thịt chúng ta chỉ ở trong tần suất có hạn, chỉ có thể 

thấy được một tần suất rất nhỏ hẹp, dài hơn tần suất 

này thì không thấy được, ngắn hơn so với tần suất 

này cũng không thấy được. Cho nên cái chúng ta 

không thấy được thì quá nhiều. Tai nghe âm thanh 

cũng là như vậy, tần suất âm thanh cũng không có 

hạn lượng, chúng ta có thể nghe được, tần suất thấp 

hơn so với chúng ta có thể nghe thì không thể nghe 

được, cao hơn với tần suất này cũng không thể nghe 



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 72  

 

được. Cho nên nói thứ mà chúng ta không thấy được 

quá nhiều, thứ mà không thể nghe được cũng quá 

nhiều. Sóng quang của Phật, sóng âm Phật nói pháp, 

đích thực khắp hư không pháp giới, vậy mà ngày nay 

chúng ta không nhìn thấy, nghe không được, phải biết 

thiết bị này của chúng ta có chướng ngại, năng lực 

của sáu căn bị thoái hóa, đạo lý chính ngay chỗ này.  

Bồ Tát Quán Âm muốn hiện “Thiên thủ, thiên 

nhãn”14, đó là biểu pháp. Trên “Kinh Lăng Nghiêm” 

nói với chúng ta “Bồ Tát lục căn hỗ dụng”15. Sáu căn 

hỗ dụng hà tất phải thiên thủ thiên nhãn? Toàn thân 

đều là mắt, đều có thể thấy; Toàn thân mỗi một tế bào 

đều có thể nghe, cho dù sóng âm sóng quang như thế 

nào, Ngài đều có thể tiếp nhận được, làm gì cần phải 

thiên thủ thiên nhãn. Vậy chẳng phải là thêm việc 

hơn hay sao? “Thiên thủ thiên nhãn” là biểu pháp nói 

với chúng ta mắt đến thì tay đến. Mắt đến là gì? Xem 

thấy chúng sanh khổ, cái thế gian này chúng sanh khổ 

nhiều, bạn thấy rồi. Sau khi thấy rồi thì tay phải đến 

liền, tay là cứu giúp họ, giúp đỡ họ. Đó là dạy chúng 

ta phải học tập với Bồ Tát Quán Thế Âm, xem thấy 

có người khổ nạn không thể không quan tâm đến họ, 

lập tức liền phải nghĩ phương pháp để giúp đỡ họ, 

nên gọi là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, ý nghĩa là 

như vậy. 

Ngày nay toàn thế giới, chúng sanh các khu vực 

đều có đại tai đại nạn, chúng ta nghe được từ trong 
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bản tin, xem thấy từ trong truyền hình, trên đường 

truyền Internet, chúng ta có đưa tay ra cứu giúp hay 

không? Ngày nay chúng ta ở nơi đây tập hợp lại một 

nơi học tập “Kinh Vô Lượng Thọ” là vì chúng sanh 

khổ nạn toàn thế giới mà học tập, đó chính là chúng 

ta làm được. Niệm Phật đường chúng ta niệm Phật, là 

vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới, tiêu tai tiêu nạn 

mà niệm. Mỗi câu Phật hiệu hồi hướng cho tất cả 

chúng sanh khổ nạn, chúng ta ở ngay chỗ này học 

tập, mỗi câu mỗi chữ đều vì tất cả chúng sanh mà học 

tập, đây là chúng ta nhận được. Có lẽ có người nói, 

dường như bạn không có liên quan gì với sự thật này. 

Kỳ thật có liên quan mật thiết. Vì sao vậy? “Duy tâm 

sở hiện, duy thức sở biến”, tâm tưởng sanh ra, bạn 

phải hiểu được cái nguyên lý này, mới biết được tâm 

của chúng ta, niệm của chúng ta, khắp hư không pháp 

giới, đích thực là có thể giúp đỡ được. Có thể giúp 

được bao nhiêu? Đó là ở tâm địa chân thành, thanh 

tịnh, từ bi của bạn, ở ngay nơi đó mà so.  

****** 
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(VCD 114) 

 Ngay trong hoằng nguyện của Pháp Tạng, 

quang minh, thọ mạng vô lượng, là vì pháp giới 

chúng sanh mà phát ra hoằng nguyện; hay nói cách 

khác dùng cái nguyện này để gia trì hư không pháp 

giới, tất cả chúng sanh khổ nạn; còn dùng lời hiện tại 

chúng ta mà nói, chánh pháp cửu trụ, phải dựa vào 

nguyện lực này.  

Cái nguyện lực này phải thực tiễn thế nào? Thế 

Tôn nói ở trong Kinh Đại Tập, Thế Tôn nói “Thời kỳ 

mạt pháp, Tịnh Độ thành tựu”. Sau khi chúng ta đọc 

rồi liền bỗng nhiên hiểu ra, đây chẳng phải là thực 

tiễn hai nguyện Quang, Thọ của Di Đà hay sao? Bổn 

kinh này cùng trong “Pháp Diệt Tận Kinh” lại nói 

“Đây là tiên đoán của Thế Tôn, pháp vận của Thế 

Tôn, tổng cộng một vạn hai ngàn năm. Tương lai sau 

một vạn hai ngàn năm, Phật pháp ở thế gian này bị 

tiêu diệt”. Vậy thì chúng sanh khổ nạn nhiều, bao 

gồm tất cả kinh giáo đều tiêu diệt, nhưng “Kinh Vô 

Lượng Thọ” vẫn còn có thể ở thế gian thêm 100 năm. 

Vậy đây chẳng phải là hiển thị “Quang Thọ” của Di 

Đà hay sao? Đại nguyện ở nơi đây duy trì. Đây rất là 

hiển nhiên, 100 năm sau cùng căn tánh của chúng 

sanh càng lúc càng yếu kém, “Kinh Vô Lượng Thọ” 

cũng tiêu mất, thế nhưng sáu chữ hồng danh vẫn là 

trụ ở đời một khoảng thời gian dài khi kinh giáo 
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không còn, vẫn còn một câu “Nam Mô A Di Đà 

Phật”. Chỉ cần chúng sanh gặp được câu Phật hiệu 

này, chịu niệm một câu “A Di Đà Phật” thì đều 

trồng được thiện căn. Người xưa nói lời nói này 

không sai, là có căn cứ, hoằng nguyện vì tất cả chúng 

sanh mà phát ra, tu hành vì tất cả chúng sanh làm mô 

phạm, “Tác sư, Tác phạm”.  

Chúng ta làm đệ tử Phật, phải có thể thể hội 

thâm tâm của Phật tổ, thể hội thâm tâm của lão sư. 

Người thế gian chúng ta, Phật nói hết lời khuyên bảo, 

chúng ta phải có thể thể hội được. Chân thật thể hội 

được rồi, thì phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Chúng ta 

phải nên phát ra tâm nguyện giống như Phật Bồ Tát. 

Vì sao vậy? Bổn nguyện, hay nói cách khác Phật phát 

ra những nguyện này là tự tánh của chúng ta vốn sẵn 

đầy đủ, cho nên gọi là bổn nguyện. Chúng ta chưa 

kiến tánh, sau khi kiến tánh bỗng ngộ ra thì ra trong 

tự tánh vốn sẵn đầy đủ, tất cả đều là hiện thành. Ngày 

nay chúng ta mê mất đi tự tánh, mê mất đi căn bản, 

mê mất đi bản nguyện. 

Phật Bồ Tát ngày nay từ bi dạy bảo chúng ta, 

hoán tỉnh chúng ta, khiến cho chúng ta chân thật giác 

ngộ, thì ra tất cả đều là chính mình, trong tâm tánh 

vốn sẵn đầy đủ. Học Phật không gì khác, hồi phục 

bản năng của chính mình mà thôi. Thiền tông thường 

nói “Phụ mẫu vị sanh tiền bổn lai diện mục”16. Học 

Phật không ngoài đem “Bổn lai diện mục” chính 
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mình hồi phục lại, sự việc chính là như vậy. “Bổn lai 

diện mục” đó chính là hư không pháp giới tất cả 

chúng sanh vốn dĩ là chính mình, vốn dĩ là một thể, 

sự việc chính là như vậy. Cho nên không luận làm ra 

bất cứ thị hiện gì, trong đại kinh chúng ta thường đọc 

được, Phật Bồ Tát đại từ đại bi, vì tất cả chúng sanh 

tùy loại hóa độ, ứng cơ nói pháp. Cho dù là ở đường 

nào, thân phận thị hiện, không hề nói vì chính mình 

mà vì chúng sanh thị hiện. Học giáo giảng kinh nói 

pháp, không phải vì chính mình, vì tất cả chúng sanh 

diễn thuyết, mỗi niệm đều là vì chúng sanh. Sau đó 

quay đầu lại nói với chúng ta “Vì chúng sanh mới là 

chân thật vì chính mình” hay nói cách khác vì chính 

mình là chân thật hại chính mình. Cái đạo lý này có 

mấy người hiểu? Người học Phật chúng ta dần dần 

thể hội được cái đạo lý này: Vì chính mình là tăng 

thêm ngã chấp, tăng thêm san tham, tăng thêm vô 

minh, đó chẳng phải hại chính mình hay sao; Vì 

chúng sanh mới là chân thật vì chính mình, vì chúng 

sanh bạn mới có thể buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đều là 

vì chính mình, cho nên vì chúng sanh mới có thể đem 

vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông bỏ; Vì tất cả 

chúng sanh, sáu loại chướng ngại lớn mới chân thật 

có thể phá trừ: San tham là chướng ngại, bố thí có thể 

đem nó phá trừ; Ác nghiệp là chướng ngại, trì giới có 

thể đoạn trừ; Sân hận là chướng ngại, nhẫn nhục có 

thể phá trừ; Giải đãi là chướng ngại, tinh tấn có thể 

phá trừ; Tán loạn là chướng ngại, thiền định có thể 
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phá trừ; Ngu si là chướng ngại, Bát Nhã có thể phá 

trừ. Phật dạy cho chúng ta sáu cái nguyên tắc tu học, 

phá trừ sáu loại chướng ngại của chúng ta. Sáu loại 

chướng ngại sau khi phá trừ, thì minh tâm kiến tánh, 

kiến tánh thành Phật. Ngày nay chúng ta sáu loại 

chướng ngại này vẫn ở ngay trước mắt, không trừ 

được thứ nào, không những không thể trừ, sáu loại 

chướng ngại này ngày ngày đang thêm lớn, vậy thì 

làm sao được?  

Cho nên trong tự tánh tuy là vốn đủ vô lượng 

quang minh, thế mà không lộ ra chút nào. Cái lộ ra 

đều là vọng tưởng, là phiền não, là chấp trước, chúng 

ta sống ở trong đó, nghĩ lại xem đáng thương cỡ nào. 

Lại nghĩ lại chư Phật Bồ Tát là sống ngay trong vô 

lượng quang minh, các Ngài trải qua ngày tháng là 

sống trong vô lượng trí tuệ. Ngày nay chúng ta trải 

qua ngày tháng, là ngày tháng vô lượng phiền não, 

trái ngược hoàn toàn. Chúng ta xem tiếp nguyện phía 

sau: 

NGUYỆN THỨ 14- Quang minh soi đến được an vui. 

CHÁNH KINH: “Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã 

quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ 

tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Nhược bất nhĩ 

giả, bất thủ Chánh Giác”. (14.  Xúc quang an lạc 

nguyện). 

[Dịch nghĩa: Nếu có chúng sanh thấy quang minh 
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của tôi chiếu chạm vào thân, không ai là chẳng an 

vui, từ tâm làm lành, sanh về cõi tôi. Nếu chẳng 

được vậy, chẳng lấy Chánh Giác] - (Nguyện thứ 14: 

Quang minh soi đến được an vui)  

Đây là nguyện thứ 14. Hai câu sau cùng là tổng 

kết hai nguyện này. Đây là chương thứ 7, cư sĩ Hạ 

Lão hội tập là đem cương mục tổng cương đều gồm 

kiêm hết, hội tập rất hay, cương 24 chương, mục là 

48 nguyện. Hai nguyện 13, 14 là trong chương thứ 7. 

Hai câu “Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác”, này 

là tổng kết hai nguyện 13,14 này. 

“Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, 

chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, 

lai sanh ngã quốc” [Nếu có chúng sinh, thấy được 

Quang - Minh, chiếu chạm thân mình, đều được an 

lạc, tâm từ hành thiện, sanh về nước con. Nếu không 

như nguyện, không thành Chánh Giác.]  

Thứ nhất: “Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã 

quang minh” - [Nếu có chúng sanh thấy quang minh 

của tôi] 

Lời nói này là thật, then chốt này là ở chữ 

“Kiến”. “Kiến” là “Chánh tri, chánh kiến”, chúng ta 

có thấy được quang minh của Phật hay không? 

Quang minh của Phật không nơi nào không có, nhưng 

chúng ta không thấy được. Không thấy được vậy thì 

phải mong cầu phương tiện để có thể thấy, vì không 
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có phương tiện, thì không thể nào khế nhập được 

chân thật. Cho nên Phật pháp rất xem trọng đối với 

phương tiện khéo léo, là pháp môn không hai giáo 

hóa chúng sanh, phương thức giáo hóa chúng sanh là 

quan trọng, chúng ta dần dần khế nhập thứ lớp. 

Vậy Phật quang ở chỗ nào vậy? Chính là bổn 

“Kinh Vô Lượng Thọ” này. Chúng ta từ trong kinh 

này mà thấy, đây là phương tiện tối sơ. Cũng giống 

như đốt đèn vậy, trước tiên bạn đốt cháy tiêm đèn lên, 

sau đó dần dần đốt lên, càng cháy thì ánh sáng càng 

lớn, càng lúc chiếu được càng xa. Kinh này là “Tinh 

tinh chi hỏa”17, từ ngay chỗ này mà bắt tay vào, kinh 

này mỗi câu mỗi chữ tràn đầy trí tuệ, vô lượng vô 

biên trí tuệ. Bạn có thể thấy được không? Không thấy 

được. 

Chúng ta xem thấy chú giải của những tổ sư đại 

đức xưa nay, những chú giải đó chính là các Ngài 

thấy được cái “Quang” này. Quang huy dần dần mở 

rộng ra, mỗi một người phạm vi mở rộng tuyệt nhiên 

không như nhau, đều có thể làm giá kính cho chúng 

ta, đều có thể làm tư liệu cho chúng ta tham khảo.  

Chúng ta ở chỗ này “Kiến ngã quang minh” 

[Thấy được Quang - Minh]: “Ngã” dùng cái chữ này 

rất hay, song quan ngữ. Từ trên mặt chữ mà nhìn, cái 

chữ “Ngã” này là Bồ Tát Pháp Tạng, còn ý nghĩa sâu 

hơn một tầng là chính “ta”. Phía sau nói:  
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Thứ hai: “Chiếu xúc kỳ thân” - [Chiếu chạm vào 

thân] 

Chân thật chiếu kiến. Chúng ta chính mình xem 

chính mình thì không dễ gì thấy được, còn xem người 

khác, sau đó lại xem chính mình, vậy thì dễ dàng xem 

thấy, rất rõ ràng.  

Thí dụ như xem gương vậy, có người nào mà 

mỗi ngày không xem gương vài lần? Tại vì sao phải 

xem gương? Chính mình không thể xem thấy chính 

mình, còn ngay trong gương có thể xem thấy chính 

mình. Bạn có nghĩ đến hay không? Bao gồm tất cả 

cảnh giới đều là gương, gỡ đi tấm gương, bạn không 

hề biết được cái ý nghĩa này. Tất cả người sự vật, khi 

chúng ta tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu 

trần bên ngoài, chính là soi gương. Mục đích soi 

gương để làm gì? Vẫn không phải là trang điểm chính 

mình mà là đem cấu uế trên mặt chính mình rửa cho 

sạch sẽ. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu 

trần bên ngoài, bạn phải phóng đại quang minh, đem 

những ô uế trong sáu căn của chúng ta, cũng phải tẩy 

rửa cho thật sạch, thì chẳng phải sáu căn thanh tịnh 

rồi sao? Cho nên sáu căn thanh tịnh không nhiễm một 

trần. Nếu bạn không tìm một tấm gương để soi chiếu, 

bạn làm sao biết được sáu căn của bạn chỗ nào đã bị 

ô nhiễm?  

Các vị phải nên biết, cảnh giới sáu trần là một 

tấm gương: Nếu không biết soi, cảnh giới sáu trần ô 
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nhiễm đi sáu căn; biết soi, cảnh giới sáu trần giúp 

chúng ta thanh khiết sáu căn, để sáu căn ở trong cảnh 

giới sáu trần không nhiễm một trần. Có như vậy bạn 

liền được an vui, ba độc không còn, thân tâm liền an, 

thị phi nhân ngã không còn, “Tham-Sân-Si-Mạn” 

không còn. Vì sao không còn? Phật quang chiếu rọi.  

Cái gì là Phật quang?  

Trong kinh điển đã nói vô tận trí tuệ, chúng ta 

đọc rồi khai ngộ. Quang của Phật, chúng ta tiếp 

quang của Phật, đem quang của tự tánh chính mình 

dẫn khởi ra, dường như tiếp lấy ánh sáng của người 

khác, nhóm lên cái ánh sáng của chính mình vậy, 

chính là cái ý này. Còn chúng ta không tiếp lấy Phật 

pháp, trí tuệ của chúng ta dựa vào năng lực của chính 

mình để khai mở, thì thật khó, tương đối không dễ 

dàng. Phương pháp duy nhất chính là nhờ vào Phật 

quang, dùng trí tuệ của Phật, khải phát trí tuệ tự tánh 

của chúng ta. Trí tuệ quang minh của tự tánh chúng 

ta, cùng tự tánh quang minh Bồ Tát pháp tạng chư 

Phật Như Lai, không hề khác biệt. Vì sao vậy? Chúng 

ta đồng một tự tánh.  

Ở trên kinh Phật nói rất hay “Mười phương ba 

đời chư Phật, cùng đồng một pháp thân”. Cùng đồng 

một pháp thân chính là cùng đồng một tự tánh. Cho 

nên nói cùng đồng một thể sinh mạng. Có người nào 

mà không có quan hệ với chúng ta? Có việc nào mà 

không có quan hệ với chúng ta? Có vật nào mà không 
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có quan hệ với chúng ta? Cái thâm nghĩa này, hiện tại 

người hiểu được chân thật càng ngày càng ít.  

Giáo học của Phật pháp không gì khác hơn, 

chính là nói rõ những chân tướng sự thật này: Chân 

tướng sự thật của quan hệ người với người; Cũng là 

chân tướng sự thật của quan hệ người với đại tự 

nhiên, với tất cả vạn vật; Người với thiên địa quỷ 

thần. Thông thường chỉ nói đến chỗ này, nói đến chỗ 

này là giáo dục thế gian; Còn giáo dục của Phật pháp 

phải nói đến tâm tánh, phải nói đến căn nguyên của 

vũ trụ, hư không pháp giới tất cả chúng sanh từ do 

đâu mà có? Đó chính là giáo học của Phật pháp.  

Triệt để làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, 

sau đó bạn mới có thể chân thật thấy được Phật 

quang. Không những thấy được Phật quang của A Di 

Đà Phật, Phật quang của bổn sư Thế Tôn, Phật quang 

của mười phương ba đời tất cả chư Phật, bạn đều có 

thể cảm nhận được, cùng quang minh tự tánh của 

chính mình dung hợp thành một thể, vậy đương nhiên 

liền an lạc. Kiến tư, trần sa, vô minh đều hết, bởi vì 

những thứ này là từ trong vô minh biến hiện ra. Vô 

minh bị Phật quang, bị tự tánh quang minh chiếu phá, 

vô minh phá rồi, cho nên trần sa, kiến tư đương nhiên 

đoạn hết, một chút cũng không tồn tại. Ngày nay 

chúng ta gọi là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, 

không có bóng nào.  
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Thứ hai: “Mạc bất an lạc” - [Không ai là chẳng an 

vui] 

Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là tất cả 

nghiệp nhân của khổ, nhân khổ đoạn hết rồi, quả khổ 

đương nhiên không tồn tại. Cho nên bạn an vui, an 

vui là cái ý này. Câu này là tự thọ dụng. Hai câu phía 

trước, thực tế mà nói chính là nhà Phật gọi là phá mê 

khai ngộ. “Chiếu xúc kỳ thân” [Chiếu chạm đến 

thân] thì khai ngộ rồi, bạn thấy được trí tuệ, cũng 

chính là nói trí tuệ chân thật của bạn hiện tiền, bạn 

giác ngộ rồi, bạn được an vui, phá mê khai ngộ, lìa 

khổ được vui, chẳng phải là ý nghĩa của câu nói này 

hay sao? Thế nhưng hiện tại vấn đề chúng ta không 

ngộ được.  

Vậy phải làm sao để ngộ?  

Xin nói với các vị phương pháp đơn giản nhất 

để giác ngộ, niệm A Di Đà Phật chính là giác ngộ. 

Lời nói này là lời chân thật, Phật pháp rất đơn giản, 

nghĩa lý rất sâu rộng. Nếu như bạn thật đọc kinh 

không thể khai ngộ, nghe giảng cũng không thể khai 

ngộ, bạn liền một lòng một dạ, lão thật trung thực 

niệm Phật, niệm qua 3 năm 5 năm, hoặc là 8 năm 10 

năm, thì  khai ngộ, nhưng bạn phải thật niệm. 

Làm thế nào mới gọi là thật niệm Phật? 

Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta “Gom 
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nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục”, đó là thật niệm, 

vậy thì mới hữu dụng. Còn một mặt niệm Phật, một 

mặt khởi vọng tưởng, vậy thì không dùng được, niệm 

Phật mà không thể khai ngộ, không thấy được Phật 

quang. Cho nên khi niệm Phật, phải vạn duyên buông 

bỏ, bao gồm tất cả vọng niệm thảy đều phải buông bỏ, 

bất cứ việc gì đều không nên để ý đến, không nên quản 

nó, nhất tâm niệm Phật, nó có cảm ứng. Cái cảm ứng 

này chính là thường nói “Một niệm tương ưng một 

niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”. Cái 

công phu này, chính là một câu phía sau đã nói. 

Thứ ba: “Từ tâm tác thiện”-[Từ tâm làm lành] 

 Cái gì là thiện? Tối thiện không gì hơn niệm 

Phật. “Từ tâm” là đại từ đại bi, vì tất cả chúng sanh 

niệm Phật, không phải vì chính mình, vì minh tâm 

kiến tánh mà niệm Phật, quyết không phải là cầu phú 

quý trời người, quyết không phải là cầu danh vọng lợi 

dưởng. Vì minh tâm kiến tánh, đó chính là vì tất cả 

chúng sanh. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh là tâm tánh 

hiện ra, cũng là tâm tánh biến hiện, cho nên vì minh 

tâm kiến tánh chính là chân thật vì tất cả chúng sanh. 

Đây là từ chính ngay ta mà nói, chúng ta cần phải 

hiểu được cái đạo lý này. 

Cho nên các vị ngày nay muốn giúp đỡ người 

khác vượt qua tai nạn lớn này, bạn nhất định phải 

phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh giống y như ta để 

cùng đồng vượt qua tai nạn lớn này. Bạn không có 
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cái tâm này thì không hữu dụng, bạn muốn cứu chính 

mình cũng cứu không được. Chỉ lo chính mình, 

không lo người khác, nhất định bị người khác kéo 

xuống nước. Phấn đấu quan tâm người khác, đồng 

thời cũng là quan tâm chính mình.  

Chư Phật Bồ Tát thiên kinh vạn luận đều là như 

vậy mà dạy chúng ta, chúng ta không thể không hiểu, 

không thể không biết. Chúng ta sống ở thế gian, vì tất 

cả chúng sanh mà sống, chúng ta chết cũng vì tất cả 

chúng sanh mà chết. Sanh tử đều vì chúng sanh, 

không vì chính mình, chính mình liền không có sanh 

tử. Đây gọi là học Phật, đây gọi là học Bồ Tát, đây 

gọi là “Từ tâm tác thiện”, sự lý đều kiêm đến. 

Cho nên “Kinh Hoa Nghiêm”, toàn bộ “Hoa 

Nghiêm” nếu bạn muốn hỏi trong Kinh Hoa Nghiêm 

là nói cái gì? Chính là một câu đối 8 chữ trên giảng 

đường chúng ta “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. 

Đó chính là “Hoa Nghiêm”, vì người không hề vì 

chính mình. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường 

ngày từng li từng tí, “Vi nhân sư” là “Gương mẫu, 

“Phạm” là “Mô phạm”, vì tất cả chúng sanh làm ra 

một tiêu chuẩn tốt, làm ra một mô phạm tốt, một bộ 

“Kinh Đại Phương Quang Phật Hoa Nghiêm” chính 

là nói đến sự việc như vậy. Vì tất cả chúng sanh làm 

ra tiêu chuẩn tốt, làm tấm gương tốt, con người này 

chính là Phật, chính là Bồ Tát. Nếu chúng ta muốn 

học Phật, học Bồ Tát, phải ở ngay chỗ này mà học.  



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 86  

 

Nếu không biết thì đọc “Kinh Vô Lượng Thọ”, xem 

qua A Di Đà Phật Ngài có cách làm như thế nào? 48 

nguyện là tâm nguyện của A Di Đà Phật, cũng là 

hành trì của A Di Đà Phật, chính là “Tác sư, Tác 

phạm”. Cho nên người xưa nói “48 nguyện mỗi 

nguyện đều là vì độ chúng sanh”, mỗi nguyện hỗ trợ 

lẫn nhau. Chính là nói 48 nguyện bất cứ nguyện nào, 

đều bao gồm 47 nguyện khác trong đó. Cho nên 

nguyện đó của Ngài mới viên mãn, cái nguyện đó 

mới chân thật, cái nguyện đó mới sanh ra sức mạnh 

không thể nghĩ bàn, có thể phổ nhiếp pháp giới chúng 

sanh. Đây cũng chính là nói tâm tánh tương ưng với 

pháp giới tất cả chúng sanh, bất cứ chúng sanh nào, 

có duyên gặp được kinh điển này, họ có thể tu học 

như lý như pháp, họ liền có thể khế nhập cảnh giới 

của A Di Đà Phật, cùng với tâm nguyện giải hành của 

A Di Đà Phật hoàn toàn tương ưng, cũng có thể giống 

như Di Đà “Từ tâm tác thiện” [tâm từ hành thiện]. 

Cho nên cầu phía sau này của Ngài rất là hay. 

Thứ tư: “Lai sanh ngã quốc” [Sanh về cõi tôi] 

Đây là nói rõ “Từ tâm tác thiện”. Cái “thiện” 

này phải làm được viên mãn, phải làm ra thành tích, 

nhất định phải cầu sanh Tịnh Độ. Nếu như không 

phải cầu sanh Tịnh Độ, “Từ tâm tác thiện”, cái  

“thiện” này không viên mãn.  

Ngày nay chúng ta học Phật, nghe giáo huấn 

của Phật, tùy thuận Phật hạnh, chúng ta xả mình vì 
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người, mỗi niệm vì tất cả chúng sanh phục vụ. Ghi 

nhớ chính mình phải đem cái công đức này hồi 

hướng cầu sanh Tịnh Độ. Đây cũng chính là nói, ta vì 

tất cả chúng sanh phục vụ, không cầu bất cứ thứ gì, 

chỉ cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Liệu 

có được không vậy? Quyết định được! Dựa vào cái 

gì? Dựa vào cái nguyện 14 này, Phật chính là nói như 

vậy mà. Trong cái nguyện này, nhân quả rất là rõ 

ràng, trước tự độ rồi sau đó độ người: Trước chuyển 

mê thành ngộ, đó là “Kiến ngã quang minh, chiếu 

xúc kỳ thân”, chuyển mê thành ngộ; Quả báo là lìa 

khổ được vui “Mạc bất an lạc”, đây là chính mình 

thành tựu; sau khi chính mình thành tựu, giúp đỡ 

người khác “Từ tâm tác thiện”, “Lai sanh ngã quốc” 

là hai cái tương đồng. Ta chính mình muốn cầu sanh 

Tịnh Độ, ta cũng phải giúp tất cả chúng sanh cầu 

sanh Tịnh Độ. Cho nên hai câu sau này là song quan, 

chính mình cùng chúng sanh đều phải cầu sanh Tịnh 

Độ mới được, “Từ tâm” chúng ta viên mãn, “Tác 

thiện” cũng viên mãn.  

Nếu như quý vị không thể vãng sanh Tây 

Phương Tịnh Độ thì các vị phải nên biết, thì “Từ tâm 

tác thiện” này là cái thiện cực nhỏ. Vì sao vậy? 

Không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cái thiện không ra 

khỏi sáu cõi luân hồi là thiện nhỏ, nhiều nhất là chẳng 

qua bạn được hưởng phước báo trời người, phước 

báo trời người dài lâu nhất cũng chẳng qua là tám vạn 

đại kiếp. Tám vạn đại kiếp phước báo hưởng hết rồi 
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thì như trên kinh Phật nói nhất định phải đọa lạc. Đọa 

vào đâu vậy? Xem trên Phật kinh thì thật đáng sợ, 

đều là đọa địa ngục. Chỗ này người thế gian thường 

nói “Trèo càng cao, té càng nặng”. Phật nói trên 

kinh người trời Tứ Thiền (trời Tứ Không càng không 

cần phải nói) sau khi chết rồi phần nhiều là đọa vào 

ba đường ác, đọa địa ngục. Nếu đọa lạc đến ba đường 

mà vào trong địa ngục rồi, thọ mạng ở nơi đó còn dài 

hơn so với tám vạn đại kiếp. Bạn nói xem cái thiện 

đó có thể xem là thiện hay không? Ngay trước mắt cự 

ly ngắn xem ra dường như là thiện, nhìn ở nơi sâu 

hơn, thì không thiện. Cho nên chúng ta giúp người, 

khuyên bảo người, nhất định phải lấy Tịnh Độ làm 

chỗ quay về, đây mới là chân thiện. 

Tịnh Độ quay về, chúng ta chính mình phải 

chân thật tu Tịnh Độ thì người ta mới tin tưởng. Còn 

khuyên người ta cầu sanh Tịnh Độ nhưng chính mình 

không chịu cầu sanh Tịnh Độ thì người ta xem thấy 

bạn như vậy, bạn là người có vấn đề “Anh gạt tôi, 

anh không thành thật”. Chính mình phải tu Tịnh Độ, 

chính mình muốn tu Tịnh Độ, phải thật làm người ta 

mới tin tưởng. Dùng lời hiện tại mà nói: 

Tịnh Độ thanh tịnh nên:  

Việc thứ nhất: Tâm thanh tịnh.  

Đối nhân xử thế tiếp vật ngay trong cuộc sống 

thường ngày, mỗi niệm đều là tâm thanh tịnh, quyết 
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định không hư ngụy, quyết định không ô nhiễm hay 

nói cách khác quyết định không vì chính mình. Vì 

chính mình thì ô nhiễm. Chúng ta ở ngay trong cuộc 

sống thường ngày, còn có tâm danh lợi, còn có tâm 

nhân ngã, còn có ý niệm khống chế người và sự vật, ý 

niệm chiếm hữu tất cả người sự vật, chúng ta liền bị ô 

nhiễm. Hoàn toàn buông bỏ, sáu căn rất thanh tịnh, 

một trần không nhiễm. 

Việc thứ hai: Sau đó “Tịnh niệm tương tục” 

“Tịnh niệm”: Mỗi niệm đều là tâm thanh tịnh, 

trong tâm thanh tịnh không chút ô nhiễm xen tạp nào, 

thì gọi là tịnh niệm; “Tương tục” là không gián đoạn.  

Tâm như vậy cầu sanh Tịnh Độ, đó là quyết định 

được sanh, chúng ta ở đây làm, đó là công phu chân 

thật. Bạn chân thật mà làm, xin nói với các vị ở trong 

đây an vui không gì bằng. Làm gì như hiện tại trải qua 

thật là đáng thương vậy, trải qua thật là thống khổ. Vì 

sao bạn đáng thương như vậy? Bạn không buông xả. 

Bạn buông xả thì an vui, thì tự tại. Cho nên nói đến nói 

lui, vẫn là nói một câu thành thật “Tự làm tự chịu”.  

Chúng ta ở lầu bốn nơi đây tượng Thiên thủ, 

thiên nhãn Quán Âm đã làm xong, các vị đều xem 

thấy, mỗi một người đều sanh tâm hoan hỉ. Cư sĩ Lý 

nói với tôi, trên cây cột của mái đình, thiếu hai câu 

đối. Các vị đồng tu mọi người đều nên làm ra, đưa 

đến cho tôi xem, chúng ta mọi người đều tham dự, 
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bình đẳng mà. Thế nhưng nguyên tắc của đối liễn 

nhất định phải khế cơ, phải khế lý.  

Phải khế cơ, hay nói cách khác nhất định phải 

có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh hiện tiền của 

chúng ta, nếu đôi liễn làm được rất hay mà không liên 

quan gì với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta thì đó là 

không khế cơ. Quan trọng nhất là khế cơ, quan trọng 

nhất là nhắc nhở chính chúng ta hiện tại chúng ta 

đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Bồ Tát Quán 

Âm đứng ở đó, làm thế nào bảo chúng ta thấy được 

một tôn thánh tượng, chúng ta liền khai ngộ, chúng ta 

liền hồi đầu, chúng ta liền có thể từ tâm làm thiện, 

vậy thì đôi liễn này mới có được tác dụng. Cho nên 

các vị đồng tu mọi người nghĩ xem, khi nghĩ ra, đưa 

đến cho tôi xem. Bồ Tát là hóa thân của Phật, Bồ Tát 

là thực tiễn tâm Phật hạnh Phật, chúng ta phải hiểu 

được cái ý này, phải có thể thể hội được. Học Phật, 

Bồ Tát là tấm gương của chúng ta, các vị muốn làm 

đôi liễn, phải tỉ mỉ nghĩ tưởng, Thiên Thủ Quán Âm, 

Ngài biểu thị ra là pháp gì, phải đem nghĩa thú biểu 

pháp của Ngài viết ra. Chúng ta làm một đôi liễn 

không cần giống như người xưa yêu cầu, bình luật 

đối xứng nghiêm khắc đến như vậy, không cần phải 

chỉnh tệ như vậy. Tại sao vậy? Không có người hiểu, 

bạn làm ra cũng là uổng công, làm có được tốt hơn, 

người ta cũng không xem thấy được chỗ nào tốt. 

Ngày nay phải thông tục, phải dùng văn bạch thoại, 

người ta vừa xem liền hiểu, liền có thể được thọ 
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dụng, đây là bực thượng thừa làm.  

Cho nên Phật nói pháp phải khế cơ khế lý, chúng 

ta viết ra một chút gì đó, cũng là phải khế lý, khế cơ. 

Khế lý không khế cơ, Phật nói đó là ngôn ngữ thừa; 

khế cơ không khế lý là ma nói. Đây là nguyên tắc Phật 

dạy chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải dùng mấy 

chữ đơn giản dễ hiểu, khuyên người từ tâm làm thiện, 

cầu sanh Tịnh Độ, phải có thể đạt đến mục tiêu này.  

Tượng Phật phải cử hành một nghi thức khai 

quang. Hội trưởng đã định là ngày 19 tháng 06, thánh 

đản Bồ Tát Quán Âm, âm lịch là ngày 19 tháng 06, 

nghe nói là tuần lễ sau, là ngày thứ 7 hay chủ nhật, có 

thể tra xem. Cử hành nghi thức khai quang, tôi nhờ 

Hội trưởng Lý, ông đi mời mấy vị lão hòa thượng 

đức độ cao đến trụ trì buổi lễ, ông kiên trì muốn tôi ra 

làm, tôi trước giờ chưa từng làm qua, cho nên nếu tôi 

ra làm, vậy thì nghi thức khai quang lại là một hình 

thức mới, cùng với nghi thức trước đây nhất định là 

không giống nhau.  

Nghi thức khai quang tôi đã từng giảng qua, có 

rất nhiều đồng tu, không biết chân tướng chân thật, 

cho rằng hình tượng Phật Bồ Tát cúng trong nhà, nếu 

không có pháp sư khai quang thì Phật Bồ Tát đó 

không linh. Thực tế mà nói, cách nghĩ này rất kỳ 

quái, đầu óc rất đơn giản, nếu như nói tượng Phật 

này, pháp sư không khai quang thì không linh, bạn 

còn cúng tượng Phật đó làm gì? Cúng pháp sư tốt 
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hơn, vì pháp sư bảo Ngài linh thì Ngài mới linh, bảo 

Ngài không linh thì không linh. Bạn nghĩ thử xem 

bạn nên cúng dường pháp sư, không nên cúng dường 

tượng Phật. Ngay đến đạo lý như vậy, đều không thể 

hội được, đều không nghĩ đến, chân thật là mê tín.  

Cho nên phải nên hiểu, Phật tượng khai quang 

là mượn nhờ hình tượng Phật Bồ Tát khai khởi quang 

minh tự tánh của chúng ta. Chúng ta phàm phu làm gì 

có năng lực khai quang cho Phật? Thật là một trò 

đùa, chỉ có Phật Bồ Tát khai quang cho chúng ta, vậy 

thì mới đúng. Cho nên cũng tốt, ông tìm tôi đến làm 

nghi thức khai quang, cách làm của chúng ta sẽ 

ngược 180 độ mà trước đây làm, là Phật Bồ Tát khai 

quang cho chúng ta, chúng ta thì không dám khai 

quang cho Phật, chúng ta là phàm phu, một phẩm 

phiền não chưa đoạn, khai quang cho Phật Bồ Tát, đó 

là một trò đùa. Cho nên bất cứ việc gì thế xuất thế 

gian pháp đều phải rõ lý, trên lý nói không thông, 

chúng ta không thể tin tưởng, không thể tùy thuận, 

việc này nhất định phải nên biết.  

Ngay trong cái nguyện này, nghĩa lý, lý sự, đều 

là sâu rộng vô hạn, thời gian của chúng ta ngắn, thực tế 

mà nói giải thích kinh văn cũng chỉ có thể đến đây thôi, 

nghĩa thú của kinh văn nói không cùng tận. Thế nhưng 

cương lĩnh chúng ta biết được, quan trọng nhất làm thế 

nào thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày? 

Chúng ta đến lúc nào thấy được vô lượng quang? Đến 
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lúc nào có thể chân thật lãnh hội được vô lượng thọ?  

Vô lượng quang thọ, Di Đà đã chứng được, tự 

tánh chúng ta vốn đủ, tiếp lấy quang thọ Di Đà, giác 

ngộ được quang thọ của chính mình vỗn dĩ cũng là vô 

lượng. Chúng ta ở trong cái nguyện này, liền được 

thọ dụng bước đầu, khiến tu học của chúng ta, tín tâm 

kiên định, nguyện tâm thêm lớn. Chúng ta chân thật 

hiểu được trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, biết 

được từ tâm làm thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh, 

nhưng phải hiểu được tùy duyên, phải hiểu được hằng 

thuận chúng sanh, họ cần giúp đỡ gì, chúng ta liền 

giúp đỡ họ. Thế nhưng phải biết mục tiêu cuối cùng, 

nhất định giúp cho họ phá mê khai ngộ; Sau khi họ 

giác ngộ, nhất định phải giúp cho họ nhận thức Tịnh 

Độ, tường tận Tịnh Độ, tu học Tịnh Độ, thành tựu 

Tịnh Độ, công đức này mới là viên mãn, Di Đà hai 

nguyện này viên mãn thành tựu rồi. Cho nên Ngài nói: 

Thứ năm: “Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác”- 

[Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy Chánh Giác]  

Chúng ta biết được Di Đà thành Phật đã có 

mười kiếp, cho nên cái nguyện này của Ngài trí tuệ 

rồi. Chúng ta phải ở trong cái nguyện này, cố gắng 

mà học tập, hy vọng có thể có thành tựu giống như Di 

Đà vậy.  

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ 

học đến đây thôi, A Di Đà Phật.  
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(VCD 115) 

NGUYỆN THỨ 15 - Thọ mạng vô lượng.  

CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô 

lượng. Quốc trung Thanh Văn, thiên, nhân vô số, 

thọ mạng diệc giai vô lượng” (15.  Thọ mạng Vô 

Lượng nguyện)  

[Dịch nghĩa: Lúc tôi thành Phật, thọ mạng vô 

lượng. Trong nước tôi, Thanh Văn, trời, người vô 

số, thọ mạng cũng đều vô lượng.] - (Nguyện thứ 15: 

Thọ mạng vô lượng). 

Cái đoạn này là nguyện thứ 15 “Thọ mạng vô 

lượng nguyện”. Cái nguyện phía sau chúng ta cũng 

đọc qua: 

NGUYỆN THỨ 16 - Thanh Văn vô số 

CHÁNH KINH: “Giả linh tam thiên đại thiên thế 

giới chúng sanh tất thành Duyên Giác, ư bách 

thiên kiếp, tất cộng kế giảo, nhược năng tri kỳ 

lượng số giả, bất thủ Chánh Giác” - (16.  Thanh 

Văn vô số nguyện).  

[Dịch nghĩa: Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại 

thiên thế giới đều thành Duyên Giác, trong trăm 

ngàn kiếp cùng nhau tính toán mà biết nổi số lượng 
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ấy thì chẳng lấy Chánh Giác] - (Nguyện thứ 16: 

Thanh Văn vô số) 

Trong cái chương này có 2 nguyện, hai nguyện 

này nguyện văn đều rất rõ ràng, nói rõ thọ mạng của 

Phật vô lượng.  

Thế Tôn ở trong kinh đại thừa, thường hay nói 

đến Phật có ba thân: Pháp thân “Vô thỉ Vô chung”18, 

đây là chân thật vô lượng thọ; Báo thân “Hữu thỉ, Vô 

chung”, đây cũng là vô lượng thọ; “Ứng hóa thân” là 

“Hữu thỉ, Hữu chung”, thời gian dài ngắn không như 

nhau tùy theo cảm ứng của chúng sanh. Cho nên Ứng 

hóa thân là chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Phật 

trụ thế thời gian dài ngắn hoàn toàn là nghiệp lực của 

chúng sanh: Chúng sanh hiếu học thì thời gian Phật 

trụ thế dài, chúng sanh không hiếu học Phật trụ thế 

thời gian ngắn. Cho nên Ứng hóa thân là phải xem 

chúng sanh cùng duyên phận với Phật mà định. 

Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thị hiện ở thế 

gian này của chúng ta, trụ thế 80 năm, Thế Tôn Ngài 

80 tuổi viên tịch. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Kinh 

Vô Lượng Thọ, chúng ta xem quá khứ Thế Gian Tự 

Tại Vương Phật, Ngài giáo hóa chúng sanh 42 kiếp. 

Có thể thấy thời gian trụ thế rất dài, Thích Ca Mâu Ni 

Phật giáo hóa chúng sanh 49 năm, Thế Gian Tự Tại 

Vương Phật giáo hóa chúng sanh 42 kiếp, thời gian 

dài ngắn cách biệt thật là quá lớn. Chúng ta ở trên 

kinh cũng có thể thấy ra được Thế Gian Tự Tại 
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Vương xuất thế, chúng sanh vào thời đại đó hiếu học. 

Thực tế mà nói 42 kiếp không dài, vì nếu sanh cõi 

trời Vô sắc giới thì tuổi thọ dài nhất là 80.000 Đại 

kiếp, vậy thì 42 kiếp so ra có thấm vào đâu. Còn 

chúng sanh tạo nghiệp đọa vào trong địa ngục, đoản 

mạng thì cũng sắp gần 10.000 kiếp. Cho nên chúng ta 

từ trên trời, từ trong sáu cõi mà quán sát, thì thời gian 

của 42 kiếp không dài, thế nhưng đối với chúng ta mà 

nói, đã là số tự thiên văn rồi, không thể nghĩ bàn. Do 

đây có thể biết chúng ta không thể không hiếu học, vì 

không hiếu học, thánh hiền đều diệt độ, chỉ có hiếu 

học, mới có thể cảm ứng thánh hiền đến trụ thế, thánh 

hiền trụ thế, giúp chúng ta thành tựu. 

Bồ Tát Pháp Tạng, đó là Thế Nhiêu Vương, sau 

khi xuất gia thành tựu. Trước khi Ngài chưa xuất gia, 

Ngài là một vị Bồ Tát tại gia, hộ trì Phật pháp, hành 

Bồ Tát đạo, dùng thiện pháp giáo hóa nhân dân, biểu 

thị giáo huấn tất cả chúng sanh “Hiếu thân, Tôn sư”. 

Mọi người chúng ta đều biết “Sư đạo” là xây dựng ở 

trên nền tảng của “Hiếu đạo”. Trên kinh điển văn tự 

không có ghi chép Thế Nhiêu Vương hiếu thân, thế 

nhưng những văn tự ghi chép Ngài tôn sư trọng đạo. 

Ngài có thể tôn sư trọng đạo, thì quyết định có thể 

hiếu thuận cha mẹ, vì sư đạo cùng hiếu đạo từ xưa 

đến nay là một không phải là hai. Ngài nỗ lực hiếu 

học, có đại chí nguyện, vì hư không pháp giới tất cả 

chúng sanh phục vụ.  
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Chúng ta ở trong kinh văn này phải học tập như 

thế nào? Chính mình phải nên biết, 48 nguyện là báo 

cáo cụ thể tu học của Ngài, Ngài đã học, Ngài đã tu, 

Ngài đã thành tựu. Làm thế nào thành tựu chính 

mình? Làm thế nào giúp người khác? Ngay trong cái 

nguyện này chúng ta rõ ràng thấy ra được câu thứ 

nhất Ngài nói, đây là nói chính Ngài. 

Thứ nhất: “Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô lượng” 

[Lúc tôi thành Phật, thọ mạng vô lượng] 

Đại đức xưa có rất nhiều cách nói, cái “Thọ 

mạng” này là Báo thân, hay là Ứng hóa thân? Sách 

Phật xem nhiều rồi, tự nhiên liền có thể thể hội. Nếu 

như nói là Pháp thân, Báo thân mà nói thọ mạng vô 

lượng thì không có ý nghĩa. Vì sao vậy? Vốn dĩ là vô 

lượng, nên có gì để đáng nói đâu. Còn nếu như nói là 

Ứng thân vô lượng, thì cái ý nghĩa này thì dài. Thọ 

mạng của Thế Gian Tự Tại Vương quyết không chỉ 

42 kiếp, Ngài giảng kinh nói pháp 42 kiếp thì chí ít 

chúng ta cũng đem nó thêm một lần. Cũng như Thích 

Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp 49 năm, Ngài 

trụ thế quyết không chỉ 49 năm, ở vào thời gian đó, 

thọ mạng Ứng hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật phải 

nên là 100 năm, khi người thọ 100 tuổi. Thế Tôn xuất 

hiện ở thế gian này tại vì sao khi 80 tuổi thì viên tịch? 

Pháp duyên hết rồi, cũng chính là nói chúng sanh căn 

tánh chín muồi đã thành tựu, chúng sanh căn tánh 

chưa chín cũng giúp cho họ thêm lớn, người không 
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có thiện căn cũng giúp họ trồng thiện căn. Thích Ca 

Mâu Ni Phật đến nơi đây làm việc, khi làm xong việc 

rồi, thì đi sớm hơn. Sở dĩ Ngài có thể đi sớm hơn là 

do hai nguyên nhân: Thứ nhất chính là công việc của 

Ngài đã làm được rất nghiêm túc, rất nỗ lực, tiến độ 

sớm hơn, được nhanh hơn, đây là một nguyên nhân; 

Nguyên nhân thứ hai là Ma Vương Ba Tuần yêu cầu 

đối với Ngài, Phật là rất từ bi, Ma Vương Ba Tuần 

muốn Ngài sớm vào Niết Bàn một chút, Thích Ca 

Mâu Ni Phật đáp ứng họ. Phật quyết định không có 

vọng ngữ, lời nói thì nhất định thực hiện, ma khải 

thỉnh, nhưng Thế Tôn vẫn còn phước báo của 20 năm 

sau cùng (từ 80-100 tuổi), phước báo của Phật quá to 

quá lớn, phước báo của 20 năm này, phải nên có được 

một phần cúng dường, chính là giành cho chúng xuất 

gia thời kỳ Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp. Nhà 

Phật gọi là tứ sự cúng dường, ngày nay chúng ta 

hưởng thụ là phước dư của Phật, phước dư lớn đến 

như vậy.  

Cho nên Phật là “Phước, Huệ nhị túc tôn”, làm 

sao chúng ta có thể không tin tưởng? Thọ mạng ở 

trong mắt người thế gian chúng ta là thuộc về một 

trong 5 phước19, hơn nữa là phước thứ nhất trong 

phước đức. Các vị thử nghĩ xem, nếu như bạn không 

có thọ mạng, bạn có tài phú, bạn có địa vị, bạn có 

quyền lực, bạn có thông minh trí tuệ, bạn có rất nhiều 

quyến thuộc, người không có tuổi thọ thì chẳng phải 

là trống không rồi sao? Cho nên tuổi thọ là phước thứ 
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nhất, bạn có tuổi thọ thì mới đi hưởng thụ, không có 

tuổi thọ, phước báo có lớn hơn, chính mình không thể 

hưởng thụ, vẫn là bằng không, cho nên tuổi thọ là 

phước thứ nhất thế xuất thế gian. 

Ngày nay chúng ta gọi A Di Đà Phật là “Vô 

lượng thọ”. Bạn thấy mọi người đều đem tuổi thọ 

xem được rất trọng, vậy tuổi thọ của Ngài rốt cuộc là 

thật vô lượng hay là vô lượng của hữu lượng? Ngày 

trước có không ít người nói như vậy. Phải nhắc qua 

vấn đề này, bởi vì Thế Tôn ở trên Phật kinh nói qua, 

tương lai A Di Đà Phật cũng có thời gian diệt độ, A 

Di Đà Phật buổi sáng diệt độ, Bồ Tát Quán Thế Âm 

buổi chiều liền tiếp Phật vị, tiếp nối thành Phật, danh 

xưng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, danh xưng 

của Phật cũng đều đổi, thay triều đổi ngôi. Như vậy 

mà nói ra, A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực 

Lạc chính là Ứng hóa thân, thế nhưng thọ mạng của 

Ngài quá dài, nên gọi là vô lượng thọ. Vì sao vậy? 

Không có người nào có thể tính đếm ra được. Điều 

này hợp lại với cái nguyện sau, chúng ta liền có thể 

thể hội được “Giả linh tam thiên đại thiên thế giới 

chúng sanh, đều thành Duyên giác” [Giả sử chúng 

sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành 

Duyên Giác], mọi người cùng tính đếm, tính  bao 

lâu? Tính trăm kiếp, tính ngàn kiếp, tính trăm ngàn 

kiếp, đều không tính ra. Đây là vô lượng của hữu 

lượng, gần như là chân thật vô lượng. Ở đây chúng ta 

cần phải lưu ý đến, cho nên cái vô lượng này không 
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phải là thông thường, chúng ta đã nói vô lượng của 

hữu lượng. Nếu như từ trên lý mà nói, Ứng hóa thân 

của chư Phật Như Lai cũng có thể nói toàn là vô 

lượng thọ.  

Chư Phật Bồ Tát không chỉ riêng là Pháp Thân 

Đại Sĩ, Quyền giáo Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, 

cũng thường hay ứng hóa ở thế gian, không chỉ tứ 

quả A La Hán ứng hóa ở thế gian, thánh nhân tam 

quả, vào thời xưa sử truyện ghi chép cũng không ít. 

Do đây có thể biết đại thừa tiểu thừa, tánh tướng hai 

tông, người chân thật chứng tiểu quả trở lên, đều 

thường hay ứng hóa ở thế gian. Vì sao vậy? Muốn tu 

tích công đức, quyết không thể nào lìa khỏi chúng 

sanh. Trong “Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm” nói 

được rất rõ ràng, lìa khỏi tất cả chúng sanh khổ nạn, 

bạn đến nơi nào để tích công lũy đức? Phước huệ của 

bạn, định huệ của bạn đến nơi nào để tu? Do đây có 

thể biết người chân thật tu hành, từ sơ phát tâm đến 

quả địa Như Lai, quyết định không hề có cái lý nào 

lìa khỏi chúng sanh, họ mới có thể thành vô thượng 

đạo.  

Thế nhưng nếu thọ mạng dài thì đối với tu học 

của chúng ta có thuận tiện cực lớn, ngược lại tuổi thọ 

ngắn ngủi, làm cho người tu hành có sự khó khăn cực 

lớn. Vì sao? Đạo nghiệp chúng ta trong giai đoạn này 

vẫn chưa có thành tựu thì thọ mạng đến rồi. Cứ xem 

là ngay đời này tu được rất tốt, trì giới tu thiện, thì 
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đời sau có lại được thân người, duyên phận tốt, lại 

gặp được Phật pháp. Các vị nghĩ xem, chí ít phải lỡ 

mất mười mấy năm vì bạn không thể nào vừa sanh ra 

thì liền biết Phật pháp, luôn phải mười mấy hai mươi 

tuổi. Ngay trong giai đoạn này, dừng lại lâu như vậy, 

đời trước đã tu gần như là đều đã quên hết sạch, ngay 

đời này phải làm lại. Đây chính là đã nói thoái 

chuyển, một lần sanh tử là một lần thoái chuyển rất 

lớn. Nếu như tuổi thọ dài thì có thể tiếp tục không 

ngừng tu học, có thể làm được không thoái chuyển.  

Chúng ta tưởng tượng nếu như Pháp Tạng Tỳ 

Kheo sanh vào thời đại này chúng ta, Ngài quyết định 

không thể thành tựu được. Vì sao vậy? Tuổi thọ quá 

ngắn, Ngài sanh vào thời đại của Thế Gian Tự Tại 

Vương tuổi thọ dài, tiếp nhận giáo huấn của lão sư. 

Việc này trên kinh nói rất rõ ràng là ngàn tuổi, tu 

hành là 5 kiếp, thời gian dài đến như vậy mà có thể 

tiếp nối không ngừng như chúng ta thường nói “Một 

môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” nên Ngài thành 

tựu.  

Cho nên ngày nay chúng ta nếu muốn thành 

tựu, thì thời gian quá ngắn. Đây là nghiệp chướng của 

chính chúng ta, tại vì sao chúng ta sống trong thời đại 

này? Tại vì sao không sanh vào thời đại của Thế Gian 

Tự Tại Vương Phật? Đây là chính mình tạo, cho nên 

tất cả quả báo, chính mình phải thừa nhận. Câu nói 

này đương nhiên là lời nói thường dùng, ý nghĩa quá 
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sâu quá rộng.  

Ngày nay người thế gian, người không tin 

tưởng nhân duyên quả báo nhiều. Trong số người học 

Phật có nhiều hay không? Cũng là không ít. Cho nên 

Đại Sư Ấn Quang, đặc biệt đề xướng “Tin nhân quả”. 

Kỳ thật từ xưa đến nay, từ chư Phật Bồ Tát đến cao 

tăng đại đức, có vị nào mà không đề xướng nhân 

quả? Có vị nào mà không xem trọng nhân quả? Thế 

xuất thế pháp luôn không lìa khỏi định luật nhân quả, 

trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo nhân 

ác nếu muốn được quả thiện, quyết định không có cái 

đạo lý này. Chúng ta tỉ mỉ mà đọc một số ghi chép 

quả báo thiện ác xưa nay, rất rõ ràng rất tường tận.  

Tại vì sao không thể tùy thuận giáo huấn của 

Phật Đà? Tại vì sao vẫn là mỗi niệm tùy thuận vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình? Nếu 

chúng ta không thể đem cái ý niệm này thay đổi triệt 

để lại mà lại muốn ngay đời này thành tựu, vãng sanh 

Tây phương Cực Lạc là không có hy vọng. Tôi nói là 

lời chân thật. Lời của Phật nói ở kinh điển, quý vị cho 

rằng dường như kinh điển là ghi chép từ xưa đến nay 

cách ly chúng ta quá xa, nên chưa hẳn là đáng tin; 

còn người hiện đại nói chính ngay trước mắt chúng 

ta, mỗi câu đề xuất chứng cứ khoa học, chúng ta nghe 

rồi không thể không tin. Chúng ta rốt cuộc là đi theo 

Phật, hay là đi theo những người thế gian này? Phật, 

Tổ đối với tâm trạng của chúng ta, hiểu rõ như trong 
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bàn tay, quá tường tận, nên Đại Sư Thiện Đạo, ở 

trong chương thượng phẩm thượng sanh của “Quán 

Kinh Tứ Thiệp Sớ” nói được rất là thấu triệt. Chú giải 

này chúng ta đã giảng qua, chương thượng phẩm 

thượng sanh chúng ta đặc biệt giảng qua cái đoạn 

này, Ngài nói là cái gì? Ngài bảo chúng ta phải khẳng 

định, kiên định tín ngưỡng, tùy thuận giáo huấn của 

Phật, không nên tùy thuận giáo huấn của người. 

Trong khoảng tình cờ, người thế gian họ có vô số 

cách nói khác nhau, chúng ta có thể đem nó xem 

thành phụ trợ, chủ khách phải phân rõ ràng.   

Tuổi thọ, tuổi thọ dài ngắn, đây thuộc về 

nghiệp báo. Ở trên kinh Phật nói rất tường tận cho 

bạn biết nghiệp nhân như thế nào thì được trường 

thọ? Đó là bố thí vô úy. Cái gì là bố thí vô úy? Các vị 

đều niệm qua  Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài là bậc đại 

thí vô úy. Chúng ta liền thấu hiểu rồi, bố thí vô úy 

chính là cứu khổ cứu nạn. Khi xem thấy chúng sanh 

có khổ nạn, chúng ta lập tức liền phải đưa tay ra, giúp 

cho họ sớm ngày thoát khỏi khổ nạn, đây là thí vô úy, 

đây chính là bố thí vô úy, quả báo được trường thọ, 

khỏe mạnh sống lâu, đây là chánh nhân duyên của 

khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh, sống lâu quyết định 

không phải là phải dùng những dược phẩm bổ dưỡng 

nào để giúp chúng ta có thể có được khỏe mạnh sống 

lâu. Lời nói đó là giả.  

Chúng ta xem thấy trong lịch sử, rất nhiều triều 
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đại đế vương, loại bảo kiện tẩm bổ của họ, thế gian 

chúng ta không có người nào có thể so sánh được, thế 

nhưng hai mươi mấy tuổi ba mươi mấy tuổi chết rất 

nhiều. Chỗ này chẳng phải nói rõ, bảo khang tẩm bổ 

thuốc thang, không phải là đạo để trường thọ. Trong 

lịch sử chúng ta đã xem thấy rồi; chúng ta lại xem 

qua hiện tại, những người giàu có chung quanh chúng 

ta, nhà người nghèo khó không có năng lực nói đến 

bảo kiện, ba bữa cơm còn không đủ no, còn nói gì 

đến bảo kiện? Bụng được no rồi, chính là rất vạn 

hạnh rồi, làm gì có tư cách nói đến dinh dưỡng, nói 

tẩm bổ, nói bảo kiện? Nhà người giàu sang mới xem 

trọng những thứ này. Vậy chúng ta xem thấy những 

người giàu có, sức khỏe của họ như thế nào? Tuổi thọ 

dài ngắn, đương nhiên cũng có 80-90, nhưng không 

nhiều, 40-50 thì đi, hơn phân nửa trở lên. Việc này 

nghĩ lại xem, vẫn là lời của Phật nói có đạo lý. 

Phật lại nói với chúng ta, phàm phu sáu cõi 

chưa kiến tánh, tu tài bố thí được tài phú. Bạn tu được 

nhiều thì bạn có được nhiều, bạn rất hoan hỉ, rất vui 

sướng mà tu, bạn có được thì rất tự tại. Nhưng nếu 

bạn rất miễn cưỡng mà tu bố thí thì tiền tài là có thể 

có được, nhưng cũng rất miễn cưỡng mà có được. Do 

đây có thể biết quả báo rõ ràng đích xác, không hề sót 

lọt.  

Trên “Kinh Pháp Hoa” Thế Tôn nói “Thập Như 

Thị”20: Như thị Nhân, Như thọ Quả, Như thị Duyên, 
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Như thị Báo, không sai sót chút nào, quyết định là 

tương ưng.  

Tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ; Tu 

bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu, nếu chúng ta 

không chịu tu nhân thì làm gì có được quả báo. 

Chúng ta ngay đời này điều kiện vật chất thiếu kém là 

trong đời quá khứ không có tu tài bố thí; không có trí 

tuệ là trong đời quá khứ không có tu pháp bố thí; thân 

thể không khỏe mạnh là trong đời quá khứ không có 

tu vô úy bố thí. Đọc Phật kinh mới đem ngộ của 

chúng ta, chân thật tìm ra được nhân tố.  

Vậy muốn hỏi chúng ta có thể cải đổi được 

hoàn cảnh đời sống của chúng ta hay không? Đáp án 

là khẳng định được. Bạn tìm ra được nguyên nhân 

này, chỉ cần tiêu trừ đi nguyên nhân này, chúng ta 

liền có thể thu được quả báo ngay trong nguyện cầu. 

Ngày nay chúng ta thiếu kém tiền của phải tu tài bố 

thí, nhưng ta không có tiền thì làm sao bố thí? Một 

đồng hai đồng thì có mà, nhiều thì không có, có thể ở 

ngay trong đời sống của mình tiết kiệm một chút, tu 

tài bố thí. Trong nhà Phật tu phước, quả báo đều 

không thể nghĩ bàn, nhưng vấn đề đều là ở tâm chân 

thành của bạn, cho nên thành tâm thành ý ở ngay 

trong đời sống tiết kiệm, chừa lại một ít tiền, ở trong 

nhà Phật tu bố thí thu được phước báo không thể nghĩ 

bàn. Đây là chân thật không phải là giả.  

Thế nhưng có rất nhiều người nghi hoặc, chút ít 
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tiền này của tôi, làm sao có thể thu được phước báo 

nhiều đến như vậy? Trong đây có cái đạo lý, bạn phải 

hiểu được cái đạo lý này, bạn liền kiên định tín tâm.  

Hôm nay là thánh đản Bồ Tát Quán Âm, cũng 

chính là ngày khai quang tôn tượng Thiên Thủ Quán 

Âm thứ nhất của Singapore. Chúng ta ở trước tượng 

Phật đắp một ít vàng lá, loại này rất rẻ, chỉ cần mấy 

đồng là đủ. Bạn thấy hiện tại trong phòng châm cứu 

lầu hai của chúng ta, Bồ Tát Quán Âm đang thiếp 

vàng ở đó, vàng lá đó là 24k. Cái tấm vàng đó rất là 

mỏng, tôi thấy chưa đến 10 đồng, 10 đồng có thể mua 

được rất nhiều tấm, dán lên trên thân của Phật. Tài bố 

thí, tài cúng dường, tôn tượng Phật này cúng tại nơi 

đó, bao nhiêu người xem thấy sanh tâm hoan hỉ, bao 

nhiêu người xem thấy khởi ý niệm đoạn ác tu thiện, 

bạn liền nghĩ đến công đức của bạn bao lớn? Trong 

vô lượng vô biên công đức bạn có một phần, có một 

tấm giấy vàng mỏng bạn dán ở đó, cho nên phước 

báo không thể nghĩ bàn. Đây là trồng phước! Xem 

bạn trồng phước ở chỗ nào? Chút phước này của bạn 

là trang nghiêm đạo tràng, cái đạo tràng này là chánh 

pháp đạo tràng, mỗi ngày đều có người giảng kinh ở 

nơi đây, mỗi ngày đều có người ở nơi đây niệm Phật. 

Ngay trong truyền thuyết, ngày 18 tháng 8 nói là có 

tai nạn lớn, ngày mai là ngày 01 tháng 8 rồi, vẫn chưa 

có điềm báo. Xem ra tình hình này thì có lẽ sẽ không 

đến rồi. Tiên tri của Baba Vanga, khủng khiếp từ trên 

trời giáng xuống, thế nhưng chúng ta cũng không nên 
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vui mừng quá sớm, vì sao vậy? Vẫn còn 18 ngày nữa, 

đích thực trước khi tai nạn lớn, nhất định có điềm 

báo. Thực tế mà nói điềm báo rất nhiều, chúng ta tâm 

ý qua loa không thể xem thấy.  

Khi chúng ta khởi xây niệm Phật đường, tôi đã 

nói qua với các vị, chúng ta chăm chỉ nỗ lực y theo 

giáo huấn của Phật mà tu học, đoạn ác tu thiện, lão 

thật niệm Phật, vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới 

mà cầu phước, xây niệm Phật đường, 24 giờ không 

gián đoạn, rất là hi hữu khó được. Buổi tối mỗi ngày 

đều có hơn 100 người, buổi sáng có hơn 200 người, 

buổi chiều có hơn 400 người, công đức thù thắng như 

vậy, tuy là không thể tiêu trừ được tai nạn này, thế 

nhưng những tai nạn này chậm lại, mức độ của tai 

nạn giảm nhẹ, thời gian rút ngắn. Việc này khẳng 

định có thể làm được, đều ở một mảng chân thành 

của chúng ta, chân thật sám hối, cải lỗi tự làm mới 

mới có hiệu quả.  

Cái đạo lý này trên kinh đại thừa nói rất nhiều 

“Cảnh tùy tâm chuyển”. Tai nạn từ chỗ nào mà đến? 

Do tâm bất thiện của chúng ta mà chiêu cảm đến, 

hiện tại chúng ta đoạn dứt đi cái tâm bất thiện. Chúng 

ta phải dùng cái tâm thuần thiện để tu học, đối nhân 

xử thế tiếp vật, dùng tâm thuần thiện. Cảnh tùy tâm 

chuyển, đây là lý luận chúng ta nương theo, quyết 

không phải mê tín.  

Thế nhưng hiện tại phiền phức đến rồi. Vì sao 



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 108  

 

đến? Mọi người đều cho là không việc gì, từng ngày 

từng ngày đều qua được rất tốt, Phật cũng không 

niệm, thiện cũng không tu, ác cũng không cần đoạn, 

tâm của chúng ta giải đãi. Khi vừa giải đãi nguy cơ 

liền theo đến, tai nạn chân thật đến đầu, hối hận 

không còn kịp.  

Cho nên Niệm Phật Đường chúng ta phải gia 

công dụng hạnh, không được có chút giải đãi. Phải 

nên biết kéo dài được tai nạn này, mức độ tai hại thu 

nhỏ, với khởi tâm động niệm của chúng ta, với sự tu 

trì của chúng ta, có quan hệ rất là mật thiết. Cho dù 

những truyền thuyết tiên đoán này có là hư huyễn, 

không phải là thật, chúng ta cũng phải nên nhờ vào 

tăng thượng duyên này, làm cho đạo nghiệp của 

chính chúng ta thành tựu được sớm hơn,  đó lại chẳng 

phải là việc tốt hay sao? Vốn dĩ thành tựu của chúng 

ta phải mấy mươi năm, thậm chí đến giải đãi đọa lạc, 

nhưng hiện tại có được tăng thượng duyên như vậy, 

nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta, để chúng ta ở 

ngay trong mấy tháng ngắn ngủi này, chỉ tu hành, chỉ 

chứng quả. Nhân duyên quá tốt. Tại vì sao phải giải 

đãi? Tại vì sao phải lười biếng? Tại vì sao phải thoái 

chuyển? Tu hành phải dấn thân, tu hành phải tranh 

thủ từng giây. 

Các vị đồng tu nếu như có chút tâm tỉ mỉ, tôi 

cùng ở chung với các vị, tôi đang dụng công, các vị 

có biết hay không? Tôi mỗi ngày cảnh giới không 
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như nhau. Khi các vị tiếp xúc với tôi, các vị đương 

nhiên có thể thấy ra được, khi tôi nói chuyện với các 

vị, các vị phải nên có thể thấy ra được. Tôi là nắm lấy 

cái cơ hội này, hy vọng ở trong thời gian ngắn này tôi 

có thành tựu. Các vị đem cái cơ hội tốt này bỏ mất đi, 

vậy thì không còn cách nào. Tôi không thể miễn 

cưỡng các vị. Hiện tại xã hội này là tự do dân chủ mở 

rộng, ai cũng không thể can thiệp ai, tôi chỉ có thể 

khuyên bạn thôi. Hơn nữa tôi vẫn không thể khuyên 

riêng đối với cá nhân bạn, vì khuyên thì thế nào? Bạn 

phiền lòng. Tôi khuyên mọi người, bạn ở bên cạnh 

nghe, bạn nghe hiểu rồi là bạn có thiện căn, còn bạn 

nghe rồi cảm thấy rất phiền phức, đó là thiện căn của 

bạn yếu kém. Nghe, hiểu, chịu làm, là bạn có phước 

đức. Bạn có phước, ngay đời này bạn có thành tựu. 

Thành tựu của bạn là thành tựu của bạn, không phải 

là thành tựu của tôi, cá nhân thành tựu cá nhân.  

Cho nên chúng ta ở vào thời đại này, chân thật 

tu hành mà nói là việc tốt, quyết định không phải là 

việc xấu. Ở trong cái hoàn cảnh này, không dụng 

công thì không được, không khắc phục chướng nạn 

của chính mình thì không được, không khắc phục 

vọng tưởng tập khí của chính mình, quyết định đọa 

lạc. Khi vừa đọa lạc, thì không biết đọa lạc đi đến nơi 

nào. Việc này chúng ta nhất định phải nhận biết rõ 

ràng.  

Tu hành chính là đời sống, tu hành chính là đối 
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nhân xử thế tiếp vật, tu hành chính là phục vụ tất cả 

chúng sanh. Nhất định phải dùng tâm chân thành, 

quyết không thể xen tạp chút nào hư vọng; Nhất định 

phải dùng tâm thanh tịnh, không thể xen tạp chút ô 

nhiễm nào. Chúng ta thật làm, đối đãi với tất cả 

chúng sanh quyết định không có tâm cống cao ngạo 

mạn, ở ngay trong tất cả cảnh giới tu tâm bình đẳng, 

tu tâm đại từ bi, có thể xả mình vì người, hoan hỉ 

giúp đỡ tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực mà làm, 

nhất định không hề bỏn xẻn.  

Chúng ta phát tâm như vậy, hành trì như vậy, 

mới có thể cảm được hộ niệm của Phật Bồ Tát, bảo 

hộ của long thiên thiện thần. Tâm chúng ta chuyển 

đổi lại, chuyển đổi được tròn đầy viên mãn, thì tướng 

mạo của chúng ta, thể chất của chúng ta cũng theo đó 

mà chuyển. Việc này tôi ở trong lúc giảng kinh nói 

qua rất nhiều lần, chúng ta tu hành thành tựu rõ ràng 

nhất chính là dung mạo và thể chất, nhất định phải 

hiểu được. Xem tướng đoán mạng thường nói “Cảnh 

tùy tâm chuyển”. Thân thể khỏe mạnh sống lâu cũng 

là tùy tâm chuyển. Cho nên bạn tu hành có công phu 

hay không, công phu có lực hay không, xem qua 

tướng mạo của bạn, nghe qua âm thanh của bạn, lại 

quán sát cử động của bạn, thì rõ ràng rồi. Cái thứ này 

có thể giấu được người sao? Bạn rốt cuộc có công 

phu thật hay không? Chính là nói bạn có chân thật 

quay đầu hay không? Nếu như chúng ta ngày nay thể 

chất cũng giống y như trước, nhất định phải sanh tâm 
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đại hổ thẹn, công phu không đắc lực.  

Công phu không đắc lực, thực tế mà nói cũng là 

có nhân duyên, vì con người không phải sanh ra mà 

biết. Sanh ra mà biết đó là Phật Bồ Tát thừa nguyện 

tái sanh đến, còn phàm phu chúng ta đều là do học 

mà biết.  

Các vị pháp sư trẻ tuổi, từ xa ngàn dặm mà đến, 

đến đây để làm cái gì? Vẫn không phải là vì học để 

mà biết hay sao? Ở chỗ này là một hoàn cảnh tu học 

rất tốt, có Bồ Tát hộ pháp ở chỗ này chăm sóc mọi 

người, tứ sự cúng dường không thiếu, trải qua ngày 

tháng tốt hơn nhiều so với tổ sư đại đức ngày trước. 

Hoàn cảnh đời sống chúng ta, tổ sư đại đức không thể 

nào so bì được. Thế nhưng công phu tu học của 

chúng ta liệu có thể cũng siêu vượt hơn các Ngài hay 

không? Nếu như công phu của chúng ta không thể 

siêu vượt hơn các Ngài, thì thọ dụng của chúng ta 

ngày nay, làm sao có thể không sanh tâm hổ thẹn? 

Đời sống vật chất của chúng ta siêu vượt hơn các 

Ngài, tiến độ công phu tu học của chúng ta cũng siêu 

vượt hơn các Ngài, tổ sư đại đức xem thấy các Ngài 

mới cam lòng, các Ngài cũng vỗ tay, cũng hoan hỉ. 

Người thời trước buổi tối xem kinh là ở dưới ngọn 

đèn dầu, làm gì mà sáng lạng như vầy?  

Nửa thế kỷ về trước, ngay trong thời kỳ kháng 

chiến, tôi đi học ở trường, buổi tối đi học thêm một 

giờ, thắp đèn dầu. Một người một cái đèn dầu, một 
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ngọn đèn tâm. Tôi nói một ngọn đèn tâm, hiện tại rất 

nhiều người nghe không hiểu, đồng tu Đại lục không 

biết là các vị có hiểu được hay không? Thắp đèn dầu, 

một ngọn đèn tâm, cái ánh sáng đó, nhỏ hơn ngọn 

đèn sáp nhiều. Đại khái một ngọn đèn sáp, có thể nói 

3-4 ngọn đèn tâm, ánh sáng đó mới có thể sánh bằng 

một ngọn đèn sáp. Chúng tôi ở trong phòng tự học, 

một phòng học có 30-40 học sinh, 30-40 mươi ngọn 

đèn dầu. Mùi khói của những ngọn đèn đó hít vào lỗ 

mũi, lỗ mũi đều bị đen. Chúng tôi trải qua ngày tháng 

như thế nào? Các vị trải qua ngày tháng như thế nào?  

****** 
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(VCD 116) 

Người hiện đại nếu như trải qua đời sống giống 

như chúng tôi ngày trước đó, bạn nhất định sẽ cảm 

thấy thật là không được vệ sinh, tổn hại sức khỏe, 

nhưng chúng tôi vào lúc đó không hề nghe qua cách 

nói này. Ngày tháng qua được cũng tốt, lâu ngày 

cũng quen. Thế nhưng ngày nay vào thời đại này, 

người trải qua ngày tháng khổ như vậy, không phải 

không có, không chừng còn rất nhiều. Chúng ta 

hưởng một chút phước báo, đương nhiên là trong đời 

quá khứ tu được, thế nhưng phước báo này hưởng sẽ 

hết, không phải vĩnh viễn hưởng không hết, rất dễ 

dàng hưởng hết, nhất là sanh ra ở trong phước không 

biết phước, không biết được tu phước, không biết 

được tích  phước thì phước báo này rất nhanh sẽ 

hưởng hết, sau khi hưởng hết rồi thì làm thế nào? 

Cho dù có tuổi thọ, nhưng phước không còn. Tuổi thọ 

là rất dài, không có cơm ăn, đói chết, bạn nói xem có 

oan uổng hay không? Đói chết, lạnh chết, họ tuy có 

tuổi thọ, vẫn là phải chết. Đây là người xưa nói “Lộc 

tận nhân vong”21: Lộc chính là bạn hưởng thụ, bạn đã 

hưởng tận hết rồi, tuổi thọ tuy là rất dài, thế nhưng 

cũng không được, vẫn là phải chết. Trái ngược lại, 

người tuổi thọ ngắn, cả đời họ chịu tích phước, chịu 

tu phước, thọ mạng đến rồi, phước lộc của họ vẫn 

chưa hết, vẫn còn rất nhiều, loại người này luôn luôn 



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 114  

 

kéo dài tuổi thọ, vì họ chưa hưởng hết.  

Thí dụ nói họ có phước báo 60 năm, họ rất là 

tích phước, rất là tiết kiệm, thời gian 60 tuổi thọ 

mạng đến rồi, phước của họ rất nhiều, phước dư rất 

nhiều, tuổi thọ tự nhiên kéo dài thêm mười năm, kéo 

dài hai mươi năm, kéo dài ba mươi năm. Đây là định 

luật của nhân duyên quả báo, đây là chân lý, là chân 

tướng sự thật.  

 

Chúng ta có cần trường thọ hay không?  

Cần! Tại vì sao cần trường thọ? Chúng ta có 

thêm nhiều thời gian để tu học, nếu thời gian ngắn 

ngủi, đạo nghiệp của chúng ta không thành tựu, thời 

gian dài, cho dù đạo nghiệp của chúng ta có thành tựu 

rồi, bạn niệm Phật, niệm đến công phu thành khối, 

đích thực có tư cách vãng sanh rồi, thế nhưng trên 

kinh Phật nói được rất hay: “Thế giới Ta Ba tu hành 

một ngày một đêm, bằng thế giới Cực Lạc tu hành 

100 năm”. Giả như chúng ta ở thế giới Ta Bà tuổi thọ 

dài một chút, có thêm được thời gian mấy năm, 

chúng ta từ công phu thành khối tu đến sự nhất tâm 

bất loạn, chẳng phải là được đại tiện lợi hay sao? 

Chúng ta sanh cõi Phương Tiện Hữu Dư, nhưng nếu 

như tuổi thọ dài thêm một chút thì chúng ta có thể tu 

đến lý nhất tâm bất loạn, sanh đến thế giới Tây 

Phương Cực Lạc cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Cho 

nên người chân thật giác ngộ, người chân thật tường 
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tận, ở thế giới Ta Bà không tranh thủ các thứ khác, 

chỉ tranh thủ thời gian để tu, bởi vì thời gian của thế 

giới Ta Bà quá bảo quý.  

Thế giới Ta Bà Bảo quý ở chỗ nào vậy?  

Cũng không phải không có đạo lý, thế giới Ta 

Bà tiến bộ rất khó, thoái chuyển rất nhanh. Tình hình 

thế giới Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn tưởng phản 

với ở Ta bà đây của chúng ta, họ ở nơi đó không có 

thoái chuyển, thế nhưng tiến bộ rất chậm. Không như 

nơi đây, ở nơi đây có đại tiến đại thoái, họ ở nơi đó 

không thoái, thế nhưng tiến rất là chậm, không cách 

gì nâng lên trên cao mức độ lớn. Còn ở nơi đây có thể 

nâng lên trên cao ở mức độ lớn, cho nên với cái 

duyên này, thế giới Ta Bà tốt hơn thế giới Cực Lạc. 

Bất cứ thế giới nào, đều có chỗ tốt, đều có khuyết 

điểm, chúng ta đem cái ưu điểm của thế giới Ta Bà 

nắm giữ lấy, bắt lấy, khuyết điểm thì hoàn toàn xả bỏ 

hết, chúng ta liền có thể được đại thành tựu. Ở cái thế 

gian này chúng ta tu hành, người trong một đời có thể 

đạt đến lý nhất tâm bất loạn không phải không có? 

Có! Không phải không có. Tông môn chi sĩ “Đại 

triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”, cùng với “Lý nhất 

tâm bất loạn” của Tịnh Độ tông, hoàn toàn giống 

nhau. “Minh tâm kiến tánh”  

Cái gì gọi là minh tâm kiến tánh?  

Nói ra những danh từ này làm cho chúng ta 
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nghe qua mơ mơ hồ hồ, không có một khái niệm rõ 

ràng. “Minh tâm kiến tánh” đổi một danh từ chính là 

dùng chân tâm, không còn dùng vọng tâm. Tâm tánh 

là chân tâm, bạn có thể dùng tâm thuần chân, thì sanh 

cõi Thật Báo Trang Nghiêm. 

Cái gì là vọng tâm? 

Ý niệm tự tư tự lợi chính là vọng tâm. Nếu như 

chúng ta vẫn làm không rõ ràng, hoặc giả là pháp sư 

bạn cũng là phàm phu, nên cũng có phiền não, lời của 

vị pháp sư này chúng tôi chưa chắc tin tưởng. Vậy 

lấy lời của Phật nói, trên Kinh Kim Cang có một tiêu 

chuẩn, đó là “Người dùng chân tâm lìa bốn tướng, 

người lìa bốn tướng chính là người dùng chân tâm, 

vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, 

vô thọ giả tướng”, con người này đang niệm Phật là 

“Lý nhất tâm bất loạn”, còn ở trong tông môn gọi là 

“Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”. Nếu như bạn 

không lìa khỏi cái “ngã”, có “ngã” thì có riêng tư, bạn 

liền có tâm riêng tư. Có tâm riêng tư, bạn làm bất cứ 

việc gì cũng đều là phước báo hữu lậu của ba cõi. 

Việc tốt có lớn hơn, như trên Phật kinh có một thí dụ 

“Bố thí bảy báu tam thiên đại thiên thế giới” cũng là 

phước báo hữu lậu của ba cõi, cho dù phước báo hữu 

lậu lớn nhất là đến Đại Phạm Thiên làm Thiên 

Vương, đến trời Ma Hê Thủ La để đi làm Thiên 

vương, cũng không thể ra khỏi ba cõi, không thể liễu 

sanh tử. Cho nên bố thí bảy báu tam thiên đại thiên 
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thế giới cũng không bằng vì người diễn nói bốn câu 

kệ trên kinh Đại thừa. Đây là Phật nói trên kinh, 

không hề sai. Nếu chúng ta nghe rồi vẫn không thể 

tin tưởng, cho rằng Phật nói lời nói này đại khái là 

miễn cưỡng chúng ta, khuyên chúng ta đi đọc kinh, 

đại khái không phải là thật. Vậy nếu không phải là 

thật, Phật ở trên kinh nói“Phật thị chân ngữ giả, thật 

ngữ giả, như ngữ giả, bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ 

giả”22 thì mấy câu nói này không đáng tin hay sao? 

Nếu chúng ta có loại hoài nghi này, thì đây là tội 

nghiệp rất sâu. Hay nói cách khác không tin lời nói 

chân thật, tin tưởng lời giả. Phật mỗi câu, mỗi chữ 

đều là chân thật không hư dối, không có chữ nào là 

lời giả dối. Phật Bồ Tát dùng chân tâm đối người, còn 

phàm phu chúng ta thì lấy “Hư cuống”23 đối với Phật 

Bồ Tát, chúng ta dùng hư tình giả ý. Phật Bồ Tát 

dùng chân tâm đối với người, quyết định không có 

chút nào lợi ích của chính mình trong đó, không có 

chút ý nguyện của chính mình trong đó, dụng tâm là 

chân tâm. Còn ta nghĩ thế nào thế nào đó, ta cho rằng 

thế nào thế nào đó, đã là vọng tâm, không phải chân 

tâm.  

Tôi thường hay khích lệ các đồng tu, chúng ta 

bắt tay vào từ chỗ nào? Nhất định phải nên biết, 

chúng ta phải từ đối với tất cả mọi người, tất cả mọi 

việc, tất cả mọi vật, xả bỏ đi ý niệm khống chế mà bắt 

tay vào. Tất cả phàm phu sáu cõi, khởi tâm động 

niệm, đều muốn khống chế người, khống chế việc, 
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khống chế vật. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quán sát, bạn sẽ 

thấy trẻ nhỏ 3-4 tháng tuổi, loại hình thái này đều 

biểu lộ ra rồi, đồ mà chúng ưa thích, chúng nắm lấy 

rất chặt, khống chế nó, không ưa thích thì chúng liền 

khóc, chúng không biết nói chuyện. Bạn từ ngay 

trong động tác của chúng liền có thể thấy ra được, 

chúng đã có ý niệm ý nghĩ khống chế với người sự và 

vật. Đây không phải là thứ tốt, từ khống chế phát 

triển thì trở thành chiếm hữu, chiếm hữu liền tạo 

nghiệp, khống chế cái ý niệm đó là mê hoặc. Hoặc, 

Nghiệp, Khổ, chiếm hữu là tạo nghiệp, mang đến 

chính là khổ báo ba cõi sáu đường. Cho nên Phật dạy 

chúng ta buông bỏ, Phật dạy chúng ta xả bỏ, quyết 

định chính xác. Phật Bồ Tát không giống như chúng 

ta, chính là các Ngài xả được sạch trơn, không nhiễm 

một trần. Phật Bồ Tát thị hiện ở cái thế gian này, tất 

cả đều là tùy duyên. Phàm phu chúng ta là phan 

duyên. Phan duyên chính là có ý nghĩ của chính mình 

trong đó, không có ý nghĩ của chính mình trong đó là 

tùy duyên, có ý nghĩ của chính mình ở trong đó là 

phan duyên.  

Do đây có thể biết học là quan trọng hơn bất cứ 

thứ gì, “Học nhi tri chi”24. Đây chính là tại vì sao 

những đại đức xưa nay, không luận là xuất gia tại gia, 

dùng thân cận thiện tri thức là việc trọng đại bậc nhất 

ngay trong đời này. Các vị xem thấy trong “Cao Tăng 

Truyện”, xem thấy trong “Tông Môn Ngữ Lục”. Các 

vị cũng xem thấy ghi chép trong “Sơn Chí” ở Trung 
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Quốc đại lục những tự viện, những đạo tràng tại gia 

xuất gia, đều sẽ trụ một khoảng thời gian tương đối 

dài. Vì sao vậy? Thân cận bạn lành, có được cơ hội 

học tập, mỗi ngày có thời gian đọc kinh, có thời gian 

nghe kinh, có thời gian cùng với các đồng tham bạn 

hữu nghiên cứu thảo luận. Lý càng nói càng tường 

tận, tường tận giúp chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta 

phá trừ mê hoặc, chúng ta mới có thể đạt được, chân 

thật thu hoạch được thành quả như lý như pháp. Cái 

thành quả này chính là trí tuệ, phước đức.  

Như Lai trên quả địa “Nhị túc tôn” là trí tuệ, 

phước đức viên mãn, túc chính là ý nghĩa của viên 

mãn. Chúng ta từ xưa đến nay, từ sơ phát tâm đến 

Như Lai quả địa, chúng ta mong cầu là cái gì? Phước 

đức, Trí tuệ, hai thứ này đều quan trọng.  

Thế nhưng đối với sơ học mà nói, trí tuệ càng 

quan trọng hơn phước đức, bởi vì nếu bạn không có 

trí tuệ, bạn không biết tu phước, bạn cũng không có 

năng lực thấy ra được đâu là phước, đâu là họa, kiết 

hung họa phước bạn rất khó mà phân biệt. Cho nên 

đối với sơ học chúng ta mà nói trí tuệ nặng hơn 

phước đức.  

Đối với người tu hành lâu năm mà nói, đã khai 

ngộ rồi, phước đức trọng hơn trí tuệ. Chúng ta đọc 

được ở trên Phật kinh liền có thể có được chứng minh 

rất tốt: Bồ Tát thành Phật rồi, trí tuệ viên mãn, còn 

phải dùng thời gian 100 kiếp để tu phước. Bạn nghĩ 
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thử xem đây là ý gì? Nếu các Ngài không tu phước, 

thì Ngài không có được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Bởi 

vì tướng hảo là phước báo, cho nên dùng thời gian 

100 kiếp để tu phước, sau đó mới có thể độ chúng 

sanh. Độ chúng sanh không thể không có phước. Vì 

sao? Thực tế mà nói bạn có trí tuệ nhưng trí tuệ có 

ích dụng gì? Học vấn có tốt hơn, không thể làm cơm 

ăn. Thế nhưng có phước báo, có tiền của, nó vừa dẫn 

khởi thì liền có đến. Cho nên Bồ Tát phải thành Phật 

độ chúng sanh. Cho nên không có phước báo thì làm 

sao được? Phải phước huệ song tu, phải phước huệ 

viên mãn.  

Do đó Thế Tôn dạy bảo chúng ta, ngay trong 

quá trình đó, phước huệ đều phải quan tâm, không thể 

nghiêng nặng một bên. Tốt nhất là trong phước có 

huệ, trong huệ có phước, đây gọi là trung đạo, 

nghiêng về phía bên huệ, hoặc giả là nghiêng về phía 

bên phước đều không phải là trung đạo. Trung đạo 

phải chú trọng phước huệ song tu, phước huệ đều 

học.  

Thế nhưng phước huệ chân thật, quyết định là 

tâm chân thành, nếu có một chút tâm lừa gạt chúng 

sanh, phước huệ đều không có. Tổ sư đại đức thường 

hay nói với chúng ta “Tất cả phải từ ngay trong tâm 

chân thành mà làm”25. Câu nói này rất quan trọng, 

chúng ta quay đầu, cái thứ nhất phải từ ngay chỗ này 

mà quay đầu. Ngày trước đều là dùng tâm “hư 
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cuống”  đối với tất cả chúng sanh, thậm chí đối với cả 

Phật Bồ Tát, chúng ta từ chỗ nào quay đầu lại, từ nay 

về sau chúng ta nhất định giống như Phật Bồ Tát, 

dùng tâm chân thành đối với tất cả chúng sanh. Bạn 

quả nhiên từ chỗ này mà quay đầu lại, bạn lập tức 

liền được chư Phật hộ niệm, bạn lập tức liền được 

Long Thiên thiện thần ủng hộ. Họ không phải ủng hộ 

người của bạn, Phật Bồ Tát cũng không phải hộ niệm 

bạn, mà ủng hộ chân tâm chân thành này của bạn. 

Đây là đạo tâm hy hữu khó được, cái tâm này khó 

phát, vừa phát liền chứng quả.  

Bạn thấy Bồ Tát sơ trụ trong kinh Đại Thừa là 

Phát tâm trụ. Chỉ cần cái tâm này của bạn phát rồi, 

không thoái chuyển, thì trụ rồi, trụ ở ngay nơi chân 

tâm, bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ của phát tâm trụ.  

Nhà Phật thường nói “Buông bỏ đồ đao, lập 

địa thành Phật”, chính là thí dụ cho sự việc này. Đồ 

đao là cái gì? Đồ đao là vọng tâm. Tâm hư cuống 

không thật, đồ đao giết pháp thân huệ mạng của bạn. 

Đồ đao  bạn có thể buông bỏ rồi, pháp thân huệ mạng 

được cứu, bạn liền thành Phật. Vậy tại vì sao không 

dùng tâm chí thành để đối nhân xử thế tiếp vật? Nếu 

như bạn nói “Nếu như tôi dùng chân tâm để đối nhân 

xử thế tiếp vật, thì tôi bị thiệt thòi rồi” thì câu nói này 

chính là tự gạt mình, gạt người. Bạn dùng tâm chân 

thành để đối nhân xử thế tiếp vật, nhất định không 

thiệt thòi. Còn bạn dùng tâm hư cuống thì bạn thiệt 
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thòi lớn, tương lai phải đọa ba đường, cái thiệt đó thật 

to, tương lai phải chịu ác báo. Bạn thấy cái thiệt này 

của bạn phải lãnh lấy có lớn hay không? Cho nên kiết 

hung họa phước lợi hại, có thể thấy được rõ ràng, 

thấy được tường tận.  

Làm thế nào gặp kiết tránh hung là đại học vấn. 

Các đồng tu nếu như ở trên chỗ này có sự thể hội, thì 

mới biết được chúng ta thân cận thiện tri thức là quan 

trọng đến như vậy.  

Tôi năm xưa gặp đại sư Chương Gia, tôi theo 

ông ba năm, khi đại sư Ngài viên tịch, nếu như ông 

trường thọ, thì sớm muộn gì tôi cũng học mật với 

Ngài, đạo lý nhất định. Ông dạy tôi ba năm thì ông ra 

đi. Sau đó tôi gặp lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo 

ông mười năm, không thiếu vắng một buổi học nào. 

Chúng tôi thuộc về chúng thường tùy, lão sư Ngài đi 

đến nơi nào thì tôi đi theo đến đó.  

Hiện tại chúng ta phải phát tâm thân cận một vị 

chân thiện tri thức. Hy hữu không gì bằng là A Di Đà 

Phật, nhất định cầu sanh Tây Phương, thân cận A Di 

Đà Phật Thế Tôn. Cái quyết định này của chúng ta 

nhất định là chính xác, không có chút sai lầm nào, 

mười phương chư Phật Như Lai đều là khuyến cáo 

chúng ta như vậy. Chúng ta ở ngay trong cái nguyện 

này phải sanh khởi cái tâm ngưỡng vọng. Vì sao vậy? 

Vô lượng thọ, chỉ cần tuổi thọ dài. A Di Đà Phật vô 

lượng thọ, Ngài trụ thế dài, thời gian giáo học dài. 
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Chúng ta đi đến nơi đó, thọ mạng cũng là vô lượng, 

thời gian tu học của chúng ta dài, làm gì mà không 

thành tựu chứ? Thế Tôn thường nói trong đại kinh, 

phàm phu tu thành Phật, phải trải qua ba Đại A Tăng 

Kỳ kiếp. Nhưng vô lượng thọ dài hơn nhiều so với ba 

đại A Tăng Kỳ kiếp. Cho nên dù là ba đại A Tăng Kỳ 

kiếp thì chúng ta cũng đủ thời gian để tốt nghiệp, sẽ 

không thoái chuyển, sẽ không gián đoạn. Cho nên 

chư Phật Như Lai khuyên chúng ta cầu sanh Tịnh Độ, 

bạn nói xem có đạo lý hay không? Ngoài Tịnh Độ ra, 

cõi nước chư Phật khác đều có thoái chuyển, giống 

như thế giới này của chúng ta vậy, đều có thoái 

chuyển, đều có sáu cõi. Chỉ riêng thế giới Tây 

Phương Cực Lạc không có sáu cõi luân hồi. Thế giới 

Cực Lạc các vị tỉ mỉ mà quán sát, nó chỉ có một pháp 

giới, pháp giới nhất chân, nó không có mười pháp 

giới, chân thuần đến tột đỉnh, pháp giới Bồ Tát Phổ 

Hiền. Phật thường hay nói với chúng ta, Bồ Tát 

không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành 

Phật đạo, cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi 

mỗi đều tu hạnh Phổ Hiền. Bạn thấy trong Phần Tựa 

của bổn kinh này, sau khi giới thiệu các vị thượng 

thủ, thì câu thứ nhất “Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại 

sĩ chi đức”, cho nên thế giới Cực Lạc là thế giới gì? 

Là pháp giới Phổ Hiền. 

Pháp giới Phổ Hiền cùng pháp giới đại Bồ Tát khác 

biệt nhau ở chỗ nào?  
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Khác biệt ở tâm của Bồ Tát Phổ Hiền là tâm 

thuần chân, không có chút hư giả nào, không có chút 

“Ngã kiến” nào. Ngã kiến còn không có, thì làm gì có 

ngã chấp? Đây là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Đại thừa 

không thể sánh.  

Bồ Tát Đại thừa tuy “Ngã chấp” không còn, 

“Ngã ái” không còn, “Ngã si” không còn, nhưng 

“Ngã kiến” thì vẫn còn, chưa có đoạn sạch. Làm sao 

biết được? Tâm lượng của họ chưa đạt đến hư không 

pháp giới. Từ chỗ này có thể thấy ra được, họ phát 

nguyện muốn độ Đại thiên thế giới chúng sanh, vì đại 

thiên thế giới là một giới hạn, một cõi Phật, cho nên 

phát nguyện độ vô lượng vô biên chúng sanh đó của 

họ, vẫn là có phạm vi, cho dù phát nguyện đến hai cõi 

nước Phật, ba cõi nước Phật, mười cõi nước Phật, 

một trăm cõi nước Phật, một ngàn cõi nước Phật, họ 

vẫn là có phạm vi.  

Bồ Tát Phổ Hiền cái tâm lượng đó không có 

phạm vi, tận hư không khắp pháp giới, hoàn toàn 

tương ưng với bổn nguyện của Di Đà, đó là Bồ Tát 

Phổ Hiền. Phàm hễ có giới hạn đều không phải là Bồ 

Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền nhất định không có 

giới hạn, chân thật là “Tâm bao thái hư, lượng khắp 

pháp giới”. Lượng lớn thì phước lớn, cảm được thọ 

mạng vô lượng, thọ mạng là phước báo; Lượng nhỏ 

thì làm gì có phước báo lớn như vậy?  

Cho nên chư Phật Như Lai khuyên bảo chúng 
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ta, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà 

Phật, học tập với A Di Đà Phật, một đời thành Phật. 

Pháp môn này là Phật pháp ngay đời thành tựu, cái 

thành tựu đó là chứng được Phật quả viên mãn, cùng 

với A Di Đà Phật không hề khác biệt, một đời liền 

làm được. Thế giới phương khác phải trải qua rất 

nhiều đời, đời đời kiếp kiếp. Vì sao vậy? Tuổi thọ 

không dài. Cho dù chúng ta xem thấy Thế Gian Tự 

Tại Vương Phật nói pháp 42 kiếp, tuổi thọ dù là đến 

42 kiếp nhưng vẫn là có hạn. Tuổi thọ không dài, 

nhất định thoái chuyển, nhất định vẫn là có chướng 

ngại. Việc này chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận, 

chân thật rõ ràng tường tận, bạn mới biết được làm 

thế nào để chọn lựa.  

Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, 

ông vận dụng lời nói của tổ sư đại đức, “Nhân dân 

thọ mạng vô lượng”, đây là Tịnh Độ đức thứ nhất. 

Trong vô lượng công đức, đây là đức thứ nhất, không 

sai, là A Di Đà Phật oai thần gia trì. Thế nhưng chính 

mình cũng phải phối hợp với bổn nguyện của A Di 

Đà, vậy mới có thể thành tựu.  

Gia trì của A Di Đà Phật là phổ biến, là bình 

đẳng, là quyết định không có phân biệt, tại vì sao có 

người có được, có người không có được? Đó là 

“Người có được” chịu phối hợp với A Di Đà, người 

không có được, không chịu phối hợp với Phật. Phật 

dạy chúng ta phát tâm, chúng ta chân thật phát tâm 
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rồi, hợp tác với Ngài; Còn Phật dạy chúng ta phát 

tâm, chúng ta không chịu phát tâm, thì không hợp tác; 

Phật dạy chúng ta tu hạnh phổ hiền, chúng ta không 

chịu tu hạnh Phổ Hiền, thì không hợp tác. Do đây có 

thể biết vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, 

bốn độ, ba bậc, chín phẩm là do đâu mà có? Xem 

mức độ hợp tác của bạn nhiều ít, sự việc chẳng phải 

như vậy hay sao? Hoàn toàn hợp tác là cõi Thật Báo 

Trang Nghiêm thượng phẩm thượng sanh; Chỉ cần 

hợp tác mấy phần trăm, đi vãng sanh trong cõi Phàm 

Thánh Đồng Cư, sự việc chẳng phải như vậy sao?  

Tôi ngày trước giảng kinh này, giảng đến ba 

bậc chín phẩm, tôi nói thì không giống như người 

xưa, tôi thì lấy việc luận việc. Ở trong bộ kinh này 

Phật dạy chúng ta như thế nào, những cảnh giới, 

phương pháp, lý luận này, chúng ta làm đến được 

100%, làm đến được chính là hợp tác, thì bạn cõi 

Thật Báo thượng thượng phẩm vãng sanh; chúng ta 

làm đến được 90%, cắt bớt đi 10%, bạn cõi Thật Báo 

Trung phẩm vãng sanh; có thể làm đến được 80%, 

cõi Thật Báo hạ phẩm vãng sanh; có thể làm đến 

được 70%, cõi Phương Tiện Hữu dư thượng phẩm 

vãng sanh…Mãi đến phía dưới hạ hạ phẩm vãng 

sanh, cũng phải làm đến được 20%. Đây là chúng ta 

hợp tác với Phật. Còn 20% cũng không làm đến 

được, nhất định không thể vãng sanh.  

Trong 20% này các vị đồng tu phải chú ý đến, 
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quan trọng nhất chính là tâm chân thành. Làm sao 

biết được? Bởi vì cả “ba bậc vãng sanh” trong mỗi 

đoạn kinh văn, nói điều kiện vãng sanh Tịnh Độ 

“Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm”. Chúng ta 

liền biết được quan trọng nhất là phát tâm Bồ Đề, tâm 

Bồ Đề là chân tâm, nên bạn nhất định không thể dùng 

tâm hư vọng.  

Trong “Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật”, Thế 

Tôn nói với chúng ta tâm Bồ Đề: Cái thứ nhất tâm chí 

thành, chân thành đến tột đỉnh, gọi là tâm chí thành; 

Cái thứ hai là thâm tâm; Cái thứ ba là tâm đại bi. Tâm 

chân thành là thể, bạn không có thì không được, nhất 

định không thể vãng sanh; thâm tâm là hiếu thiện 

hiếu đức, tâm đại bi là từ bi là giúp đỡ người khác. 

Hai loại hai loại tâm này có cạn sâu khác nhau, 

nhưng không có tâm chí thành thì không được. Hay 

nói cách khác ta tích công lũy đức bao nhiêu, không 

gì quan trọng hơn phải dùng tâm chân thật mà làm. 

Nếu ta dùng chân tâm, thì dù cho bạn chỉ tích được là 

tiểu công tiểu đức, bạn vẫn có thể vãng sanh, nhưng 

sanh được phẩm vị không cao; Nếu như dùng vọng 

tâm mà làm những tích công lũy đức này, không thể 

vãng sanh, quả báo là phước báo hữu lậu ba cõi. Khác 

biệt ở cái điểm này.  

Nếu chúng ta không thể phân biệt rõ ràng, ngay 

đời này rất dễ luống qua. Hiểu sai đi ý nghĩa ở trong 

kinh, thiện nhỏ lợi nhỏ. Tiểu công tiểu đức dùng tâm 
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chân thành mà tu thì người này vãng sanh Cõi Phàm 

Thánh Đồng Cư. Hay nói cách khác thế giới Tây 

Phương là pháp giới chân thật, pháp giới nhất chân 

nên nhất định không thể dùng vọng tâm. Dùng tâm 

hư cuống, bạn muốn cầu sanh đến thế giới Tây 

Phương Cực Lạc, không thể có được, bạn một ngày 

niệm mười vạn danh Phật hiệu cũng không được, 

người xưa nói rất hay “Đau mồm rát họng chỉ uổng 

công”.  

Có thể thấy được phát chân tâm là quan trọng. 

Cho đến làm thế nào tu chân tâm? Làm thế nào tu 

tâm đại bi? Làm thế nào tích công bồi đức? Trong tất 

cả kinh điển đại thừa, nói được rất rõ ràng, nói được 

rất tường tận, chỉ cần chúng ta thường hay đọc tụng, 

tư duy thể hội, đem nó thực tiễn ngay trong đời sống, 

đó chính là tích công bồi đức, chính là thâm tâm, thực 

tiễn tâm đại bi. Thâm tâm là tự lợi, tâm đại bi là lợi 

tha, tất cả đều dùng tâm chân thành để làm nền tảng, 

“Nhất thiết giai tùng chân thật tâm trung tác”. Câu 

nói này là đại sư Thiện Đạo nói. Ngài Thiện Đạo 

ngay trong truyền thuyết nói rằng Ngài chính là hóa 

thân của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tái lai, nếu đã là 

A Di Đà Phật tái sanh, vậy Ngài Thiện Đạo nói thì 

chính là A Di Đà Phật chính mình nói. “Quán Vô 

Lượng Thọ Phật Kinh Tứ Thiệp Sớ”, của Ngài cũng 

chính là A Di Đà Phật chính mình giảng, chính mình 

chú, chúng ta làm sao có thể không tin?  
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NGUYỆN THỨ 16 - Thanh Văn vô số 

CHÁNH KINH: “Giả linh tam thiên đại thiên thế 

giới chúng sanh tất thành Duyên Giác, ư bách 

thiên kiếp, tất cộng kế giảo, nhược năng tri kỳ 

lượng số giả, bất thủ Chánh Giác” - (16.  Thanh 

Văn vô số nguyện).  

[Dịch nghĩa: Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại 

thiên thế giới đều thành Duyên Giác, trong trăm 

ngàn kiếp cùng nhau tính toán mà biết nổi số lượng 

ấy thì chẳng lấy Chánh Giác] - (Nguyện thứ 16: 

Thanh Văn vô số) 

Cho nên đọc đến hai nguyện này, chúng ta biết 

được thế giới Tây Phương Cực Lạc thuần là Bồ Tát, 

người người đều là Vô Lượng Thọ.  

Lão sư không có vấn đề, chính mình cũng 

không có vấn đề, lại xem qua đồng tham đạo hữu, 

đồng tu, đồng tu đều là “Chư thượng thiện nhân”. 

Mỗi mỗi đều là phát tâm Bồ Đề, mỗi mỗi đều là một 

lòng chuyên niệm, đây chính là bậc thượng thiện 

nhân. Số lượng nhiều ít? Không thể tính! Không 

giống như thế gian này chúng ta người thiện ít, người 

bất thiện nhiều, nơi nơi đều có chướng ngại. Chướng 

ngại nơi nhân sự còn chướng ngại nghiêm trọng hơn 

so với vật chất, chướng ngại vật chất dễ dàng khắc 

phục, chướng ngại nhân sự rất khó khắc phục. Thế 

giới Tây Phương Cực Lạc không có chướng ngại, thọ, 
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lượng cùng đại chúng thế giới Tây Phương Cực Lạc, 

trên nguyện văn nói rất hay “Thanh Văn thiên nhân 

vô số”. Thế giới Tây Phương thuần là Bồ Tát, làm gì 

có “Thanh Văn thiên nhân”? Trên bản kinh phía sau 

tự mình có giải thích, Phật biết được chúng ta đọc cái 

nguyện văn này rồi sẽ có nghi hoặc, cho nên phía sau 

vì chúng ta nói ra vì sao chỗ này lại nói như vậy.  

Cái cách nói này có hai ý nghĩa:  

Ý nghĩa thứ nhất: Là nói thân phận trước khi 

chưa vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ví 

dụ như chúng ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực 

Lạc rồi, người bên đó xem thấy là thiên nhân, vì là từ 

thiên nhân mà đến. Có số lại là từ Thanh Văn Duyên 

Giác hồi tiểu hướng đại, phát nguyện cầu sanh thế 

giới Tây Phương Cực Lạc, đó là Thanh Văn. Đây là 

một cách nói. 

Cách nói thứ hai: Là nói ở thế giới Tây Phương 

Cực Lạc, trên phương diện đoạn phiền não cạn sâu 

mà nói. Chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, một phẩm 

phiền não chưa đoạn, sau khi đến được thế giới Tây 

Phương Cực Lạc, phiền não vẫn chưa đoạn hết, cũng 

bằng thiên nhân của thế giới phương khác; Còn kiến 

tư phiền não đoạn tận rồi, nhưng trần sa, vô minh vẫn 

chưa đoạn, cũng bằng với Thanh Văn Duyên Giác 

của thế giới phương khác, là cái ý như vậy. Đều là từ 

trên thí dụ mà nói. Nhất định đều thuần là đại thừa Bồ 

Tát Phổ Hiền, hay nói cách khác Bồ Tát Phổ Hiền sơ 
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phát tâm, Bồ Tát Phổ Hiền sơ tín vị, Bồ Tát Phổ Hiền 

nhị tín vị, mãi đến Bồ Tát Phổ Hiền Đẳng giác, thảy 

đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta đoạn chứng phiền 

não, số mục tuy là không như nhau, nhưng thông 

minh trí tuệ, phương tiện khéo léo, cùng đại Bồ Tát 

không hề khác nhau. Đây chính là chỗ thù thắng 

không gì sánh bằng của thế giới Tây Phương.  

Giảo lượng của nguyện thứ 16 ở cái đoạn văn 

tự này, để chúng ta từ chỗ này mà thể hội, số lượng 

không thể nghĩ bàn, việc này ở thế giới Cực Lạc đều 

đã thành tựu rồi.  

Trong chú giải của Hoàng lão cư sĩ, ở trang thứ 

256, giới thiệu với chúng ta tam thiên đại thiên thế 

giới, ông dùng cách nói của nhà khoa học gần nhất, 

đáng được chúng ta làm tham khảo.  

Cái nguyện này chúng ta chỉ giảng đến đây, A 

Di Đà Phật.  

****** 
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(VCD 117) 

NGUYỆN THỨ 17- Chư Phật khen ngợi 

CHÁNH KINH: Ngã tác Phật thời, thập phương thế 

giới, vô lượng sát trung, vô số chư Phật, nhược bất 

cộng xưng thán ngã danh, thuyết ngã công đức, 

quốc độ chi thiện giả, bất thủ Chánh Giác. (17.  

Chư Phật xưng thán nguyện). 

[Dịch nghĩa:“Lúc tôi thành Phật, vô số chư Phật 

trong vô lượng cõi nước trong mười phương thế 

giới nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, 

thuật sự tốt lành của cõi nước và công đức của tôi 

thì chẳng lấy Chánh Giác”]- (Nguyện thứ 17: Chư 

Phật khen ngợi). 

Đây là chương thứ 9 của đại nguyêṇ, trong 48 

nguyêṇ thì đây là nguyêṇ thứ 17. “Chư Phật xưng 

thán nguyện”. Phần trước đa ̃ báo cáo qua với quí vi ̣

rồi, 48 nguyện Di Đà: Từ nguyêṇ thứ 15 “Tho ̣maṇg 

vô lươṇg” “Thanh Văn vô số” “Chư Phật xưng thán” 

cho đến “Thâp̣ niêṃ tất sanh”, đây đều là phần thù 

thắng nhất, quan troṇg nhất ở trong 48 nguyêṇ, đặc 

biêṭ là nguyêṇ này. 

Cổ đức nói cho chúng ta biết, nếu như không có 

nguyêṇ này, thì tâm nguyêṇ của Phật A Di Đà lớn 
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bao nhiêu cũng không thể viên mañ. Cho dù xây 

dưṇg thế giới Cưc̣-lac̣ viên mañ, để dành cho người 

niêṃ Phật 10 phương làm nơi đaọ tràng tiến tu, có ai 

biết? Nếu như không có người biết, chúng ta cũng se ̃

không phát tâm muốn đi đến thế giới Cưc̣-lac̣ rồi. 

Cho nên cái sư ̣viêc̣ này nhất điṇh cần tất cả chư Phật 

Bồ-tát vì moị người chúng ta giới thiêụ, gửi gắm, thì 

chúng ta mới biết có môṭ vi ̣Phật A Di Đà, mới biết 

có môṭ thế giới Cưc̣-lac̣. Cho nên nguyêṇ này là thù 

thắng hơn hết.  

Hơn nữa nguyện này không có không đươc̣. 

Chúng ta cũng có thể xem như là A Di Đà Như lai ở 

trong pháp giới đã lập môṭ ngôi trường đaị học Phật 

giáo, đã lập một thôn Di Đà với quy mô vi ̃đaị, thế 

giới Cưc̣-lac̣ chính là thôn Di Đà lớn. Nhất điṇh cần 

tất cả chư Phật Như lai 10 phương 3 đời, cùng nhau 

giúp Phật A Di Đà chiêu sinh. Chúng sanh trong thế 

giới 10 phương mới biết có môṭ nơi chốn như vậy, 

nơi mà tất cả chư Phật xưng tán.  

Chúng ta hoc̣ Phật mục đích là gì? Chư Phật 

Như lai giáo hóa chúng sanh với muc̣ đích gì? Chúng 

ta  phải cần hiểu rõ, cần sáng tỏ. 

Sao goị là Phật? Nếu như hoc̣ Phật mà ngay cả 

vì sao goị là Phật, vì sao goị là Bồ-tát, đều hiểu 

không rõ ràng, như vậy làm sao có thể nói là không 

mê tín chứ? Phật, Bồ-tát cái danh từ này là tiếng Ấn 

Đô.̣ Đaị sư dic̣h kinh cổ đaị vâñ cứ giữ nguyên cái âm 
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gốc của tiếng Phaṇ, dùng âm dic̣h. Điều này ở trong 

quy tắc dic̣h kinh nó thuôc̣ vào loaị “Tôn troṇg không 

dic̣h”. Không phải không dic̣h đươc̣, mà là tôn troṇg 

đối với cách xưng hô này, dùng âm gốc của nó. Phật, 

ý nghiã tương đồng với thánh nhân, hiền nhân mà 

người Trung Quốc goị. Phật là thánh nhân, Bồ-tát là 

hiền nhân.  

Vì sao goị là thánh?  

Ở trong từ vưṇg Trung Quốc giải thích: Đối với 

lý sư,̣ nhân quả của vũ tru ̣nhân sinh thông đaṭ hiểu rõ 

thì người này đươc̣ goị là thánh nhân.  

Vì sao gọi là Hiền nhân? 

Người hoc̣ tập theo thánh nhân, làm học trò của 

thánh nhân, một lòng một da ̣ muốn hoc̣ thánh nhân 

thì người này đươc̣ gọi là Hiền nhân.  

Ở trong Phật pháp, ở trong kinh điển giải thích: 

“Phật” phiên dic̣h là bâc̣ trí, bâc̣ giác; Trí là trí tuê.̣ 

Trí tuê ̣đaṭ đến cứu cánh viên mañ, đối với tất cả pháp 

thế xuất thế gian, không có gì không giác ngộ; Giác 

ngộ tức là không mê hoăc̣, thảy đều giác ngộ, thảy 

đều sáng tỏ thì người này chúng ta bèn tôn xưng ho ̣là 

Phật Đà.  

Hoc̣ Phật Đà, làm đê ̣ tử của Phật Đà, môṭ lòng 

môṭ da ̣ tu hoc̣: Cầu trí tuê,̣ cầu giác ngộ, người như 
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vậy đươc̣ tôn xưng là Bồ-tát.  

Vì vâỵ chúng ta không nên xem và ứng xử với 

Phật Bồ-tát như thần tiên. Vâỵ là sai rồi! Thần tiên so 

với Phật Bồ-tát còn phải ở dưới môṭ cấp.  

Thần có thiên thần: Chúng ta xem thấy trong 

kinh Phật, thiên thần sắc giới, thiên thần vô sắc giới, 

ở trong đây gồm cả Đaị Phạm Thiên Vương, Ma Hê 

Thủ La Thiên Vương, thống liñh tam thiên đaị thiên 

thế giới, nhưng ho ̣vâñ là hoc̣ trò của Phật, vâñ là hoc̣ 

trò của Bồ-tát. Họ là hoc̣ trò taị gia của Phật Bồ-tát, 

phát nguyện hô ̣ trì Phật pháp, đây là điều chúng ta 

phải nhâṇ biết rõ ràng. Phật Bồ-tát không phải thần 

tiên.  

Chúng ta không nên học làm thần tiên, hoc̣ làm 

thần tiên là hỏng rồi! Vì sao? Vâñ phải ở trong lục 

đạo luân hồi, chưa thể ra khỏi đươc̣. Chúng ta phải 

hoc̣ chư Phật Bồ-tát, trí tuê ̣ chân thật, trí tuê ̣ vô 

lươṇg, vậy là đúng rồi. Chỉ có trí tuê ̣mới có thể giải 

quyết vấn đề.  

Vấn đề trong thế gian này của chúng ta rất phức 

tap̣, điều này moị người đều biết. Trên trời cũng có 

vấn đề. Người Trung Quốc chúng ta thường tán thán 

Ngoc̣ Hoàng Đaị Đế. Người này rất nhiều tôn giáo 

tôn xưng ông là Thươṇg đế. Ở trong kinh Phật goị ho ̣

là Đao Lơị Thiên Chủ. Ho ̣ cũng có phiền phức, ho ̣

cũng có oan gia, A-tu-la thường hay đến kiếm chuyêṇ 
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gây sư,̣ khiến cho cung trời cũng không yên ổn. Quí 

vi ̣ đa ̃ xem “Tây Du Ký” Tôn Ngô ̣ Không đaị náo 

thiên cung, Tôn Ngô ̣Không chưa chắc đa ̃ náo thiên 

cung, nhưng vua A-tu-la thường hay đaị náo thiên 

cung, là sư ̣thâṭ chứ không phải giả. Đây chính là nói 

rõ, trên trời cũng không thái bình, làm vua trời cũng 

không có gì là ghê gớm. Những điều này nói tóm laị, 

thuâṭ ngữ hiện nay của chúng ta, còn goị là vấn đề xã 

hội. Trên trời, nhân gian, quỷ thần cũng đều có vấn 

đề xã hội.  

Những vấn đề xã hội này, chúng ta ngày nay 

thấy rất rõ ràng, rất sáng tỏ, rất khó giải quyết. Chính 

tri ̣ không giải quyết nổi. Cho nên Thích-Ca-Mâu-Ni 

Phật vì chúng ta biểu hiêṇ, từ bỏ điạ vi ̣quốc vương. 

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật là vương tử, vấn đề xã hội 

này nếu chính trị giải quyết đươc̣, Ngài làm quốc 

vương thì vấn đề chẳng phải đươc̣ giải quyết rồi sao? 

Tại sao phải từ bỏ vương vi ̣chứ? Là chứng tỏ vấn đề 

này, chính tri ̣không thể giải quyết.  

Vũ lưc̣ có giải quyết được không? Cũng không 

đươc̣. Chúng ta xem thấy ở trong truyêṇ ký của 

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Thế Tôn võ nghê siêu quần, 

ngài có thể làm tướng quân, có thể làm thống soái. 

Vũ lưc̣ không thể giải quyết, nên ngài cũng từ bỏ nó 

luôn, ngài cũng không làm tướng quân, cũng không 

làm thống soái.  

Nói thêm với quý vi,̣ kinh tế không thể giải 
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quyết, điều này quý vi ̣nhìn thấy rất rõ ràng.  

Khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết. 

Không những không thể giải quyết, mà măṭ trái của 

khoa học kỹ thuật se ̃đem laị đaị kiếp naṇ cho nhân 

loại. Ngày nay quý vi ̣ đều hiểu đươc̣, chiến tranh 

không bùng nổ thì thôi, nếu bùng nổ là chiến tranh 

hạt nhân. Có rất nhiều người đều nói, chiến tranh thế 

giới thứ 3 là cuôc̣ chiến tranh chung kết trong lic̣h sử 

nhân loại. Tức là nói cuôc̣ chiến tranh này sau khi kết 

thúc, thì thế gian sẽ không còn chiến tranh nữa. Tại 

sao vâỵ? Toàn bô ̣bi ̣ hủy diêṭ hết. Văn minh khoa học 

kỹ thuật khó nhoc̣ vất vả trong 200-300 năm này, se ̃

bị chiến tranh haṭ nhân hủy diêṭ toàn bộ, nhân loaị laị 

phải quay về đời sống nguyên thủy. Đây là khoa học 

kỹ thuật không thể giải quyết vấn đề.  

Cái gì có thể giải quyết vấn đề xã hội này vâỵ?  

Là giáo dục! Cho nên Thích-Ca-Mâu-Ni Phật 

từ bỏ hết tất cả, cả đời theo đuổi vào công tác giáo 

dục xã hội. Chúng ta phải hiểu thâṭ rõ, Thích-Ca-

Mâu-Ni Phật là người thế nào vâỵ? Là nhà giáo dục 

xã hội đa nguyên văn hóa, giống như Khổng Laõ Phu 

Tử của Trung Quốc vâỵ, đáng đươc̣ người tôn kính, 

đáng đươc̣ quỷ thần tôn kính, thiên vương đều tôn 

kính. Chúng ta thường hay xem thấy ở trong kinh, 

Phật đươc̣ người tôn xưng là “Thiên, Nhân Sư”, là 

thầy dâñ đường của nhân gian và trời, dùng trí tuê ̣

chân thâṭ chỉ daỵ chúng ta biết chân tướng của vũ tru ̣
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nhân sinh. Sau khi hiểu rõ chân tướng thì vấn đề tư ̣

nhiên se ̃đươc̣ giải quyết.  

Cho nên Phật giáo là giáo dục, hoàn toàn không 

phải tôn giáo. Âu Dương Cảnh Vô đầu Dân Quốc nói 

rất hay “Phật giáo không phải tôn giáo, không phải 

triết hoc̣, nhưng là cái tất yếu cho thế giới ngày nay”. 

“Tất yếu”, chữ “Tất” này vô cùng khẳng điṇh, chỉ có 

loaị giáo dục này mới có thể mang lại ổn điṇh xã hội, 

thế giới hòa bình, nhân dân thâṭ sư ̣hạnh phúc.  

Nhưng nền giáo dục tốt như vậy, cũng cần phải 

có người giúp đỡ thúc đẩy, nhà Phật goị là hô ̣pháp. 

Cho nên Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, đem cái sư ̣ nghiêp̣ 

lớn này phó thác cho quốc vương, đaị thần, yêu cầu 

họ dùng địa vi,̣ quyền lực của mình để thúc đẩy nền 

giáo hoc̣ này. Sư ̣cống hiến của Phật pháp đối với xã 

hội mới có thể thâṭ sư ̣ thành hiêṇ thưc̣. Nếu như 

không có những người này ra sức thúc đẩy thì nền 

giáo học tốt như vậy cũng sẽ bị chôn vùi chứ không 

phát triển, không có ai biết. Đây là điều mà chúng ta 

nhìn thấy ở trong hoàn cảnh sinh hoaṭ cả đời của 

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật từ chính bản thân Ngài.  

Ở chỗ này chúng ta laị nhìn thấy Phật A Di Đà, 

Phật A Di Đà không xuất hiêṇ ở thế gian chúng ta, 

mà ở môṭ thế giới khác. Thế giới này cách thế giới 

của chúng ta đây 10 vaṇ ức cõi Phật, ở bên đó có môṭ 

cái thế giới rất lớn, cái thế giới đó goị là thế giới Cưc̣-

lac̣.  
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Chúng ta nghe cách nghi ̃ này lâp̣ tức liền liên 

tưởng đến: Phật A Di Đà có le ̃ là người ngoài hành 

tinh. Ngoài không gian còn có môṭ thế giới như vậy, 

có le ̃ là người ngoài hành tinh. Cách nghi ̃ này đươc̣ 

xem là khá thông minh rồi. Nhưng mà không chính 

xác. Taị sao không chính xác vâỵ? Người ngoài hành 

tinh, ho ̣ vâñ ở cõi người, ho ̣ vâñ là phàm phu, ho ̣

không phải Phật. Nhà Phật nói Luc̣ đaọ, nhưng Luc̣ 

đaọ không phải do Phật nói đầu tiên, mà tôn giáo cổ 

xưa Ấn Đô.̣ Thời gian trước, Singapore có môṭ cuôc̣ 

triển lam̃ liên kết của 9 tôn giáo. Quí vi ̣đều đa ̃đi xem 

rồi, Phật giáo chúng ta xếp ở vi ̣ trí thứ 4. Thứ tư ̣sắp 

xếp thế nào vâỵ? Theo lic̣h sử mà sắp xếp: Lic̣h sử 

sớm nhất là Ấn Đô ̣Giáo, ở trong kinh Phật goị là Bà 

La Môn giáo, so với lic̣h sử Phật giáo phải sớm hơn 

trên 2000 năm. Đây là điều mà chúng ta đa ̃nhìn thấy 

ở nơi đó; Ngay cả lic̣h sử của Bái Hỏa giáo cũng lâu 

hơn Phật giáo, cũng sớm hơn Phật giáo. Những tôn 

giáo cổ xưa này của Ấn Đô,̣ ho ̣ cũng tu điṇh, tu rất 

thành công, điṇh công có thể đôṭ phá đươc̣ tần số 

không gian. Cái mà chúng ta goị là không gian 3 

chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, ngay 

cả đến không gian vô haṇ, dùng thiền điṇh có thể đôṭ 

phá. Hiện nay nhà khoa học chứng thưc̣, quả thâṭ có 

sư ̣tồn taị của không gian khác nhau. Nhưng khoa học 

kỹ thuật hiện nay vâñ chưa có cách đôṭ phá. Cũng 

chính là nói, nhân loaị chưa có cách nhìn thấy quá 

khứ, chưa có cách nhìn thấy vi ̣ lai. Nhưng ở trong 

thiền điṇh có thể đôṭ phá. Người có năng lưc̣ này se ̃
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nhìn thấy rất rõ ràng tình traṇg ở trong Lục đạo rồi. 

Ho ̣ nhìn thấy trời Duc̣ giới, nhìn thấy trời Sắc giới, 

nhìn thấy trời Vô sắc giới, nhìn thấy cõi Súc sanh. 

Cõi súc sanh chúng ta có thể nhìn thấy môṭ phần nhỏ, 

còn có phần lớn hơn chúng ta vâñ không nhìn thấy. 

Taị sao vâỵ? Là không cùng tần số không gian sinh 

hoaṭ với chúng ta. Cõi nga ̣quỷ với tần số không gian 

của chúng ta không giống nhau, chúng ta không nhìn 

thấy. Cõi điạ nguc̣ cũng không nhìn thấy. Đây là 

chính mắt ho ̣ (những người thiền định) nhìn thấy. 

Cho nên ở trong kinh điển của ho,̣ đối với tình traṇg 

của sáu cõi luân hồi ho ̣nói rất rõ ràng, rất minh bac̣h. 

Nhưng vâñ rất đáng tiếc, thấy thì nhìn thấy rồi, thấy 

rất rõ ràng, rất minh bac̣h rồi, nhưng rốt cuôc̣ từ đâu 

mà có thì họ không biết.  

Sáu cõi từ đâu mà có? Ở trong sáu cõi taị sao 

laị có sư ̣ biến hóa nhiều như vậy? Vấn đề này ho ̣

chưa có biện pháp, họ cũng đang nghiên cứu, cũng 

đang thảo luâṇ. Có đôṇg cơ nghiên cứu thảo luâṇ, ở 

trong Phật pháp goị là cảm. Chúng sanh có cảm, Phật 

liền có ứng.  

Cho nên Thích-Ca-Mâu-Ni Phật giáng sinh vào 

thế gian này, giúp đỡ moị người giải quyết cái vấn đề 

này. Điều này cũng tức là chứng tỏ công phu thiền 

định của họ vẫn chưa đủ, cao nhất chỉ mới tu đến “Tứ 

thiền bát điṇh”. Cho nên đối với vấn đề này họ quan 

sát rất rõ ràng, mà không biết đươc̣ nguồn gốc của nó.  
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Công phu thiền điṇh của Phật cao hơn rất nhiều 

so với ho.̣ Ho ̣không theo đuổi kip̣. Phật đem cái chân 

tướng sự thật này nói ra rồi. Vũ tru ̣ từ đâu mà có? 

Hình thành như thế nào? Maṇg sống từ đâu mà có? 

Thế gian, nhà Phật nói thế gian phaṃ vi này thâṭ là 

quá lớn, không phải chỉ nói một cái địa cầu này, cái 

điạ cầu này quá nhỏ, thế gian nhà Phật nói là thời 

gian và không gian vô tâṇ: Quá khứ “vô thủy”26, vi ̣

lai “vô chung”, đây là nói thời gian; không gian rôṇg 

lớn không có bờ mé. Tất cả moị thứ ở trong đây, baṇ 

đều phải biết, đều phải hiểu rõ, hoàn toàn không có 

nghi hoặc thì cái vấn đề này mới đươc̣ coi là giải 

quyết viên mañ. Nền giáo dục của nhà Phật, nội dung 

chính là những điều này.  

Phật nói cho chúng ta biết nôị dung này, chính 

là đức năng vốn có ở trong tâm tánh của bản thân 

chúng ta. Loaị trí tuệ có thể lý giải viên mañ này, 

cũng là trí tuệ vốn có trong tư ̣ tánh chúng ta, đều 

không phải đến từ bên ngoài. Đây là đem nền giáo 

hoc̣ Phật pháp, toàn bộ nội dung nói ra rồi.  

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật như vậy, thì tất cả chư 

Phật Bồ-tát ở thế giới 10 phương giáo hóa tất cả 

chúng sanh cũng như vậy, không có ngoaị lê.̣ Đây là 

nền giáo dục vi ̃đaị, đích thưc̣ cứu cách viên mañ. Ai 

biết vâỵ? Chỉ có chư Phật Như lai mới hiểu rõ triêṭ 

để. Cho nên Phật A Di Đà không thể không phát 

nguyêṇ, mời tất cả chư Phật Như lai làm trơ ̣ thủ cho 
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ngài. Bổn sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật của chúng ta 

cũng không ngoaị lê.̣ Triều Đường, Thiêṇ Đaọ đaị sư 

đa ̃từng nói môṭ câu: “Chư Phật sở di ̃xuất hưng thế, 

duy thuyết Di Đà bản nguyêṇ hải.”27 Ý nghiã của 2 

câu nói này, chúng ta phải hiểu ý là: Tất cả chư Phật 

xuất hiêṇ ở thế gian, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa 

chúng sanh là để làm gì vâỵ? Chính là để khuyên moị 

người niêṃ Phật cầu sanh thế giới Cưc̣-lac̣, chỉ vì mỗi 

môṭ viêc̣ như vậy.  

Nếu đa ̃ vì môṭ sư ̣ viêc̣ này thì Thích-Ca-Mâu-

Ni Phật vào năm đó, giảng một bô ̣“Kinh A Di Đà” 

chẳng phải là đủ rồi đúng không? Taị sao còn phải 

giảng nhiều kinh điển như vậy? Đáp án đều ở trong 

kinh. Chỉ taị bản thân chúng ta lơ là không chú ý, 

không nhìn thấy. Không nhìn thấy cái gì vâỵ? Thâṭ sư ̣

lơ là. Chúng ta hoc̣ kinh giáo như vậy, cũng nên bi ̣xử 

phaṭ. Tôi nói ra, moị người nghe xong đều nghe rất 

quen tai, lời nói này nghe rất nhiều rồi, trong kinh 

cũng đa ̃ xem không ít: Phật daỵ chúng sanh, nhưng 

chúng sanh căn tánh không giống nhau nên Phật giáo 

hóa chúng sanh, quí vi ̣ phải nhớ ky,̃ viñh viêñ là bi ̣ 

đôṇg, hoàn toàn không bao giờ chủ đôṇg chỉ daỵ. 

Đây là chánh lý. Chủ đôṇg daỵ người, là bản thân baṇ 

có ý. Hay nói cách khác, bản thân baṇ chắc chắn có 

phân biêṭ, chấp trước. Chư Phật Bồ-tát không có, đây 

là điểm chúng ta phải hoc̣. Cho nên tôi thường hay 

khuyên các đồng tu. Nếu baṇ muốn hoc̣ Phật thâṭ sư,̣ 

thâṭ sư ̣ muốn có thành tưụ trong Phật pháp, cũng 
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chính là baṇ thâṭ sư ̣ muốn khai ngô,̣ thâṭ sư ̣ muốn 

đoaṇ phiền naõ, thâṭ sư ̣muốn có trí tuê,̣ thì trước tiên 

phải đem cái ý nghi ̃ khống chế đối với tất cả người, 

tất cả sư,̣ tất cả vâṭ đó buông xả đi. Baṇ biết không? 

Phật không có. Phật đối với tất cả người, sư,̣ vâṭ trong 

hư không pháp giới, hoàn toàn không có ý nghi ̃

khống chế, hoàn toàn không có ý nghi ̃ chiếm hữu. 

Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh là bi ̣đôṇg, không 

phải chủ đôṇg. Nếu như thâṭ sư ̣ là chủ đôṇg, thì tôi 

tin ngài chỉ giảng môṭ bô ̣“Kinh Di Đà”, những kinh 

khác đều không giảng. Khi bi ̣ đôṇg, baṇ muốn tôi 

giảng cái gì, thì tôi se ̃giảng cho baṇ cái ấy, đây là sư ̣

thâṭ. Cho nên Phật ứng cơ thuyết pháp. Căn cơ của 

chúng sanh vô lươṇg vô biên. Người này muốn thỉnh 

Ngài giảng cái này, người kia thỉnh pháp môn no,̣ 

Phật bèn giảng vô lươṇg vô biên pháp môn. Vô 

lươṇg, vô biên pháp môn là đươc̣ nói ra như vậy. Đây 

là điểm chúng ta phải hoc̣ tâp̣. Nếu như nói Phật chủ 

đôṇg, đó chỉ là một pháp môn, đó là: “Thành thâṭ 

niêṃ Phật, cầu sanh Tịnh-độ”. Ở trong kinh Phật 

nói cho chúng ta biết cái chân tướng sư ̣thâṭ này, giáo 

hóa chúng sanh chân tướng sư ̣thâṭ. 

Phật đem tất cả căn cơ chúng sanh, chia thành 3 bâc̣: 

Bậc thứ nhất: Người bâc̣ thươṇg, chúng sanh 

căn thuc̣, giảng pháp môn Tịnh-độ. Sao goị là căn 

thuc̣? Là thiêṇ căn, phước đức, nhân duyên của ho ̣

chín mùi. Ho ̣ ở trong môṭ đời này là có thể đi làm 
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Phật rồi, đối với daṇg người này giảng pháp môn này. 

Quí vi ̣nhất điṇh phải hiểu rõ, chúng ta tiếp xúc đươc̣ 

pháp môn này, nếu như có tín tâm, có nguyêṇ tâm thì 

baṇ chính là chúng sanh căn thuc̣. Hay nói cách khác, 

từ vô lươṇg kiếp đến nay, ngày nay cơ hôị làm Phật 

của baṇ đến rồi. Cái này quá hy hữu, quá khó đươc̣! 

Cư si ̃ Bành Tế Thanh nói: “Vô lươṇg kiếp đến nay 

môṭ ngày hy hữu khó găp̣”, chúng ta găp̣ đươc̣ rồi, ta 

phải làm Phật rồi.  

Bậc thứ hai: Người bậc trung, các baṇ quí vi ̣ 

thử nghĩ xem, có rất nhiều người không tin, muốn 

phá hoại, đó là lẽ đương nhiên. Baṇ thử xem ho ̣

phong cách có giống thành Phật hay không? Họ 

không giống, nghiệp chướng sâu năṇg. Phong cách 

của ho ̣ không giống thành Phật. Họ làm sao có thể 

tiếp nhâṇ pháp môn này đươc̣? Không thể tiếp nhâṇ. 

Phật có biêṇ pháp, Phật không bỏ chúng sanh, Phật 

vô cùng yêu thương chúng sanh, căn chưa chín mùi 

thì giảng pháp môn thấp hơn một bâc̣. Sở dĩ vì chưa 

chín mùi, giảng pháp môn khác, giúp cho ho ̣ chín 

mùi. Đây là đối với người trung căn.  

Bậc thứ ba: Người căn bâc̣ ha,̣ ho ̣ vâñ chưa 

trồng thiện căn.  

Tóm lại, chưa trồng thiêṇ căn thì giúp ho ̣trồng 

thiêṇ căn. Người đa ̃có thiêṇ căn thì giúp cho ho ̣chín 

mùi. Người đa ̃chín mùi thì giúp cho ho ̣đi làm Phật. 

Pháp môn Tịnh-độ là nói đối với người thiêṇ căn đa ̃
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chín mùi là giúp cho baṇ ở ngay trong đời này đi làm 

Phật.  

Là Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng, chúng ta 

phải nhớ ky:̃ Căn tánh chúng sanh không giống nhau, 

nên phương tiêṇ và cách thức mà Phật giúp tất cả 

chúng sanh cũng khác nhau. Cho nên câu này của 

Thiện Đaọ đaị sư nói rất hay. Bất kể đối với loaị 

chúng sanh nào, cũng tức là nói Thế Tôn bất kể giảng 

giải bộ kinh điển nào, pháp môn nào, đến cuối cùng 

đều là quay về Tịnh-độ. Điều này chúng ta đa ̃ nhìn 

thấy ở trong đaị thừa kinh.  

Tiểu thừa không bàn. Taị sao vậy? Chỗ quay về 

của tiểu thừa là pháp giới tứ thánh; Thanh Văn, 

Duyên Giác, Bồ-tát, Phật, vẫn ở trong thập pháp giới. 

Chỗ quay về của họ là pháp giới tứ thánh.  

Chỗ quay về của đaị thừa, trong đaị thừa Trung 

Quốc có 8 tông phái, ngoài tông Tịnh-độ ra, 7 tông 

phái đaị thừa khác, nếu thâṭ sư ̣ tu thành công rồi, se ̃

quay về đâu vâỵ? Thế giới Hoa Taṇg. Nhưng nếu 

muốn tu về thế giới Hoa Taṇg không dê ̃đâu. Baṇ vâñ 

còn phân biêṭ, vâñ còn voṇg tưởng, vâñ còn chấp 

trước, baṇ luc̣ đaọ luân hồi còn không thoát nổi, thì 

làm gì có phần trong thế giới Hoa Taṇg chứ? Không 

những không có phần trong thế giới Hoa Taṇg mà ở 

trong pháp giới tứ thánh Thanh Văn thấp nhất, phần 

Thanh Văn cũng không có. Làm sao biết đươc̣ vâỵ? 

Trong “Kinh Kim Cang” nói với chúng ta: Sơ quả 
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Tu-đà-hoàn, ho ̣ chứng đươc̣ quả Tu đà-hoàn, ho ̣

không nghi ̃mình chứng Tu-đà hoàn thì ho ̣mới đích 

thưc̣ có thể chứng quả Tu-đà-hoàn. Nếu như nói ho ̣

có ý nghi ̃chứng đươc̣ Tu-đà-hoàn, có cái ý nghi ̃này: 

“Tôi chứng đươc̣ Tu-đà-hoàn.”! Ho ̣ là đồ giả, ho ̣

không phải thâṭ. Taị sao vâỵ? Tu-đà-hoàn đa ̃ không 

còn nga ̃ rồi. Ho ̣ còn chấp trước có nga,̃ có nga ̃ là 

phàm phu! Vô nga ̃ là thánh nhân. Cho nên chúng ta 

xem thấy ở trong “Kinh Kim Cang”: “Nhươc̣ Bồ-tát 

hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, tho ̣

giả tướng, tức phi Bồ-tát.”28 Chúng ta đoc̣ câu kinh 

văn này, khi tôi năm xưa mới bắt đầu hoc̣ Phật, vâñ 

cho rằng Bồ-Tát mới lìa 4 tướng, có le ̃ tiểu thừa 

không lìa 4 tướng. Tỉ mỉ xem thử laị “Kinh Kim 

Cang”, thì không phải vậy, sơ quả đa ̃lìa 4 tướng rồi. 

Sơ quả Tu-đà-hoàn đa ̃ là không tướng nga,̃ không 

tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng 

thọ giả. Baṇ thử nghi ̃xem cái này khó biết bao! 

Chúng ta mỗi ngày vâñ chấp trước thành kiến 

của mình “Tôi mới là đúng, anh là không đúng”, đây 

là tri kiến phàm phu. Người thâṭ sư ̣có thành tưụ, anh 

nói vâỵ là đúng, ho ̣ nói thế kia không đúng cũng 

đúng, không có gì là không đúng. Taị sao vậy? 

Không có phân biệt, không có chấp trước, vâỵ mới 

thật sự nhập cảnh giới. Chúng ta ngày nay có làm 

đươc̣ không?  

Lúc tôi mới bắt đầu hoc̣ Phật, nghe pháp sư 
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Bạch Thánh giảng kinh, thầy có kể môṭ câu chuyêṇ, 

môṭ công án trong cửa Phật. Thầy kể có 2 người xuất 

gia tranh chấp, đến chỗ laõ hòa thươṇg để thưa kiêṇ, 

nhờ laõ hòa thươṇg phân xử. Laõ hòa thươṇg hỏi: 

Hỏi thầy A, thầy A nói xong, laõ hòa thươṇg gâṭ đầu 

“Chú đúng”; Thầy B nghe xong, lòng không phuc̣, laị 

nói môṭ tràng ra với laõ hòa thươṇg. Laõ hòa thươṇg 

nói “Chú cũng đúng”; Môṭ thi ̣ giả đang đứng bên 

caṇh laõ hòa thươṇg, đơị cho 2 thầy kia đi rồi, thi ̣giả 

hỏi laõ hòa thươṇg, “Laõ hòa thươṇg à, lời hòa 

thươṇg nói rốt cuôc̣ dường như có vấn đề thì phải?” 

Laõ hòa thươṇg nhìn vào thi ̣ giả, “Chú cũng đúng”. 

Laõ hòa thươṇg là đúng thâṭ. Ho ̣3 người kia đều có 

vấn đề, laõ hòa thươṇg là không tướng nga,̃ không 

tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng 

tho ̣ giả, baṇ thấy vấn đề chẳng phải đa ̃ đươc̣ giải 

quyết toàn bô ̣ rồi sao? Đều hóa giải rồi, đều không 

còn tranh chấp nữa, ai nấy đều đúng. Đây là người 

chân tu hành, ở trong tâm không có thi ̣ phi, cũng 

không có thiêṇ ác, tâm điạ thâṭ sư ̣ thanh tiṇh, bình 

đẳng, giác. Ho ̣ mới có năng lưc̣, trí tuê ̣ cao đô,̣ 

phương tiêṇ thiêṇ xảo giải quyết tất cả mối bất đồng 

trong xã hội cho chúng ta.  

Chúng ta nghe xong câu chuyêṇ này, thử xem 

lời giáo huấn của Phật trong kinh điển, nếu khế nhâp̣ 

đươc̣, nếu thể hôị đươc̣, nếu đem những đaọ lý giáo 

dục này áp duṇg vào trong đời sống của mình thì 

chúng ta mới thâṭ sư ̣đươc̣ tho ̣duṇg. Chúng ta hiểu rõ 
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rồi, tất cả moị voṇg tưởng, phân biêṭ, chấp trước đều 

không phải phát sinh từ trên sư ̣tướng. “Hoa Nghiêm” 

nói: “Lý sư ̣vô ngaị, sư ̣sư ̣vô ngaị.” Phát sinh từ chỗ 

nào vâỵ? Là sinh ra từ trong voṇg tưởng, phân biêṭ, 

chấp trước của chính bản thân mỗi người. Chỉ cần 

baṇ đem voṇg tưởng, phân biêṭ, chấp trước buông 

hết, thiên ha ̣ vốn vô sư,̣ đâu có không thái bình? 

Nhưng mà cái khó buông nhất của tất cả chúng sanh 

là “Nga ̃chấp”: “Tôi cho rằng thế này, thế no,̣ tôi cảm 

thấy thế này, thế no”̣. Đây chính là gốc bêṇh của baṇ, 

là gốc bêṇh sinh tử của baṇ, là gốc bêṇh luc̣ đaọ luân 

hồi của baṇ.  

Chư Phật Bồ-Tát ứng hóa trong thế gian, giáo 

hóa tất cả chúng sanh hoàn toàn không có mình, hoàn 

toàn thay người khác giải quyết vấn đề. Hay nói cách 

khác, không hề xen tap̣ môṭ mảy may ý kiến của 

mình. Cho nên chúng ta đối với các Ngài tâm phuc̣ 

khẩu phuc̣. Cái mà ho ̣nói ra, dùng cách nói hiện nay 

của chúng ta mà nói, đều là lời trong tâm của chính 

chúng ta. Lời nói ra là lời trong tâm của chính chúng 

ta, không phải người ngoài. Chúng ta làm sao mà 

không phuc̣?  

Baṇ ngày nay đối với lời giáo huấn của Phật 

vâñ còn xa la,̣ đó là baṇ chưa thể thể hôị đươc̣. Nếu 

baṇ thể hôị đươc̣, thì baṇ se ̃hoan hỷ, baṇ se ̃ liền tin 

nhâṇ, baṇ liền phuṇg hành ngay. Phật nói cho chúng 

ta biết “Tất cả chúng sanh đều có trí tuê,̣ đức tướng 



 

 PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 12 

 

149 

 

Như lai”. Hay nói cách khác, trí tuê ̣của Phật thâṭ sư ̣

vô lươṇg vô biên. Phật vì tất cả chúng sanh giảng 

kinh thuyết pháp.  

Các bạn đồng hoc̣ hiện nay ở đây hoc̣ giảng 

kinh, mỗi môṭ tuần giảng một lần, giảng môṭ giờ, còn 

phải bỏ công sức mấy ngày để chuẩn bị. Thử hỏi 

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật năm đó giảng kinh có chuẩn 

bị hay không? Không hề! Tại sao vậy? Có chuẩn bi ̣ 

thì bộ kinh này là ta nói. Không có chuẩn bi ̣ thì bô ̣

kinh này không phải ta nói. Cho nên Thích-Ca-Mâu-

Ni Phật, cả đời chưa từng giảng kinh. Đây là lời do 

chính Phật nói. Nếu như có người nói Phật giảng 

kinh, là báng Phật. Lời nói này phải nói thế nào đây? 

Những điều mà Phật cả đời nói ra, tuyệt đối không có 

môṭ chữ nào là ý của mình. Cho nên Ngài không hề 

nói. Những điều mà ngài nói là gì vâỵ? Là sư ̣ phản 

ứng trong tâm lý của chúng sanh chúng ta. Cho nên 

nói: “Nói mà không nói, không nói mà nói”. Chúng 

ta phải làm thế nào mới có thể thể nhập cảnh giới? 

Chúng ta phải “Nghe như không nghe, không nghe 

mà nghe” thì chúng ta đa ̃ ngầm găp̣ Thích-Ca-Mâu-

Ni Phật rồi, là có thể hiểu đươc̣ ý của Ngài. Từ chỗ 

này bắt tay làm, chúng ta mới có thể vào đươc̣ cửa, 

đích thực khai trí tuệ, đích thưc̣ là siêu phàm nhâp̣ 

thánh.  

Cho nên nền giáo dục của Phật, đây là vì căn 

tánh chúng sanh không giống nhau. Đối với người 
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thiêṇ căn ít, thì chỉ daỵ ho ̣ đoaṇ ác tu thiêṇ, nói rõ 

nhân duyên, quả báo của thiêṇ ác. Cái pháp này là 

pháp nhỏ. Tuy nó là pháp nhỏ, không thể giúp baṇ 

thoát khỏi luc̣ đaọ luân hồi, nhưng thâṭ sư ̣ giúp baṇ 

không bi ̣đoạ 3 đường ác, baṇ có thể đươc̣ phước báo 

trời người. Các baṇ nghe giảng phải biết nghe, đăc̣ 

biêṭ là pháp sư hoc̣ giảng kinh. Tôi không nói giàu 

sang trời người, tôi nói phước báo trời người. Ở trong 

phước báo có thể bao gồm giàu sang, nhưng ở trong 

giàu sang không thể bao gồm phước báo. Baṇ nghe 

xong có le ̃ có nghi vấn, baṇ thử đi hỏi những nhà 

người giàu sang kia, ở thế gian người làm quan lớn, 

người làm tổng thống, những xí nghiêp̣ gia lớn đaị 

phát tài, baṇ thử đi hỏi ho,̣ “Anh có phước báo hay 

không?” Ho ̣ se ̃ cho baṇ cái lắc đầu: “Tôi không có 

phước báo, tôi quá khổ rồi”. Người có phước báo, 

luôn tư ̣taị vui vẻ. Còn ho ̣tuy phú quí, mà không vui. 

Người phước báo, cả đời vui vẻ. Những lời này đều 

phải nghe thâṭ tỉ mỉ, thể hôị cho thâṭ ky.̃  

Phật daỵ chúng ta làm Phật, chính là như cổ 

nhân Trung Quốc chúng ta daỵ hoc̣. Vào thời xưa 

người đi hoc̣, không phải cầu công danh phú quí. 

Muc̣ đích đi hoc̣ của người xưa là gì vâỵ? Chí taị 

thánh hiền. Không phải chí taị công danh phú quí. 

Chí taị thánh hiền, tức là chí ở làm người hiểu biết, 

không muốn làm người hồ đồ. Người hồ đồ là phàm 

phu, người hiểu biết là thánh hiền. Cho nên nói trước 

đây muc̣ tiêu của giáo dục, không giống như chúng ta 
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hiện nay. Hiện nay đi hoc̣, những hoc̣ trò trẻ tuổi này 

đi choṇ khoa ngành. Trước tiên điều kiêṇ tuyển choṇ 

hàng đầu là gì vâỵ? Hoc̣ ngành này có kiếm tiền đươc̣ 

không? Cái khoa ngành này có dê ̃ dàng tìm đươc̣ 

công viêc̣ không? Hầu như chẳng liên quan gì với 

haṇh phúc của mình.  

Cho nên người thâṭ sư ̣hạnh phúc, thì cả đời đoc̣ 

những sách mà mình thích đoc̣. Làm những công viêc̣ 

mà mình thích làm. Đây là hạnh phúc đứng hàng đầu 

trên thế gian. Ai vâỵ? Thích-Ca-Mâu-Ni Phật. Thích-

Ca-Mâu-Ni Phật thâṭ sư ̣ là đoc̣ những sách mà mình 

thích đọc, làm những viêc̣ mà mình thích làm, đươc̣ 

đaị tư ̣ tại. Cả đời Ngài đời sống vâṭ chất, đời sống 

tinh thần môṭ mảy may áp lưc̣ cũng không có. Baṇ 

thấy Ngài vui sướng biết bao! Ngài đã làm nên môṭ 

tấm gương đời người hạnh phúc mỹ mãn thật sư ̣cho 

chúng ta thấy.  

Chúng ta nhìn thấy rồi, vô cùng ngưỡng mô,̣ vô 

cùng khát khao, hoc̣ tập theo Ngài. Các bạn chư vi ̣

đồng tu đang ngồi đã xuất gia rồi, trên người chúng ta 

cũng đa ̃ khoác áo Cà-sa, có phải thâṭ sư ̣ hoc̣ Phật 

không? Thâṭ sự hoc̣ Phật, phải suy nghi ̃ thâṭ nghiêm 

túc: Thích-Ca-Mâu-Ni Phật năm xưa còn taị thế, Ngài 

sống đời sống như thế nào? Ba y một bát. Không lo 

không nghĩ, không hề bận tâm. Chúng ta có thấy rõ 

hay không?  

Phật Thích-Ca-Mâu-Ni cả đời không hề xây 
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đaọ tràng. Chúng ta nếu như xây đaọ tràng, thâṭ 

không đúng pháp. Phật không hề làm viêc̣ này. Đaọ 

tràng do ai làm vâỵ? Ở Ấn Đô,̣ ở Trung Quốc đều do 

hô ̣ pháp, do đế vương đaị thần ho ̣ kiến taọ. Ho ̣ kiến 

taọ đaọ tràng, thỉnh Phật Bồ-Tát đến nơi đây để giáo 

hóa chúng sanh. Phật là người đa ̃xuất gia, không có 

nhà. Tư ̣mình xây đaọ tràng chẳng phải là trở laị nhà 

hay sao? Chẳng phải đa ̃ làm trái laị với bổn nguyêṇ 

của baṇ hay sao?  

Phật Thích-Ca-Mâu-Ni cả đời không hề đi hóa 

duyên ở người khác, không hề hỏi người để quyên 

tiền. Nếu như chúng ta đi hóa duyên, quyên tiền thì 

không phải là đệ tử của Phật Thích-Ca-Mâu-Ni. 

Chúng ta có nghi ̃ đến hay không? Nếu như bạn nói 

“Không có tiền không thể làm viêc̣”, không thể làm 

viêc̣ là quá tốt rồi. Vô sư ̣tốt biết bao! Người thế gian 

thường nói: “Nhiều viêc̣ không bằng ít việc, ít viêc̣ 

không bằng vô sư.̣” Bạn thấy vô sự vui sướng biết 

bao. Lẽ nào bạn còn muốn đi kiếm chuyêṇ, vô cớ 

sinh sư,̣ là baṇ taọ nghiêp̣ rồi.  

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật năm xưa còn taị thế, tuy 

có hơn 1000 đê ̣ tử thường theo hoc̣ tâp̣ với Ngài. 

Chúng ta tra hết kinh văn, Thích-Ca-Mâu-Ni Phật có 

đem ho ̣tổ chức laị hay không? Có chia ra lớp lớn, lớp 

trung, lớp tiểu hay không? Người nào là trưởng lớp 

tiểu, người nào là trưởng lớp trung, người nào là 

trưởng lớp đaị? Không hề. Chứng tỏ Thích-Ca-Mâu-
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Ni Phật số người nhiều đi nữa, cũng không hề tổ 

chức. Moị người đều tư ̣phát tư ̣nguyêṇ, người người 

ham hoc̣, người người ham đức, ham thiêṇ. Chỉ tuân 

thủ theo lời giáo giới “Luc̣ hòa kính” của Thích-Ca-

Mâu-Ni. Cho nên ở trong tăng đoàn moị người bình 

đẳng, tuyêṭ đối không hề, bảo người no ̣ kiểm tra 

người kia, người kia điều khiển người no,̣ điều này ở 

trong cửa Phật chưa từng thấy. Phật pháp là thuần túy 

giáo dục, thuần túy daỵ hoc̣, tuyêṭ đối không nhiều 

chuyêṇ. Chúng ta phải nhâṇ thức rõ ràng.  

Do đó Phật pháp muốn lơị ích xã hội, lợi ích 

quốc gia, lợi ích thế giới. Phải dựa vào ai vâỵ? Hô ̣

pháp. Đây là điều tôi thường nói. Công đức của hô ̣

pháp, tôi nói hơn hẳn hoằng pháp. Người hoằng pháp 

là ai vậy? Giáo viên. Một vi ̣ thầy giáo, giáo viên. 

Người hô ̣pháp là hiêụ trưởng. Nếu ho ̣không lập lên 

trường học, giáo viên này của bạn tốt đi nữa, cũng 

không có cơ hội đi dạy người ta. Nhất điṇh phải có 

người lập trường hoc̣. Trường này muốn mời baṇ đến 

để daỵ hoc̣, baṇ mới có thể giúp đỡ những hoc̣ sinh 

này. Cho nên Phật pháp vĩnh viễn đứng ở thế bi ̣đôṇg, 

chứ không phải đứng ở thế chủ đôṇg. Chủ đôṇg là gì 

vậy? Chủ đôṇg là vô cớ kiếm chuyêṇ. Không chuyêṇ, 

baṇ kiếm chuyêṇ.  

Tôi đến nơi đây là bi ̣cư si ̃Lý Môc̣ Nguyên tìm 

đến, không thể từ chối. Baṇ cho rằng tôi muốn giảng 

kinh ở nơi đây à? Rất vất vả. Tôi vốn di ̃nghi ̃ là sau 
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khi Viêṇ trưởng Hàn vãng sanh, thì tôi vô sư ̣rồi. Tôi 

chuẩn bi ̣đến Úc Châu tư ̣mình lâp̣ môṭ thảo am nhỏ 

để tiến tu. Khi ẩn cư đươc̣, baṇ thấy tư ̣ taị biết bao! 

Úc châu chắc có le ̃ có đồng tu đa ̃đến rồi. Quả thâṭ, 

trước đây Viêṇ trưởng Hàn tán thán, là thiên đường 

của nhân gian. Môi trường tư ̣nhiên chưa bi ̣phá hoaị, 

đất rôṇg người thưa. Diêṇ tích đất của nó rôṇg gần 

bằng so với Trung Quốc, so với nước My.̃ Dân số chỉ 

có 17 triêụ người. Cho nên giữa con người với nhau 

vô cùng hòa thuâṇ, người quá ít. Con người nhìn thấy 

nhau, không phân chủng tôc̣, đều tràn đầy thân thiết. 

Thâṭ là môṭ nơi tốt. Tôi cũng muốn đến nơi đó để ẩn 

cư. Nhưng cư si ̃Lý Môc̣ Nguyên đích thân mời, đó là 

hô ̣pháp, ông mời như vậy, tôi không thể không đến. 

Tôi không đến, không những có lỗi với ông, mà còn 

có lỗi với chư Phật Bồ-Tát. Đây là cái mà trong “Lê ̃

ký” goị là “An an nhi năng thiên”29. Tôi có môi 

trường sinh hoaṭ an ổn thân tâm, phải xả bỏ hết, để 

đến nơi đây cùng nhau hoc̣ tâp̣ Phật pháp với các vi.̣ 

****** 
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(VCD 118) 

Từ đó cho thấy, thế gian không có người hộ 

pháp, thì chánh pháp của Thích-Ca-Mâu-Ni Phật 

không thể tru ̣thế, nền giáo hoc̣ của nhà Phật sẽ không 

thể đẩy mạnh. Trong hư không pháp giới, nếu như 

không có chư Phật Như lai hô ̣ trì Phật A Di Đà, thì 

pháp môn niêṃ Phật thù thắng, hoàn cảnh tu học 

hoàn bị nhất của thế giới Cực-lạc, cũng không có 

người biết đến, 48 nguyêṇ của Phật A Di Đà toàn bô ̣

bi ̣tan vỡ.  

Ngài ngày nay thâṭ sư ̣ thành tưụ, quả thâṭ mà 

nói là dựa vào một nguyêṇ này. Tất cả chư Phật Như 

lai đều là hộ pháp của Phật A Di Đà, tất cả chư Phật 

Như lai, không có vi ̣ nào mà không tán thán Phật A 

Di Đà. Kinh văn phía sau bản kinh nói rất hay, Thích-

Ca-Mâu-Ni Phật đaị biểu tất cả Như lai, tán thán Phật 

A Di Đà “Quang trung cưc̣ tôn, Phật trung chi 

vương”. Tán thán đến cưc̣ điểm rồi!  

Chúng ta ngày nay tu học pháp môn này, làm 

đệ tử Di Đà, baṇ nên biết có biết bao người đố ki,̣ biết 

bao người phá hoaị, bao nhiêu người gây phiền phức? 

Bạn biết rồi, biết rồi thì không bâṇ tâm, biết rồi se ̃

không bi ̣ho ̣phá hoaị nữa.  

Những người phá hoại đó là những người nào vâỵ?  
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Có 2 loại người:  

Môṭ loaị phá hoại thứ nhất: 

Là con cháu của ma, là “Ma tử, Ma tôn”, đây là 

ở trong kinh Thích-Ca-Mâu-Ni Phật nói cho chúng ta 

biết. Khi Phật Đà năm xưa còn tại thế,  ma vương Ba 

Tuần cũng thường hay nghe kinh thuyết pháp. Phật 

giảng kinh 49 năm xong, ma vương yêu cầu Thích-

Ca-Mâu-Ni Phật, yêu cầu Phật diêṭ đô ̣ sớm hơn môṭ 

thời gian “Ngài giảng kinh giảng đủ nhiều rồi, đươc̣ 

rồi, không nên giảng thêm nữa”. Phật rất từ bi, gâṭ 

đầu: “Đươc̣, ta đồng ý.” Phật đều hằng thuâṇ chúng 

sanh, ma đến khải thỉnh cũng hằng thuâṇ. Ma đối với 

Phật pháp rất đố ky.̣ Ma vương Ba tuần nói:  

- Ta phải nghĩ cách phá hoaị Phật pháp.  

Thế Tôn mỉm cười: 

- Cái Pháp này của ta là chánh pháp, là từ trong 

tâm tánh của tất cả chúng sanh lưu xuất ra. Không có 

bất kỳ người nào có thể phá hoaị đươc̣.  

Ba Tuần bèn nói:  

- Đơị khi pháp vâṇ của ông đến thời kỳ Maṭ 

pháp. Chánh pháp, Tươṇg pháp, chúng sanh thiêṇ căn 

sâu dày, hay nói cách khác, có năng lưc̣ “biêṇ biêṭ”30 

chân voṇg, tà chánh, nên ma không thể lơị duṇg. Thời 
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kỳ Maṭ pháp, căn tánh chúng sanh dần dần ngày càng 

kém, không có năng lưc̣ biêṇ biêṭ đúng sai, không có 

năng lưc̣ biêṇ biêṭ thiêṇ ác, đương nhiên càng không 

có năng lưc̣ biêṇ biêṭ thâṭ giả. Ta vào lúc này, sai ma 

con, ma cháu của ta thảy đều xuất gia, khoác áo Cà-sa 

của ông để diêṭ Phật pháp của ông.  

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật nghe xong, chẳng nói 

một câu nào, chỉ biết rơi lê.̣ Thái đô ̣này của Phật biểu 

thi ̣ý gì vậy? Thương xót cho tất cả chúng sanh vô tri 

thời Mạt pháp. Cho nên kẻ làm chướng ngaị cho pháp 

môn này, đó là ma con, ma cháu. Chúng ta rất hiểu 

rõ, chúng ta găp̣ rồi thì nên đối với ho ̣“Kính nhi viêñ 

chi”31. Anh làm sao chướng ngaị đươc̣, chỉ cần tín 

tâm của tôi bất động, thì anh đành chiụ thôi, tôi 

không thể mắc bẫy của anh, không bị anh gaṭ đươc̣. 

Anh đến khuyên tôi học theo pháp môn này, hoc̣ theo 

pháp môn nọ. Pháp môn này có thần thông, pháp môn 

kia có cảm ứng, hết thảy đều mặc kê,̣ ma không thể 

lơị dụng đươc̣.  

Loaị phá hoaị thứ 2:  

Đó là vô tri, người thâṭ sư ̣không có thiêṇ căn, 

daṇg người ba phải, loaị người này ở thế gian cũng 

không ít, chúng ta cũng nên thương xót ho,̣ cũng 

không nên quở trách ho.̣ Taị sao vâỵ? Tôi thường hay 

nói, nếu như truy cứu nguyên nhân gốc rê ̃của nó, đều 

là do bản thân chúng ta làm chưa tốt, chúng ta chưa 

làm tròn trách nhiêṃ của môṭ người đê ̣ tử. Cho nên 
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mới có những hiêṇ tươṇg này xuất hiêṇ. Xã hội đaị 

chúng đối với Phật giáo có những sư ̣ hiểu lầm này, 

hiểu lầm rất sâu. Nguyên nhân gì vâỵ? Chúng ta 

không có thường xuyên giảng kinh thuyết pháp, chưa 

đem những nôị dung chân chánh của Phật giáo nói ra 

để moị người biết. Người ta nói chúng ta mê tín, 

chúng ta làm sao trách người ta đươc̣? Quay laị thử 

suy nghi ̃xem bản thân mình, bản thân chúng ta chưa 

có y giáo phuṇg hành, chưa có thâṭ sư ̣làm. Người ta 

đối với chúng ta có biết bao nhiêu lời phê bình không 

tốt, lời của ho ̣cũng không phải là sai. Cho nên chúng 

ta sau khi nghe rồi, phải soi laị, phải kiểm điểm, phải 

thâṭ sư ̣nỗ lưc̣ sửa chữa lỗi lầm.  

Cư Si ̃Lâm, cái đaọ tràng này, moị người hiện 

nay nhìn thấy đều rất hoan hỷ, dường như pháp duyên 

rất thù thắng. Chúng tôi ở đây cũng nói cho các đaọ 

tràng khác biết, nói cho các pháp sư khác biết, pháp 

duyên của các anh cũng rất thù thắng, nhưng các anh 

không chiụ làm. Làm thế nào vâỵ? Hằng ngày giảng 

kinh, hằng ngày niêṃ Phật. Pháp duyên chẳng phải 

thù thắng rồi sao? Baṇ có pháp duyên mà bản thân 

baṇ không chiụ kết, thế thì vô phương vâỵ. Cái đaọ 

tràng này, hiện nay cư si ̃Lý Môc̣ Nguyên là Phó đaọ 

tràng, thay trưởng đaọ tràng, ông không phải người 

chủ trì. Ông thường nói, tôi cũng thường nói, “Cái 

đaọ tràng này hoàn toàn không phải vì môṭ đaọ tràng 

này của chúng ta, nếu vì môṭ đaọ tràng này thì Phật 

Bồ-Tát sẽ không hô ̣ niêṃ, thiên long thiêṇ thần sẽ 
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không ủng hô.̣ Cái đaọ tràng này vì ai mà dưṇg nên 

vâỵ? Là vì tất cả chúng sanh trên toàn thế giới mà 

lâp̣ nên đaọ tràng này”. Các baṇ nghe phải nghe cho 

rõ ràng, tôi không phải nói vì Phật giáo trên toàn thế 

giới, nếu như vì Phật giáo trên toàn thế giới, cái phaṃ 

vi này nhỏ rồi, vì tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. 

Cho nên cái đaọ tràng này thù thắng. Chúng ta đang 

làm, chúng ta không phân chủng tôc̣, không phân tôn 

giáo. Đây chính là đaọ tràng vì chúng sanh trên toàn 

thế giới, thâṭ sư ̣vì sư ̣ổn điṇh hòa bình của thế giới, là 

phúc lơị đích thưc̣ vì tất cả chúng sanh trên toàn thế 

giới, hoàn toàn không có cá nhân, hoàn toàn không có 

đoàn thể nhỏ, vâỵ mới như pháp.  

Phật daỵ ta như thế nào, chúng ta làm như thế 

ấy. Chúng ta vì toàn thế giới, quả thật mà nói tâm 

lươṇg vâñ còn quá nhỏ. Người ta chư Phật Bồ-Tát cái 

tâm lươṇg đó là hư không pháp giới. Chúng ta mới vì 

một tinh cầu, bạn thấy nhỏ, nhỏ đáng thương cỡ nào! 

Nhưng việc chúng ta hôm nay là muốn làm đến toàn 

thế giới, tâm lươṇg không khác gì so với chư Phật 

Như lai, quả thật tấm lòng vì tất cả chúng sanh hư 

không pháp giới.  

Viêc̣ trước mắt, chúng ta phải làm đến toàn thế 

giới, vì chúng sanh trên toàn thế giới. Làm cái viêc̣ gì 

vâỵ? Phá mê khai ngô.̣ Quí vi ̣phải nhớ ky,̃ Phật giúp 

đỡ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngô,̣ 

giúp đỡ chúng sanh hiểu rõ chân tướng vũ tru ̣ nhân 
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sinh, đây là muc̣ đích chủ yếu. Chân tướng hiểu rõ rồi 

thì tất cả moị tai naṇ đều không còn nữa, thiên tai 

nhân hoạ đều không còn nữa. Bản thân nghiêp̣ 

chướng tiêu trừ, tâm điạ mát mẻ tư ̣taị. Quá khứ, hiêṇ 

taị, vi ̣ lai, nơi này nơi khác, baṇ cũng dần dần ngày 

càng thông đaṭ sáng tỏ cả, đây là Phật giáo đaị thừa.  

Cho nên công đức của hô ̣pháp, hơn hẳn hoằng 

pháp. Tôi là môṭ giáo viên, người daỵ học. Cư si ̃Lý 

là hiệu trưởng. Ông lập nên cái trường hoc̣ này làm 

hiêụ trưởng, mời tôi đến dạy hoc̣.  

Cho nên có rất nhiều đồng tu, quí vị muốn đến 

nơi đây để tham gia lớp bồi dưỡng, muốn đến đây để 

niêṃ Phật. Thường hay viết thư, goị điêṇ thoaị tìm 

tôi. Tôi bảo:  

- Anh tìm sai người rồi! Anh nên tìm ông chủ 

mới đúng, tìm người làm thuê thì không đúng, người 

làm thuê không thể làm chủ.  

Tôi không làm chủ nổi, nên tìm ông ấy. Ông ấy 

có viêc̣, tôi không có việc. Tôi đến giờ laị lên lớp. 

Quí vi ̣ bảo tôi khi nào lên lớp, thì tôi lên lớp khi ấy. 

Bảo tôi lên lớp ở đâu, thì tôi lên lớp ở đó. Tôi là 

người bị động, không phải chủ đôṇg. Quí vi ̣bảo: 

- Thứ 2 Kinh Hoa Nghiêm phải giảng ở đâu?  

Tôi nói:  
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- Có thể, đươc̣.  

Hằng thuâṇ chúng sanh, tùy hỷ công đức. Lại 

có môṭ số đồng tu đến nói với tôi: 

- Pháp sư, thầy làm như vậy có mệt quá hay 

không?  

Tôi trả lời: 

- Vâng, quá mệt rồi. Tốt nhất bảo tôi không nên 

giảng kinh, tôi bèn hết mệt ngay.  

Đến nơi đây để giảng, thì có cái tiêṇ lơị của 

việc giảng ở đây. Có biết bao nhiêu đồng tu đều có 

thể ở môṭ chỗ cùng nhau hoc̣ tâp̣. Đaọ tràng Tiṇh 

Tông hoc̣ hôị quá nhỏ, phòng học của chúng ta chỉ có 

thể chứa đồng tu lớp bồi dưỡng. Cho nên có rất nhiều 

đồng tu nghe kinh đến niêṃ Phật đường bên cạnh, 

chúng ta lợi dụng màn ảnh rôṇg, cho nên ở nơi này 

cũng tốt. Chúng ta 9 giờ 30 đến nơi đây, giảng kinh 

xong thì ở bên này dùng bữa cơm trưa, rồi trở về nghỉ 

ngơi, đều được. Quí vị bảo thế nào, tôi bèn tùy hỷ thế 

ấy. Cả đời tôi sẽ không thay đổi nguyên tắc này, đây 

là Phật Bồ-Tát daỵ cho tôi.  

Cho nên tùy thuâṇ theo lời giáo huấn của Phật 

Bồ-Tát, se ̃ sống môṭ cuôc̣ đời hạnh phúc nhất. Tùy 

thuâṇ theo tri kiến của mình, thế là baṇ se ̃ sống môṭ 

đời rất đau khổ, baṇ phiền naõ nhiều.  
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Tôi mỗi tháng đều đến Hồng Kông để giảng 

kinh, rất nhiều đồng tu nhìn thấy, có người đến găp̣ 

tôi. Ho ̣bảo: 

- Pháp sư, thầy mỗi ngày môṭ trẻ ra.  

Tôi nói:  

- Thâṭ vâỵ sao? 

Quả thật mà nói, đã già lắm rồi, không còn trẻ 

nữa, nhưng dáng vẻ laõ suy tương đối châṃ môṭ chút, 

châṃ lại môṭ chút. Đây là nguyên nhân gì vâỵ? Ở 

trong ngaṇ ngữ thế gian nói rất hay: “Lo nghi ̃ khiến 

người già”.  

Con người taị sao bi ̣lão hóa vâỵ?  

Lo nghĩ quá nhiều, phiền naõ quá nhiều, thì baṇ 

se ̃già. Taị sao không đem cái thứ này vứt đi? Để cho 

tâm địa mình được thanh tiṇh tư ̣ taị, không có lo 

nghĩ, không có phiền naõ, không có bâṇ tâm, baṇ se ̃

thâṭ sư ̣vui sướng rồi.  

Nhưng người giảng kinh, người làm giáo viên 

chúng tôi thì đươc̣, còn người làm ông chủ thì không 

đươc̣. Người làm ông chủ nếu khi đem cái này vứt đi, 

cái viêc̣ đó không có người làm rồi. Vì vâỵ người làm 

ông chủ là Phật, Bồ-Tát, không phải phàm phu. 

Chúng tôi đối với ho ̣ vô cùng tôn kính, đây là tôi 
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thường nói công đức của hô ̣ pháp hơn hẳn hoằng 

pháp, đây là lời chân thâṭ. Không có hô ̣ pháp thì 

không có Phật pháp tru ̣thế. Người tu hành ai nấy đều 

ở trong núi sâu, tư ̣mình thành tưụ rồi, đối với xã hội, 

đối với chúng sanh, không có cách gì taọ nên cống 

hiến. Phật pháp nếu có thể phổ câp̣ ở thế gian này, để 

thế gian này có đươc̣ lơị ích chân thâṭ thì nhất điṇh 

phải dưạ vào Bồ-Tát hô ̣pháp. Những người hô ̣pháp 

này thâṭ sư ̣ hiểu đươc̣ Phật pháp, biết đươc̣ sư ̣ thù 

thắng của Phật pháp, phát đaị từ bi tâm, lơị ích tất cả 

chúng sanh.  

Ngày nay hôị này của chúng ta, có 5 vi ̣cư si ̃từ 

núi Thiên Muc̣ Triết Giang đến đây, ho ̣vừa mới tranh 

thủ môṭ chút thời gian, nói cho tôi biết tình traṇg tu 

hoc̣ của các đồng tu taị núi Thiên Muc̣. Sau khi tôi 

nghe xong vô cùng hoan hỷ, đây là Bồ-Tát thâṭ. 

Không có khác gì so với cư si ̃ Lý ở nơi đây. Đông 

Nam Á cái khu vưc̣ này, có cư si ̃Lý vi ̣Bồ-Tát này ở 

đây thì ở nơi đây không bi ̣ kiếp naṇ. Hôm nay tôi 

nghe đươc̣ rồi, núi Thiên Muc̣ có những vi ̣ Bồ-Tát 

này ở bên ấy, thì bên đó se ̃không bi ̣ tai naṇ. Chúng 

tôi đối với viêc̣ này tin tưởng rất sâu. Niềm tin của 

chúng tôi không phải tùy tiêṇ nói ra. Tôi hoc̣ Phật đa ̃

47 năm rồi. Ở trên buc̣ giảng đa ̃giảng 40 năm. Tâm 

đắc tu hoc̣ trong 40 năm của tôi, thâṭ sư ̣ thể hôị, 

khẳng điṇh cái sư ̣ thâṭ này, quyết không phải là giả 

dối. Người nơi đó có phước. cái khu vưc̣ này có rất 

nhiều Bồ-Tát đang thầm lăṇg làm viêc̣, còn có những 
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vi ̣ tôi vâñ chưa nghe thấy, những vi ̣ tôi nghe nói quả 

thâṭ có không ít, đang thâṭ sư ̣nỗ lưc̣ làm.  

Hiện nay thiếu là nhân tài giảng kinh thuyết 

pháp. Quí vi ̣pháp sư trẻ tuổi các bạn đang ngồi đây 

phải cố gắng nỗ lực, haỹ mau mau ra giảng kinh. 

Những đaọ tràng này của ho ̣đều đa ̃xây dưṇg rồi, Bồ-

Tát đang hô ̣ trì rồi, các baṇ haỹ mau đi giảng kinh. 

Giảng kinh viñh viêñ không đươc̣ gián đoaṇ. Nhưng 

mà baṇ lại sơ,̣ sơ ̣mình giảng không hay, cái sư ̣viêc̣ 

này, chỉ cần bạn thật sư ̣phát tâm, se ̃ có Phật Bồ-Tát 

phù hô ̣ cho bạn, có tam bảo gia trì. Chỉ cần baṇ 

nghiêm túc nỗ lực chuẩn bi,̣ không thể không chuẩn 

bi.̣ Chuẩn bi ̣ là gì vâỵ? Chứng tỏ sự chân thành của 

chúng ta. Nhưng khi lên buc̣ để giảng, có thể những 

nội dung bạn chuẩn bi ̣ hoàn toàn không dùng đươc̣. 

Uy lưc̣ Tam bảo gia trì, bạn có thể nói ra diêụ pháp, 

nói ra những điều mà chính bạn cũng không dám tin, 

sư ̣viêc̣ này thường xảy ra.  

Các baṇ thấy “Viên giác kinh thân văn ký”, 

“Viên giác kinh giảng nghiã” của lão hòa thươṇg Đế 

Nhàn, là tài liệu chuẩn bi ̣ giảng “Kinh viên giác” của 

chính bản thân Ngài. Ngài chuẩn bi ̣ nghiêm túc như 

vậy. “Thân văn ký” là Giang Vi ̣ Nông, Tưởng Duy 

Kiều mấy vi ̣cư si ̃này nghe giảng rồi ghi lại. Sau khi 

ghi lại, ngày thứ 2 họ chỉnh lý trở lại, đưa cho laõ hòa 

thươṇg xem. Sau khi laõ hòa thươṇg xem xong, vô 

cùng kinh ngac̣, hỏi mấy người ho:̣  
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- Những điều mà các anh ghi chép, đây là tôi 

giảng sao? 

Ho ̣nói:  

- Vâng, là do laõ hòa thươṇg giảng đấy a!̣  

- Tôi làm sao có thể giảng hay như vậy đươc̣?  

Là ở trên bục giảng có uy lưc̣ tam bảo gia trì. 

Chỉ cần bạn có tâm chân thành, nhưng không thể 

không chuẩn bi,̣ không chuẩn bi ̣thì không đươc̣.  

Tôi giảng 40 năm rồi, tôi vâñ phải chuẩn bi ̣ 

trước, hằng ngày phải đoc̣ kinh. Nhưng tôi nói cho 

quí vi ̣ biết, tôi chuẩn bi ̣ một ngày, có thể giảng 3 

tháng. Cho nên baṇ nhìn thấy tôi rất thanh thản, còn 

daọ chơi khắp nơi, bay đi khắp nơi. Tôi chuẩn bi ̣một 

ngày, là giảng 3 tháng. Nhưng tôi hằng ngày đoc̣ 

kinh, không có ngày nào không đoc̣ kinh. Khi tôi lên 

buc̣ để giảng, có phải giảng nôị dung tôi đa ̃chuẩn bi ̣

phải không? Xin thưa với quí vi ̣hoàn toàn không có. 

Cho nên sau khi tôi giảng xong, nếu baṇ hỏi tôi đa ̃

giảng những gì. Tôi xin thưa với baṇ, nói thâṭ sư,̣ 

giảng những gì cũng không biết nữa, không biết tôi 

đa ̃giảng những gì nữa! May mà các baṇ hiện nay có 

ghi âm, đem nó ghi laị rồi. Ghi laị, baṇ bảo tôi nghe, 

tôi cũng không muốn nghe nữa, tôi cũng không muốn 

nghe. Đây chính là lời của cư si ̃ Lý Môc̣ Nguyên 

“Chúng tôi đều dưạ vào ông chủ, ông chủ là Phật A 
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Di Đà”. Nhất điṇh phải đươc̣ Phật lưc̣ gia trì, đươc̣ 

Phật lưc̣ bảo hô.̣ Bản thân chúng tôi là thân phâṇ gì 

vâỵ? Là người làm công quả cho Phật A Di Đà, 

người làm phu ̣ công. Xây dưṇg đaọ tràng ở đây, 

thành tưụ của đaọ tràng, thảy đều dưạ vào Phật lưc̣.  

Cái đạo tràng này, từ lúc tôi đến đây giảng 

kinh, cư sĩ Lý hiểu rõ môṭ nguyên tắc, không hóa 

duyên, không hỏi người xin tiền. Tiền nhiều, làm việc 

nhiều, tiền ít làm viêc̣ ít, không tiền thì không làm. 

Tâm điạ thanh tiṇh. Tâm thanh tiṇh có thể sanh trí 

tuê.̣  

Cho nên Phật là tấm gương tốt của chúng ta, 

phải y theo lời giáo huấn của Phật, phải hoc̣ tâp̣ theo 

Phật. Bản thân chúng ta thâṭ sư ̣phát tâm, thâṭ sư ̣chiụ 

làm, vì xã hội phuc̣ vu,̣ vì chúng sanh phục vu.̣  

Nhà Phật nói “độ”, độ chúng sanh. Ý nghĩa của 

“Đô”̣ nếu dùng cách nói hiện nay mà nói chính là 

phuc̣ vu,̣ phuc̣ vu ̣vô điều kiêṇ, hiến dâng vô tư. Chỉ 

cần baṇ thâṭ sự chiụ làm như vậy, thật sự có cái tâm 

này, se ̃ cảm ứng đaọ giao với chư Phật Bồ-Tát. Taị 

sao vâỵ? Chư Phật Bồ-Tát chính là cái tâm này. Hiện 

nay chúng ta phát tâm là môṭ tâm với chư Phật Bồ-

Tát thì Phật, Bồ Tát sao mà không hô ̣niêṃ chứ? Đâu 

có lý nào mà không quan tâm.  

Người thế gian không thể “biêṇ biêṭ” tà chánh, 

không thể biêṇ biêṭ thiêṇ ác, thâṃ chí là ngay cả lơị 
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haị cũng không thể biêṇ biêṭ. Nhưng thần hô ̣pháp có 

năng lưc̣ biêṇ biêṭ, thiên long thiêṇ thần có năng lưc̣ 

biêṇ biêṭ. Baṇ tâm thiêṇ, làm thiêṇ, lời nói thiêṇ, thần 

hô ̣pháp nhất điṇh ủng hô.̣ Người cùng tâm này, tâm 

cùng lý này. Chúng ta thấy người khác làm môṭ viêc̣ 

tốt, chúng ta cũng thấy hoan hỷ, chúng ta cũng toàn 

tâm toàn lưc̣ tư ̣đôṇg đi giúp đỡ ho,̣ thành tưụ thiêṇ 

tâm của ho,̣ thành tưụ thiêṇ nghiêp̣ của người. Ngày 

nay ở trong chư Phật Như Lai, Phật A Di Đà phát 

thiêṇ nguyêṇ viên mañ cùng tôṭ, hơn hẳn tất cả chư 

Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai trí tuê ̣ bình đẳng, 

năng lưc̣ bình đẳng mà phát nguyêṇ không giống 

nhau. Nguyêṇ mà Phật A Di Đà phát, tất cả chư Phật 

Như Lai xưa nay chưa hề phát ra cái nguyêṇ này, đây 

là ngài đa ̃phát. Sau khi Ngài phát rồi, đúng ngay tâm 

của chư Phật Như Lai. Chư Phật không hề nghi ̃ ra, 

Ngài nghi ̃ ra rồi. Cho nên không có vi ̣ Phật nào 

không tán thán, không có vi ̣Phật nào không ủng hô.̣ 

Phật A Di Đà laị có môṭ nguyêṇ này, tất cả chư Phật 

đâu có lý nào mà không thành tưụ đaị nguyêṇ của 

Phật A Di Đà chứ? Nguyêṇ này là gì vâỵ? Nguyêṇ 

này chính là 10 phương tất cả chư Phật Như Lai, ở 

trong thế giới 10 phương, thay Phật A Di Đà chiêu 

sinh, thay Phật A Di Đà gửi gắm giới thiêụ. Cho nên 

tất cả chư Phật Như Lai, trong 10 phương thế giới 

giảng kinh thuyết pháp chính là Thiêṇ Đaọ đaị sư nói 

câu nói này: “Duy thuyết Di Đà Bản nguyêṇ hải.” 

Bất kể nói bao nhiêu kinh luâṇ, bao nhiêu pháp môn, 

đến cuối cùng thảy đều quay về thế giới Tây Phương 
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Cưc̣-lac̣.  

Thế nhưng chúng ta nhìn thấy đồng tu các tông 

phái khác nhau, họ học thiền cũng tốt, hoc̣ mâṭ cũng 

tốt, học giáo cũng tốt, hoc̣ giới luật cũng tốt, chúng ta 

nhìn thấy hoan hỷ tán thán, dứt khoát không đươc̣ phỉ 

báng. Điểm này các đồng tu chúng ta phải nhớ ky.̃ 

Tại sao không được phỉ báng vậy? Phỉ báng baṇ 

không thể vãng sanh. Tại sao vâỵ? Cái pháp môn đó, 

baṇ phải thử hỏi có phải là Phật nói hay không? Là 

do Phật nói. Thiền là do Phật nói, Mâṭ cũng là do 

Phật daỵ, nếu baṇ phỉ báng, há chẳng phải báng Phật 

sao? Pháp, do Phật nói, nếu bạn phỉ báng, là báng 

pháp. Người dưạ theo những phương pháp đó tu hoc̣, 

đó là tăng. Baṇ báng Phật, báng pháp, báng tăng, thì 

không thể vãng sanh. Vì sao? Nguyện thứ 18 sau 

cùng trong nguyêṇ văn nói: “Duy trừ ngũ nghịch, hủy 

báng chánh pháp”. Bạn phỉ báng chánh pháp, baṇ tu 

như thế nào, baṇ cũng không thể vãng sanh.  

Cho nên người tu Tịnh-độ chúng ta, người ta 

phỉ báng chúng ta, chúng ta tai có thể nghe, mà miêṇg 

không đươc̣ nói. Chúng ta dùng thái đô ̣gì đối với ho ̣

vâỵ? Cung kính ho,̣ tán thán ho,̣ dứt khoát không 

đươc̣ phỉ báng ho.̣ Baṇ biểu hiêṇ đươc̣ như thế này, là 

baṇ cao hơn ho.̣ Nhớ ky ̃2 người caĩ nhau, thì trình đô ̣

bằng nhau. Môṭ người cao, môṭ người thấp, không 

thể caĩ đươc̣. Taị sao vâỵ? Người cao se ̃ nhường 

người thấp. Ho ̣ làm sao có thể caĩ đươc̣. Hai người 
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đánh nhau, trình đô ̣ cũng ngang nhau. Cho nên khi 

chúng tôi đi hoc̣ ở trong trường hoc̣, các baṇ hoc̣ 

đánh nhau, caĩ nhau rồi, thì thầy phân xử 2 người 

cùng bi ̣phaṭ quỳ cả. Thời ấy chúng tôi ở trong trường 

hoc̣, đối với cách xử phaṭ này của thầy trong lòng 

không phuc̣. Rõ ràng là mình có lý, ho ̣ không có lý. 

Taị sao mình cũng bi ̣phaṭ quỳ? Tôi đến khi hoc̣ Phật 

sau này, mới bỗng chơṭ hiểu ra, hóa ra cao bằng nhau. 

Khi baṇ thâṭ sư ̣cao hơn, baṇ se ̃không caĩ nữa. Cho 

nên người có trí tuê,̣ se ̃ nhường người không có trí 

tuê.̣ Ngay cả thánh nhân thế gian cũng daỵ chúng ta: 

“Lê ̃ nhươṇg, nhâñ nhươṇg, khiêm nhươṇg”32. 

“Nhươṇg” là tánh đức. Chư Phật Bồ-Tát chung sống 

với tất cả chúng sanh, không có vi ̣ nào không 

nhươṇg. Chư Phật Bồ-Tát là khiêm nhươṇg. Chúng ta 

không thể khiêm đươc̣, chúng ta phải nhâñ, nhâñ 

nhươṇg. Khiêm là công phu đa ̃ thành tưụ rồi, đó là 

thuôc̣ về khiêm nhươṇg. Chúng ta hiện nay ở trong 

những cái đúng đúng sai sai này, luyêṇ tài, luyêṇ 

công phu, chính là luyêṇ nhâñ nhươṇg. Không thể 

nhâñ cũng phải nhâñ, không thể nhươṇg cũng phải 

nhươṇg. Thâṭ sư ̣có trí tuê,̣ thông quyền đaṭ lý, chúng 

ta mới có thể hô ̣ trì Phật pháp tốt đươc̣, mới có thể 

khiến chánh pháp tru ̣ lâu ở thế gian thì tất cả chúng 

sanh có phước.  

Chúng ta ngày nay rất may mắn, những nhà 

khoa học này đa ̃ phát minh rất nhiều khoa học kỹ 

thuật cao. Chúng ta nhất điṇh phải hiểu đươc̣ tính 
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năng của những ky ̃ thuâṭ này, hết sức lơị duṇg nó. 

Chúng ta ở chỗ này, mỗi môṭ phòng diêñ giảng, đều 

thông qua maṇg internet truyền bá đến toàn thế giới. 

Có môṭ vi ̣đồng tu ngoaị quốc, gởi môṭ bản fax cho 

tôi, ông đăc̣ biêṭ nhắc nhở tôi. Ông nói: 

- Pháp sư à, thầy giảng kinh không nên chỉ chú 

ý đến thính chúng ở trong giảng đường của thầy. 

Người nghe giảng ở trên maṇg internet chí ít cũng có 

môṭ triệu người. 

Ông nhắc nhở tôi. Lời nhắc nhở này là rất hay. 

Cho nên chúng ta không những phải chú ý đại chúng 

trước mắt, còn phải chú ý những đaị chúng thu nghe 

ở trên mạng internet này nữa. Ý nghiã quan trọng 

nhất của đoaṇ nguyện văn này, chính là thỉnh cầu chư 

Phật Như Lai hô ̣ pháp. Chúng ta hiểu đươc̣, Phật A 

Di Đà vâñ phải nhờ tất cả chư Phật hô ̣trì ngài. Chúng 

ta ngày nay phát nguyêṇ hoc̣ Phật, đặc biêṭ là phát 

nguyêṇ cả đời dấn thân vào công tác giáo dục. Làm 

sao có thể không nhờ hô ̣pháp? Hô ̣pháp đi nhờ ở đâu 

vâỵ? Nhờ người, bạn sẽ có phiền naõ. Vì sao? Người 

ta không đồng ý, phiền não của baṇ xuất hiện ngay.  

Tôi khi năm xưa mới bắt đầu hoc̣ Phật, gần gũi 

Chương Gia đaị sư, đaị sư dạy tôi. Tôi nói với đaị sư: 

- Sư ̣ thù thắng của Phật pháp, cái hay của Phật 

pháp, con đa ̃ hiểu rồi, con hiểu đươc̣, con phải có 

nghiã vu,̣ có trách nhiêṃ, phải đem cái sư ̣ viêc̣ này 
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làm thâṭ tốt. Thâṭ sư ̣muốn làm cái sư ̣viêc̣ này, nhất 

điṇh phải đem công viêc̣ của mình bỏ hết. Chuyên 

tâm vào làm công viêc̣ này, đây chính là đi trên con 

đường xuất gia này.  

Đaị sư gâṭ gâṭ đầu: 

- Được, thầy vô cùng tán thành. Nhưng nói cho 

tôi biết anh không nên đi tìm thầy “thế đô”̣33.  

Tôi hỏi: 

- Vâỵ phải làm sao?  

Thầy bảo: 

- Nếu anh đi tìm một pháp sư thế đô ̣ cho anh, 

nếu pháp sư đó không đồng ý, anh có sinh phiền naõ 

hay không?  

Tôi nói: 

-  Vậy đương nhiên se ̃sinh phiền naõ.  

Thầy daỵ tôi cầu Phật. Cho nên tôi xuất gia là 

cầu Phật. Phật thay tôi tìm môṭ vi ̣sư phu.̣ Vi ̣sư phu ̣

này như thế nào vâỵ? Đến khuyên tôi xuất gia, không 

phải khuyên một lần, khuyên một lần sơ ̣không thành 

tâm. Ông có le ̃trong vòng nửa tháng, phái người đến 

thư viêṇ Từ Quang, vào lúc đó tôi hoc̣ kinh giáo với 

thầy Lý, có le ̃trong vòng nửa tháng, đa ̃sai người đến 
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9 lần. Tôi thấy tâm của ông rất thành khẩn, tôi nhâṇ 

lời ông. Lời của Chương Gia đaị sư daỵ tôi đa ̃ thành 

hiêṇ thưc̣ rồi. Cho nên tôi xuất gia là có điều kiêṇ, vì 

nếu xuất gia ở chùa chiền, chùa chiền đều là kinh 

sám, Phật sư.̣ Sở di ̃ điều kiêṇ của tôi là dứt khoát 

không làm kinh sám, Phật sư.̣ “Tôi xuất gia muốn hoc̣ 

kinh giáo, muốn giảng kinh, nên nếu anh có thể giúp 

đỡ tôi, tôi liền có thể nhâṇ lời anh; Anh không giúp 

đỡ tôi, tôi không làm”.  

Cho nên chúng tôi nói điều kiện với nhau. Tôi 

xuất gia túi không có môṭ xu, tôi cũng không hỏi 

người xin tiền. Nhưng mà tôi mỗi một tháng, phải 

đến Đài Trung ở môṭ tuần, gần gũi thầy Lý. Lô ̣phí đi 

lại thường tru ̣ phải cho tôi, tôi đưa ra đến mấy điều 

kiêṇ, thảy đều đáp ứng cả.  

Cho nên chúng ta cầu hô ̣pháp, cầu ở đâu vâỵ? 

Cầu ở Phật. Phật tìm thần hộ pháp đến giúp đỡ chúng 

ta. Tôi đến nơi đây, không hề cầu hô ̣ pháp Lý Môc̣ 

Nguyên, là do ông đến tìm tôi. Tôi tìm ông se ̃ khó 

ngay, nếu tôi tìm ông, ông không đồng ý. Vậy baṇ 

nói thử cái măṭ này của tôi giấu ở đâu? 

Ông tìm tôi, tôi còn phải xem thử thâṭ ky ̃ ông 

có thành tâm hay không? Ông có thâṭ sư ̣ như pháp 

hay không? Điều này chúng ta phải chú ý. Taị sao 

vâỵ? Có môṭ số người hô ̣pháp, ho ̣có muc̣ đích. Đem 

chúng ta làm cây hái ra tiền, để chúng ta thay ho ̣kiếm 

tiền, thế chúng ta chẳng phải bi ̣ người ta lơị duṇg 
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sao? Cho nên quan sát ho ̣ thâṭ ky,̃ ho ̣ thâṭ sư,̣ ho ̣

không phải vì cái đaọ tràng này, ho ̣làm là vì toàn thế 

giới, điều này chúng ta đáng nên đến, quyết điṇh phải 

đến giúp đỡ ho.̣ Nếu như ho ̣vì muốn thiṇh vươṇg cái 

đaọ tràng này, vì cái khu vưc̣ Singapore này, tôi đa ̃đi 

từ sớm rồi. Người ta vì chúng sanh trên toàn thế giới, 

cái này rất khó găp̣, rất hiếm có, đi khắp hết thế giới 

tìm người hô ̣pháp có tâm lươṇg chân thành như thế 

này, chúng ta tìm không ra. Con người quý tri kỷ. 

Người thế gian đều nói đaọ nghiã, nói tình nghiã, 

chúng ta đây là sư ̣ kết hơp̣ của đaọ nghiã, đồng tâm 

đồng đức, vì Phật pháp, vì chúng sanh, làm nên cái sư ̣

viêc̣ tốt này.  

Các bạn bảo, trong truyền thuyết có tai naṇ, tôi 

ở Singapore sẽ cùng chịu cái tai nạn này với 

Singapore. Không nên nói Singapore có tai naṇ, tôi se ̃

bỏ chạy đến nơi khác, không thể nói như vậy được. 

Không thể nói hoc̣ Phật rồi, không hoc̣ Phật cũng 

không thể nói như vậy được, dứt khoát cùng sống 

chết, cùng hoạn nạn với nơi này, vâỵ là tâm moị 

người se ̃an ngay, tâm của chính chúng ta cũng an rồi.  

Tôi hôm nay rời khỏi Singapore để đến Úc 

châu. Tôi đến Úc châu quyết điṇh là tham gia đa 

nguyên văn hóa, giúp đỡ ho ̣ hòa hơp̣ tôn giáo, hòa 

hơp̣ chủng tôc̣. Taị sao vâỵ? Điều này có ảnh hưởng 

đối với toàn thế giới. Hy voṇg chủng tôc̣ khác nhau, 

tôn giáo khác nhau, đều có thể tôn kính lâñ nhau, tôn 
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troṇg lâñ nhau, hơp̣ tác lâñ nhau, cùng tồn taị, cùng 

phát triển, không nên có xung đôṭ, không nên có hiểu 

lầm, không nên có tranh chấp. Tôi đến Úc châu là để 

làm cái viêc̣ này, nếu không phải làm cái viêc̣ này thì 

tôi không đi. Úc châu chúng ta có Tiṇh Tông hoc̣ hôị, 

hiện nay ở bên đó cũng tổ chức Phật thất niêṃ Phật, 

tôi không đi. Taị sao vâỵ? Tiṇh tông hoc̣ hôị Úc châu 

không phải vì toàn thế giới. Còn cái đaọ tràng này là 

vì toàn thế giới. Cho nên quan điểm của chúng tôi 

ngày nay, phàm là vì chánh pháp tru ̣ thế, vì tất cả 

chúng sanh toàn thế giới phuc̣ vu ̣thì tôi lâp̣ tức đi làm 

ngay. Vì bản thân, vì môṭ nhóm nhỏ, chúng tôi không 

có thời gian nhiều như vậy, cũng không có sinh lưc̣ 

nhiều như vậy, có thể đi tìm người khác, tôi là không 

muốn đi rồi.  

Tâm lươṇg của Phật A Di Đà lớn biết bao! Đây 

là bổn sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật của chúng ta vì 

chúng ta giới thiêụ. Chúng ta ngày nay taị sao không 

niêṃ Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, mà niệm Phật A Di Đà 

vâỵ? Niêṃ Phật A Di Đà là do Phật Thích-Ca-Mâu-

Ni chỉ daỵ chúng ta, chúng ta nghe lời. Chúng ta là 

hoc̣ trò tốt của Thích-Ca-Mâu-Ni. Ngài daỵ chúng ta 

niêṃ Phật A Di Đà, chúng ta thật sự nghe lời, Thích-

Ca-Mâu-Ni Phật hoan hỷ. Không những Thích-Ca-

Mâu-Ni hoan hỷ, mà tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Taị 

sao vâỵ? Tất cả chư Phật đều khuyên moị người niêṃ 

Phật A Di Đà, cầu sanh Tịnh-độ.  
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Cho nên chúng ta hiểu được cái ý này, sau đó 

đồng tu các bạn phát tâm, cả đời đi trên con đường 

hoằng pháp lơị sanh, nhất điṇh phải hoc̣ tâp̣ theo 

Thích-Ca-Mâu-Ni, danh vọng lợi dưỡng, ngũ duc̣ luc̣ 

trần, quyết điṇh không đươc̣ chaṃ đến, triêṭ để buông 

xả.  

Hiện nay xã hội sung túc rồi, cúng dường nhiều 

rồi. Cái cúng dường này phải đăc̣ biêṭ chú ý, đăc̣ biêṭ 

cẩn thâṇ. Taị sao vâỵ? Hơi môṭ chút không lưu ý, thì 

cái cúng dường này se ̃đem baṇ chôn mất, se ̃đưa baṇ 

đến điạ nguc̣ A-tỳ. Cho nên những thứ này, không 

đươc̣ chaṃ đến. Cư si ̃ Lý trên tay ông không dính 

tiền bac̣. Chúng ta ở đây có số tiền quyên góp giao 

cho ông, ông không nhâṇ, giao cho người khác, giao 

cho thủ quyỹ, không đuṇg tiền bac̣. Tôi tiếp nhâṇ 

cúng dường của các baṇ, khi cái tay này chaṃ đến, 

thì tay kia đa ̃đưa đi rồi, lâp̣ tức đưa đi ngay. Phải biết 

rằng, tiền không phải là thứ tốt, haị chết người. Từ 

xưa đến nay biết bao nhiêu người tu hành, chỉ vì cái 

chuyêṇ này mà bi ̣ đào thải sac̣h hết, đoạ lac̣ hết. 

Chúng ta phải đề cao cảnh giác danh haị người, lơị 

haị người. Nếu baṇ không đề cao cảnh giác, chắc 

chắn đoạ 3 đường ác. Không có, thì tốt! Không có, 

thân này thảnh thơi. Không có tiền, se ̃ không dám 

bêṇh. Taị sao vâỵ? Không có tiền chữa bêṇh, không 

tiền chữa. Cho nên ho ̣ se ̃ không dám bêṇh. Người 

nhiều tiền thường hay có bêṇh. Tiền ho ̣có là phí chữa 

bêṇh, ho ̣có thể trả nổi viêṇ phí. Những lời này không 
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phải là lời nói đùa, ở trong đó có ẩn chứa đaọ lý rất 

sâu.  

Cho nên tất cả Phật Bồ-Tát chăm lo, đây là điều 

mà lúc tôi mới bắt đầu hoc̣ Phật, đại sư Chương Gia 

dạy tôi. Baṇ thâṭ sư ̣ phát tâm, thì cả đời baṇ đều do 

Phật, Bồ-Tát chăm lo, mình môṭ tí cũng không nên lo 

lắng. Tôi nghe xong, rất có thọ duṇg, cái này quá tốt 

rồi. Phật Bồ-Tát chăm lo là chăm lo thâṭ sư.̣ Người 

thế gian chăm lo thì không chắc. Phật chăm lo là 

chăm lo thật sự. Chúng ta thật sư ̣ tin tưởng, không 

mảy may hoài nghi. Tôi cả đời được tho ̣duṇg, đươc̣ 

đại sư Chương Gia chỉ daỵ nhiều nhất. Tôi theo thầy 

3 năm, thầy đa ̃ảnh hưởng cả đời tôi, đây đích thực là 

đại thiện tri thức, không phải người bình thường. 

Nhưng thầy dạy bảo chúng tôi, bản thân chúng tôi 

phải làm thật, phải làm thâṭ, không thể phụ bac̣ thầy. 

Chúng tôi thâṭ sư ̣ đươc̣ sư ̣ thọ duṇg của Phật pháp, 

thâṭ sư ̣ trong đời này sống môṭ đời sống tư ̣ tại hạnh 

phúc my ̃mañ.  

Nguyện này nguyện văn không khó hiểu, ý 

nghĩa sâu vô cùng. Đặc biệt là sau khi chúng ta hoc̣ 

xong cần phải hoc̣ tâp̣ như thế nào? Chú giải của laõ 

cư si ̃ Hoàng Niêṃ Tổ, đoạn chú giải này chú giải 

cũng rất hay. Trích dẫn kinh văn của bản nguyên 

dic̣h. Hán dic̣h đây là 5 loaị bản nguyên dic̣h, là bản 

dic̣h sớm nhất, trong kinh văn nói như thế này: 

Bản Hán dịch ghi: “Ngã tác Phật thời, linh ngã 
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danh văn bát phương thượng hạ, vô số Phật quốc, 

chư Phật các ư đệ tử chúng trung, thán ngã công đức 

quốc độ chi thiện”- (Lúc tôi thành Phật, tiếng tăm của 

tôi vang khắp tám phương, trên, dưới. Trong vô số 

cõi nước, các đức Phật vị nào cũng ngự giữa chúng 

đệ tử, khen ngợi công đức và sự tốt lành của cõi nước 

tôi). 

Cái ý này chẳng phải đa ̃ nói rất rõ ràng sao? 

Khẩn cầu tất cả chư Phật Như Lai, khi giảng kinh 

thuyết pháp cho các đệ tử của mình, giới thiêụ thế 

giới Tây Phương Cưc̣-lac̣, giới thiêụ Phật A Di Đà, để 

mọi người biết đến. Những người này sau khi nghe 

giới thiêụ rồi,“Chư thiên nhân dân, nhuyễn động chi 

loaị.” [Chư thiên, nhân dân, các loài ngọ nguậy, bò 

trườn], đây là nói chúng sanh luc̣ đaọ, “Văn ngã danh 

tư,̣ giai tất dũng dươc̣, lai sanh ngã quốc” [Nghe 

được danh hiệu tôi thảy đều hớn hở sanh về cõi tôi]34. 

Sau khi nghe xong, đều có thể sinh tâm hoan hỷ, phát 

nguyêṇ cầu sanh Tịnh-độ, dựa vào lời giáo huấn của 

Phật, tu hoc̣ pháp môn này. Cho nên đem nguyên văn 

của bản nguyên dic̣h hơp̣ chung laị xem thì ý nghiã se ̃

rất rõ ràng. Phật còn cầu Phật.  

Thế gian chỉ có Phật là có thể tin đươc̣, còn 

lòng người là giả, không phải chân tâm. Con người 

qua laị với nhau không có thâṭ tình, phải hiểu cho rõ. 

Hôm nay vui mừng baṇ, có thể ngày mai liền đổi măṭ, 

cho nên không tin đươc̣. Chỉ có Phật Bồ-Tát là dùng 
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chân tâm, viñh viêñ bất biến, hoàn toàn tin đươc̣. Cho 

nên quí vi ̣nhớ ky,̃ moị thứ nên cầu Phật Bồ-Tát, tất 

cả Phật Bồ-Tát là ông chủ của chúng ta, chúng ta có 

lòng tin kiên điṇh thì cảm ứng đaọ giao. Còn nếu baṇ 

bảo baṇ cầu Phật Bồ-Tát không có cảm ứng, thì đó là 

do tâm baṇ không thành, baṇ đối với Phật Bồ-Tát có 

nghi ngờ, khi baṇ đang cầu khẩn, ở trong tâm baṇ có 

xen tap̣, không chuyên tâm. Vì vâỵ không thể nói 

không có cảm ứng, mà cảm ứng không rõ rêṭ, không 

nổi bâṭ. Thuần nhất chân thành thì cảm ứng vô cùng 

rõ rêṭ, vô cùng nổi bâṭ.  

Tôi cả đời này, hoc̣ Phật 47 năm, tôi tin sâu 

không nghi. Tôi ở nơi đây như nhà Phật thường nói: 

“Tam chuyển pháp luân”35. Tôi làm chứng minh với 

quí vi,̣ làm chứng chuyển. Cái tín tâm này của tôi là 

có từ nơi thầy chỉ daỵ. Cho nên đối với thầy có lòng 

tin kiên định, không hoài nghi. Lời thầy dạy cho tôi, 

tôi y giáo phụng hành, từ trong sư ̣nỗ lưc̣ thưc̣ hiện, 

chứng nghiệm giáo giới của thầy là chân thật, không 

phải giả dối. Chúng tôi mới có đươc̣ sự tho ̣duṇg chân 

thâṭ.  

Hiện nay có rất nhiều đồng tu, nghe kinh đa ̃

nghe rất nhiều năm rồi. Taị sao không thể làm đươc̣ 

vâỵ? Là bán tín bán nghi, luôn cảm thấy Phật Bồ-Tát 

quá hư vô mờ nhaṭ, vâỵ đâu có đáng tin đươc̣? Vâñ 

cứ muốn dưạ vào chính mình. Cái niêṃ này, quá đỗi 

sai lầm! Cái niêṃ này laị đem baṇ kéo quay về điạ vi ̣
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phàm phu. Vốn di ̃đa ̃tiến lên môṭ chút, thoắt cái laị bi ̣

kéo về rồi. Tín tâm khó thiết lâp̣, tu hoc̣ Phật pháp cái 

khó nhất là tín tâm.  

Tín tâm thiết lâp̣ chỉ có 2 loaị người:  

Môṭ loaị người là có tuệ: Nhà Phật nói thượng 

căn lợi trí, thiêṇ căn vô cùng sâu dày, vừa nghe ho ̣

liền tiếp nhâṇ, họ liền có thể tin chắc không nghi ngờ, 

y giáo phụng hành, loaị người này môṭ đời chắc chắn 

có thành tưụ.  

Một loại người khác là có phước: Người có 

phước sau khi họ nghe xong, họ cũng không nghi 

ngờ, thật thà thành tâm y giáo phuṇg hành. Loaị 

người này cũng luôn luôn có thành tưụ không thể 

nghi ̃bàn.  

Còn loại người bán tín bán nghi, vừa không có 

tuệ, lại không có phước. Cũng tức là thiện căn phước 

đức đều không đầy đủ, loaị người này chiếm đa số.  

Làm thế nào bồi dưỡng thiêṇ căn phước đức đây?  

Giảng kinh, giảng kinh là bồi dưỡng thiêṇ căn 

phước đức. Nghe nhiều, nghe trong thời gian dài, dần 

dần se ̃giác ngộ ra thôi. Đăc̣ biêṭ những cái mà baṇ đa ̃

nghe, baṇ đa ̃ hoc̣, trong đời sống của chính baṇ, ở 

trong công viêc̣, ở trong xử sư ̣đối nhân tiếp vâṭ, giao 

tiếp, haỹ kiểm nghiêṃ, haỹ chứng thưc̣ thì tín tâm se ̃
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tăng trưởng.  

Nhưng mà có rất nhiều đồng tu hoc̣ Phật, hằng 

ngày cũng đoc̣ kinh, hằng ngày cũng niêṃ Phật, hằng 

ngày cũng đang nghiên cứu giáo lý, mà không áp 

duṇg vào trong đời sống, sinh hoạt, làm viêc̣, giao 

tiếp, đem Phật pháp hoàn toàn để qua môṭ bên khác, 

dường như không liên quan gì với cái này. Vâỵ thì 

Phật pháp này se ̃không đươc̣ tí tho ̣duṇg nào hết. Thế 

là sai rồi, là thâṭ đáng tiếc. Không biết rằng Phật pháp 

chính là đời sống hiêṇ thưc̣; Phật pháp chính là daỵ 

chúng ta làm thế nào làm tốt công viêc̣; Phật pháp 

dạy chúng ta làm thế nào viên dung, hòa muc̣, hơp̣ tác 

với tất cả đaị chúng. Phật pháp từng câu từng chữ, 

đều không hề tách rời đời sống chúng ta. Tách rời đời 

sống, xin thưa với quí vi,̣ không phải Phật pháp. 

Chúng ta trước tiên phải đem cái khái niêṃ này, hiểu 

cho rõ ràng, hiểu cho sáng tỏ. Nếu như baṇ hoc̣ Phật 

pháp, xem Phật pháp như cái gì đó rất huyền, rất 

diêụ, không thể áp duṇg vào trong đời sống, là bạn 

hoàn toàn sai rồi.  

Phật Bồ-Tát là thầy của chúng ta, Phật Bồ-Tát 

không phải thần linh. Sư ̣phù hô ̣của Phật Bồ-Tát đối 

với chúng ta, chính là lời chỉ daỵ từng câu từng chữ ở 

trong kinh điển. Chúng ta làm thế nào để đươc̣ các 

Ngài phù hô ̣ vâỵ? Là đối với lời giáo huấn của các 

Ngài, triêṭ để hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ, áp duṇg vào 

trong đời sống, chính là lơị ích đích thưc̣, đây chính 
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là Phật Bồ-Tát phù hô ̣cho chúng ta. Cho nên ở trong 

Phật pháp, môṭ mảy may mê tín cũng không có. 

Hôm nay thời gian đã hết, nguyện này chúng ta 

chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phâṭ.  

****** 
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(VCD 119) 

NGUYỆN THỨ 18: Mười niệm ắt vãng sanh  

CHÁNH KINH: Ngã tác Phật thời, thập phương 

chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, 

sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh 

ngã quốc, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, 

bất thủ Chánh Giác; duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ 

báng chánh pháp. (18.  Thập niệm tất sanh nguyện) 

[Dịch nghĩa: Lúc tôi thành Phật, mười phương 

chúng sanh nghe danh hiệu tôi chí tâm tin ưa, tất 

cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi 

tôi, dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh thì 

chẳng lấy Chánh Giác. Chỉ trừ kẻ Ngũ Nghịch, phỉ 

báng chánh pháp].  

Phía trước đã nói với các vị nguyện 17 “Chư 

Phật khen ngợi”. Chỉ có chư Phật tán thán, mới có 

thể khiến cho tất cả chúng sanh mười phương thế 

giới, biết được có thế giới Cực Lạc, biết được có A 

Di Đà Phật, biết được có pháp môn niệm Phật ắt sanh 

Tịnh Độ thù thắng. Tất cả chư Phật vì sao tán thán A 

Di Đà Phật? Các chư Phật vì tất cả chúng sanh tuyên 

giảng Kinh Vãng Sanh. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 

chuyên môn vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây 

Phương Cực Lạc, Ngài giảng ra ba bộ kinh: “Kinh Vô 
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Lượng Thọ”, “Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật”, 

“Kinh A Di Đà”, chúng ta gọi là Tịnh Độ Ba Kinh. 

Do đây có thể biết, ba bộ kinh này là mười phương ba 

đời, tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian, nhất định sẽ 

tuyên giảng. Vì sao vậy? Phía trước nguyện thứ 17 

nói với chúng ta, nếu như có một vị Phật, xuất hiện ở 

thế gian không giảng ba bộ kinh này thì Pháp Tạng 

thề không thành Phật. Hiện nay Pháp Tạng thành 

Phật đã được mười kiếp rồi, do đây có thể biết, không 

có một vị Phật nào mà không giảng ba bộ kinh này.  

Phật nói tất cả kinh, không phải Phật chính 

mình tự mình nói, cũng không phải Phật muốn giảng, 

Phật nói kinh đều là “Ứng cơ nói pháp”, như Thế Tôn 

ở trên “Kinh Lăng Nghiêm” đã nói “Tùy chúng sanh 

tâm, ứng sở tri lượng”36, cho nên tùy loại hóa thân, 

ứng cơ nói pháp. Thế nhưng ba bộ kinh này không có 

tình riêng (Tùy theo tâm chúng sanh mà ứng hiện phù 

hợp với khả năng nhận biết của họ), Phật cũng nói. 

Đạo lý gì vậy? Tất cả chúng sanh, không luận là 

thượng căn, trung căn, hạ căn, Bồ Tát cũng tốt, Thanh 

Văn cũng tốt, chúng sanh sáu cõi cũng tốt, cho dù là 

chúng sanh A Tỳ Địa Ngục, đều là bình đẳng khế cơ 

với pháp môn này. Đây là chỗ không thể nghĩ bàn. 

Pháp môn này là pháp bình đẳng, tất cả chúng sanh 

tuy là căn tánh không giống nhau, thế nhưng y theo 

pháp môn này thì bình đẳng được độ, cho nên pháp 

môn này là thù thắng không gì bằng.  
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Người xưa đã từng nói với chúng ta, trong đó 

có mấy câu, có mấy việc rất là quan trọng: “Tất cả 

chư Phật, không có vị Phật nào mà không niệm A Di 

Đà Phật”. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong tiểu bổn 

kinh A Di Đà  nói với chúng ta, Ngài là niệm Phật 

thành Phật. Chúng ta đọc “Kinh A Di Đà” đều là lơ là 

đi sự việc này, nếu không có Đại sư Ngẫu Ích, ở 

trong “Yếu Giải” vì chúng ta chỉ ra thì chúng ta đọc 

“Kinh A Di Đà” có đọc cả đời cũng không thể phát 

hiện ra được Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm “A Di Đà 

Phật” mà thành Phật.  

Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, tất cả chư Phật 

khác nghĩ ra cũng là như vậy. Cái nghĩ ra này, không 

sai, quả nhiên như vậy, chính là chư Phật đều niệm 

“A Di Đà Phật”. Điều này chúng ta rất khó tin tưởng!  

Nếu như từ trên lý mà nói, còn có thể nói được 

thông, vì A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Bốn chữ này 

hoàn toàn là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung văn là 

“Vô Lượng Giác”, cho nên nếu từ nơi ý này mà nói, 

vậy thì quyết định không có vấn đề. Các vị nghĩ xem, 

có vị Phật nào không phải là Vô Lượng Giác? Do đây 

có thể biết “Vô lượng giác” là tên chung của tất cả 

chư Phật Như Lai. Thế giới Tây Phương, Bồ Tát 

Pháp Tạng thành Phật, ngài đã dùng cái danh hiệu 

này, cho nên trong cái danh hiệu này có lý có sự, lý 

như vậy.  

Sự cũng không ngoại lệ: Đây là pháp môn 
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không thể nghĩ bàn, còn có một sự việc mà chúng ta 

cần phải nên biết, đó là tất cả chư Phật đều hộ niệm 

người niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Sự việc này 

chúng ta làm sao có thể biết được? Trong tiểu bổn 

“Kinh Di Đà”, ngay trong sáu phương Phật tán thán, 

chúng ta thấy được, không luận ở một thế giới nào, 

một loại chúng sanh nào, chỉ cần niệm A Di Đà Phật, 

liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Các vị nghĩ lại xem, 

cái công đức này đến bao lớn? Bạn niệm các danh 

hiệu Phật Bồ Tát khác, hoặc giả bạn niệm tất cả thần 

chú, bạn đọc tất cả kinh điển, có thể đạt được một vị 

Phật, hai Phật, ba bốn năm Phật hộ niệm bạn, nhất 

định không thể nào được tất cả chư Phật hộ niệm, đây 

là việc không thể nào, chỉ riêng niệm danh hiệu của A 

Di Đà Phật, có thể được tất cả chư Phật hộ niệm. 

Những lý cùng sự này, chúng ta đều phải biết. 

Sau khi biết rồi, bạn thọ trì bộ kinh này, tu học pháp 

môn này, tín tâm mới chân thật kiên định, không luận 

sức mạnh nào mê hoặc bạn, uy hiếp bạn, bạn đều sẽ 

không dao động, bạn cũng sẽ không khiếp sợ. Vì sao 

vậy, có chư Phật hộ niệm. Có chư Phật hộ niệm, bạn 

liền sẽ liên tưởng đến vô lượng Bồ Tát, vô lượng 

thiên thần, chắc chắn hộ trì bạn, đây đều là sự thật. 

Tiếp theo hôm nay nói nguyện thứ 18 “Mười 

niệm ắt sanh”. Đoạn kinh văn này, lão cư sĩ Hoàng 

Niệm Tổ chú giải được rất rõ ràng. Vừa mở đầu ông 

liền nêu lên: Vào thời xưa các đại đức đối với tất cả 
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kinh giáo tương đối thù thắng, sự việc này là ở vào 

thời đại Tùy Đường, vào lúc đó là thời đại hoàng kim 

của Phật giáo chúng ta, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam 

Phương hiện tại là Việt Nam, đến nơi đó để du học. 

Những người xuất gia đó rất nhiều, họ đích thực cũng 

có được thành tựu rất thù thắng, nhà Phật thường gọi 

là “Cao tăng đại đức”, họ đã từng làm qua một so 

sánh tất cả kinh Thích Ca Mâu Ni Phật ngay trong 

một đời nói ra, hiện tại chúng ta đem nó hội tập lại, 

chỉnh lý phân loại liền trở thành “Đại Tạng Kinh”, 

“Đại Tạng Kinh” là tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói ra 

49 năm. Thế Tôn đã nói có phải là nhiều đến như 

vậy? Xin nói với các vị nhất định không phải vậy, 

ngày nay chúng ta bảo tồn lại một bộ “Đại Tạng 

Kinh” có thể mới chỉ là mấy phần mà năm xưa Thế 

Tôn đã nói mà thôi, bởi vì thời xưa giao thông rất 

không thuận tiện. Hơn nữa vào thời xưa kinh điển 

tiếng Phạn viết ở trên lá Câu Bối Đa La, tôi nghĩ các 

vị có rất nhiều người đã thấy qua, gọi là Bối Diệp 

Kinh, họ đem lá của cây Bối Đa La cắt thành từng 

miếng dài, hai bên đóng lô, dùng dây buộc nó lại, 

thông thường một mặt là bốn hàng, hoặc giả là sáu 

hàng. Bạn liền biết được bộ kinh đó thì số là số lượng 

rất nhiều, lại từ Ấn Độ vận chuyển đến Trung Quốc, 

độ khó này các vị có thể nghĩ mà biết, dùng sức ngựa, 

dùng sức người để kéo. Cho nên cao tăng Ấn Độ đến 

Trung Quốc, hoặc người xuất gia chúng ta đến Ấn Độ 

du học, đều ở nơi đó rất thận trọng, rất tỉ mỉ mà chọn 

lựa, chọn lấy kinh điển quan trọng, chọn lấy khai thị 
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trọng yếu của Phật, chọn lấy thích hợp với nhu cầu 

của xã hội chúng ta, còn như không phải rất quan 

trọng, thứ yếu, không phải nhu cầu xã hội của chúng 

ta cần đến, thì đều không chọn lấy, không thể mang 

nổi. Thế là chúng ta mới biết được, ngày nay một bộ 

“Đại Tạng Kinh” này của chúng ta, chỉ là một phần ít 

mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm mà 

thôi, ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta nhất 

định không đến phân nửa. Thế nhưng rất nhiều đợt 

mang đến Trung Quốc, nên số lượng tương đối khả 

quan. Sau khi mang đến, còn phải đem nó dịch thành 

Hoa văn, nên trong khi phiên dịch từ những kinh điển 

mang đến, lại thêm một lần chọn lựa nữa. Cho nên 

kinh điển mang đến Trung Quốc, đương nhiên phần 

nhiều là phiên dịch ra, tuy nhiên nếu không phải rất 

quan trọng, rất cần thiết, thì không phiên dịch ra, lưu 

lại đến ngày nay. Chúng ta có thể xem thấy những 

kinh luận này, mà nguyên bản của tiếng Phạn đã thất 

truyền ở thế gian này, không còn tìm ra được nữa, 

hiện tại lưu lại thế gian này chúng ta, có thể nói là 

phong phú nhất là kinh điển của Hoa văn, kinh điển 

của tạng văn, rất phong phú. Kinh luận Tiểu thừa là 

Nam truyền kinh điển của văn Pa-Li, đây là hiện tồn 

tại ở thế gian Phật pháp có ba hệ phái lớn.  

Đại đức cổ đại đem những kinh luận này làm 

một cuộc so sánh xem bộ kinh luận nào là quan trọng 

nhất? Thế là những đại đức này gần như đều công 

nhận “Hoa Nghiêm” là nhất. Cho nên mọi người gọi 
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“Hoa Nghiêm” gọi là pháp luân căn bản. Ngày nay 

chúng ta dùng danh từ hiện đại để nói “Hoa Nghiêm” 

chính là Phật pháp khái luận. Chân thật “Hoa 

Nghiêm” là Phật pháp khái luận, đối với cả thảy Phật 

pháp nói được rất viên mãn, không luận là ở nơi lý 

luận, phương pháp, học tập, đều là tối thượng thừa, 

có thể nói là tối viên mãn, không có kém khuyết. Cổ 

đức nói được rất hay các kinh luận khác đều là một 

bộ phận nào đó của “Hoa Nghiêm” nói được đặc biệt 

tường tận, mà không phải chính xác, chính xác đích 

thực là Kinh Hoa Nghiêm.  

Sau đó cổ đức lại đem “Hoa Nghiêm” cùng 

“Kinh Vô Lượng Thọ” làm một sự so sánh, cổ đức 

nói  “Kinh Vô Lượng Thọ” tối chân thật. Vì sao vậy? 

“Hoa Nghiêm” khi đến tổng kết sau cùng, Bồ Tát Phổ 

Hiền Mười đại nguyện vương cầu sanh Cực Lạc lúc 

đó “Hoa Nghiêm” mới được viên mãn chân thật. 

Ngay đến Văn Thù, Phổ Hiền đều phát nguyện cầu 

sanh thế giới Cực Lạc, các vị thử nghĩ lại xem, đây là 

cái ý gì vậy? Rõ ràng nói với chúng ta, không cầu 

sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tu học của bạn 

không thể đạt đến viên mãn. Đạo lý trong đây rõ ràng 

tường tận. Chúng ta phía trước trong lúc giảng giải 

đều đã từng giảng giải qua với các vị.  

Thế nhưng “Kinh Vô Lượng Thọ” kinh văn rất 

dài, trong kinh văn dài đến như vậy, bộ phận nào là 

chỗ tinh túy nhất của Kinh Vô Lượng Thọ? Chúng ta 
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lấy cuốn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư để xem: 

Ông đem bộ kinh này phân thành 48 phẩm, vậy phẩm 

nào là quan trọng nhất? Đây cũng là người xưa nói, 

quan trọng nhất là Phẩm thứ sáu. Phẩm thứ 6 chính là 

48 nguyện, nói được không sai. Chúng ta tỉ mỉ xem 

qua toàn kinh, toàn kinh mỗi câu mỗi chữ đều là xiển 

dương 48 nguyện, giải thích 48 nguyện, 48 nói rõ 

tường tận mà thôi. Trong 48 nguyện này có 48 điều 

thì nguyện nào là quan trọng nhất? Chỗ này đại đức 

xưa nói, nguyện thứ 18 là quan trọng nhất, quan trọng 

ở chỗ nào? “Mười niệm ắt sanh”! Cái nguyện này 

chúng ta tổng kết đến niệm Phật, chính là trong 

nguyện văn nói “Nãi chí thập niệm, nhược bất sanh 

giả, bất thủ chánh giác” [Dẫu chỉ mười niệm, nếu 

chẳng được sanh thì chẳng lấy Chánh Giác].  

Người xưa ở trong cái nguyện này, xem thấy 

được 12 chữ này. Vãng sanh thế giới Tây Phương 

Cực Lạc, các vị phải nên biết, thì các vị đã đi làm 

Phật rồi. Làm Phật thật khó, chúng ta ở trong kinh 

luận đại thừa (kinh tiểu thừa thì không nói), ngay 

trong kinh luận đại thừa, Phật thường nói “Phàm phu 

tu hành thành Phật phải vô lượng kiếp”. Không phải 

ba đại A Tăng Kỳ kiếp, mà là vô lượng kiếp. Còn ba 

đại A Tăng Kỳ kiếp là bạn đã chứng được Viên Giáo 

Sơ Trụ Bồ Tát bắt đầu tính từ ngày đó, trước khi bạn 

chưa chứng được Viên Sơ Trụ thì thời gian tu hành 

đó không tính, chỉ tính từ ngày chứng được Viên 

Giáo Sơ Trụ thì để tu thành Phật quả viên mãn, cần 



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 190  

 

phải ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Việc này chính là như 

vậy, không bao gồm tu hành hiện tiền của chúng ta. 

Nếu như bao gồm phương pháp tu hành hiện tại này 

chúng ta, vậy thì mỗi người đều sớm thành Phật hết 

rồi. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ của chúng ta, đời 

đời kiếp kiếp đều đã tu hành, quyết định không chỉ ba 

đại A Tăng Kỳ kiếp.  

Trong phần phía sau của Kinh Vô Lượng Thọ 

có nói, các vị xem qua cái đoạn đó, vương tử A Xà 

thế cùng 500 trưởng giả tử, Phật nói những người đó 

họ đã từng cúng dường qua 400 ức Phật. 400 ức Phật 

cần phải trải qua bao nhiêu thời gian? Không chỉ ba 

đại A Tăng Kỳ kiếp, vì ngay trong ba đại A Tăng Kỳ 

kiếp làm gì mà có nhiều Phật đến như vậy, (cho nên 

nếu chỉ mất ba đại A tăng kỳ kiếp thì họ) sớm đã vượt 

qua rồi. Vậy thì tại vì sao những người này họ vẫn 

chưa thành Phật? Nói một lời thành thật, ngay đến 

quả vị của Tu Đà Hoàn cũng chưa thể chứng được.  

Cũng giống như hiện tại chúng ta đi học trong 

trường vậy, mỗi năm đi học, thi cử đều không đủ 

điểm, mỗi năm đều ở lại lớp, chúng ta chính là loại 

học sinh này. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp 

kiếp tu hành đều không đạt chuẩn, bạn nói xem có bi 

ai không? Nếu như có một lần đạt chuẩn, thì chúng ta 

không đến nỗi thành ra như thế này. Duyên ngay đời 

này của chúng ta không đến nỗi tệ, rất thù thắng, gặp 

được pháp môn thù thắng như thế này, công phu tu 
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hành của chúng ta ngay trong đời này có đạt chuẩn 

được hay không? Vẫn là không đáng tin. Tại vì sao 

không đáng tin? Hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, 

năm dục sáu trần không chịu buông xả, tình chấp phải 

quấy nhân ngã oan oan tương báo không chịu buông 

xả. Chỉ cần có một việc không buông xả, thì có phiền 

phức, huống hồ việc không thể buông xả thì quá 

nhiều. Vậy ngay đời này còn có thể hy vọng hay 

không? Nghĩ lại cũng không khác gì với đời quá khứ, 

ngay đời này lại luống qua, quả thật luống qua, đời 

sau đi đến nơi nào? Đời sau còn có được thân người 

rất khó, rất không dễ dàng. Đời sau muốn được thân 

người vậy thì bạn phải chính mình cố gắng mà phản 

tỉnh xem năm giới bạn có giữ được hay không? Mười 

thiện của bạn tu được như thế nào? Tôi thường nói 5 

giới 10 thiện, nếu bạn chân thật có thể đạt đến 80%, 

đời sau có thể được thân người, còn nếu như không 

đạt đến được cái tiêu chuẩn này, thì khó có được thân 

người. Nếu như khởi tâm động niệm, lời nói việc làm 

của chúng ta, nếu là tương ưng với mười ác thì đời 

sau sẽ đi đến ba đường ác.  

Gần đây tôi để đồng tu chúng ta ở nơi đây học 

tập giảng kinh, đem “Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng 

Chí Nhạo Kinh” giảng lại một lần nữa. Mục đích 

giảng lại này xuất phát do đâu? Các vị tỉ mỉ mà đọc 

qua, tỉ mỉ mà lắng nghe, nếu như tâm hạnh của chúng 

ta phạm phải lỗi lầm, nếu giống như trong kinh đã 

nói, ắt đọa địa ngục. Đây là thật không phải là giả! 
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Hay nói cách khác hiện tại bày ra trước mắt chúng ta 

hai con đường: Nếu như không vãng sanh đến thế 

giới Tây Phương Cực Lạc, thì bạn phải biết ắt đọa địa 

ngục. Tôi nói với bạn đây là lời thành thật. Nếu như 

bạn là sợ khổ địa ngục, thì bạn một lòng niệm Phật.  

Pháp sư Oánh Kha triều nhà Tống, chính là tấm 

gương tốt nhất, ông xuất gia phá giới, phiền não tập 

khí rất nặng, một số qui củ trong tự viện ông đều 

không làm được. Qui củ lúc trước nghiêm khắc, hiện 

tại chúng ta cùng ở chung với nhau, qui củ đã nới 

rộng rất nhiều rồi, chưa cần nói đến việc bạn phạm 

lỗi lầm, chỉ nói riêng về quy củ, dù bạn giữ qui củ 

cũng chưa chắc có thể được quả báo trời người. Vì 

sao vậy? Qui củ của chúng ta phóng khoáng rồi, tiêu 

chuẩn lúc trước cao, hiện tại tiêu chuẩn chúng ta 

giáng thấp quá nhiều rồi. Cho nên chính mình luôn 

phải cảnh giác, luôn phải tường tận, phải cảnh giác 

chính mình, nhất là đối với Phật pháp.  

Trong kinh này nói, hai câu sau cùng “Duy trừ 

ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp”.  

Chúng ta có lỗi phỉ báng chánh pháp hay không?  

Tỉ mỉ tư duy, đa số người đều phạm. Thí dụ 

một người tu trì rất tốt, mọi người đều tán thán là 

người rất tuyệt vời, bất tri bất giác vẫn là hủy báng 

Tam Bảo, báng Phật, báng Pháp, báng Tăng, chính 

mình làm mà không biết. Trong Bồ Tát Giới Kinh có 
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một điều “Tự tán hủy tha”, không hề biết được tự 

khen mình chê người chính là hủy báng Tam Bảo. 

Chúng ta thường hay thấy được, thường hay nghe 

được, thậm chí chính mình cũng thường phạm mà 

không biết. 

Chúng ta học Tịnh Độ, hủy báng người tham 

Thiền, hủy báng người ta học Giáo, hủy báng người 

ta học Mật, bạn có nghĩ đến hay không? Những kinh 

luận này, pháp môn đó có phải Phật nói hay không? 

Nếu như đó là Phật nói, chẳng phải bạn đang hủy 

báng Phật hay sao? Những kinh luận này bạn lại xem 

thường, khinh khi nó, là bạn đang báng pháp; Từ xưa 

đến nay, nương vào pháp môn nào đó tu học khai ngộ 

chứng quả không phải không có, chẳng phải đã báng 

tăng sao?  

Có mấy người có thể giống Thiện Tài Đồng Tử 

cùng 53 thiện tri thức, như phía sau “Kinh Hoa 

Nghiêm”, người ta tu hành thái độ như thế nào? 

Chúng ta tỉ mỉ mà quán sát, không có người nào là 

không “Tự khiêm mà tôn người”. Chính mình khiêm 

tốn, ta trí tuệ đủ, phước đức không đủ, chọn học cái 

pháp môn này, phước huệ của người khác đều cao 

hơn ta, họ tu học các pháp môn khác, tất cả đều là tán 

thán đối với giảng khác, khiêm tốn đối với sự tu sự 

học của chính mình. Không luận họ tu học pháp môn 

nào, đều là thái độ như vậy. Biểu thị một lần, hai lần, 

sợ chúng ta không có ấn tượng, nên phải 53 vị thiện 
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tri thức đã biểu thị cho chúng ta 53 lần, tăng thêm ấn 

tượng của chúng ta. Chỉ cần là kinh pháp của Phật 

nói, không luận pháp môn nào, chúng ta xem thấy 

cung kính tán thán, quyết không dám xem thường. 

Họ học pháp môn đó, chúng ta không có trí tuệ, 

chúng ta không có sức định, cảnh giới của họ chúng 

ta không thể nào biết được. Không thể nói “Tôi thấy 

bạn không được, hay là bạn nên đến niệm Phật đi”. 

Loại lời nói này, chỉ có Phật Bồ Tát người tái sanh, 

họ quán cơ, họ dám nói, phàm phu chúng ta làm sao 

dám nói? Nói không chừng người đó là Phật Bồ Tát 

tái sanh, nói không chừng họ vô lượng kiếp thiện căn 

phước đức nhân duyên chín muồi, quyết định không 

nên xem thường bất cứ một người tu hành nào, 53 vị 

đã cho chúng ta một khải thị rất lớn.  

Trong “Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh” đã nói, 

(“Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh” cũng 

gọi là “Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh”), nói với chúng 

ta “Hủy báng Tam Bảo, đây là tội nghiệp cực trọng”, 

trong nguyện văn này nói không thể vãng sanh, niệm 

Phật cũng không thể vãng sanh.  

Chúng ta tỉ mỉ đọc “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, 

tỉ mỉ đọc “Vãng Sanh Truyện” xem thấy những người 

vãng sanh đó, có người vãng sanh nào đã từng hủy 

báng Tam Bảo? Chắc chắn không thể tìm được. 

Chúng ta phải ghi nhớ, không nên phạm cái lỗi lầm 

này. Loại lỗi lầm này rất dễ dàng phạm, luôn cảm 
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thấy chính mình tu hành pháp môn này hay, người 

khác không bằng như mình, mà không hề biết được 

“Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”. Kinh Đại 

Thừa chúng ta cũng đã từng đọc qua mấy bộ, ngay 

trong Phật pháp mỗi môn đều là đệ nhất, không có đệ 

nhị. Đại đức xưa chọn cho chúng ta đệ nhất, chọn đến 

chọn lui là từ nơi căn tánh của chúng ta mà nói, 

không phải pháp môn, pháp môn làm gì có chọn lựa? 

Căn tánh của chúng ta thích hợp với pháp môn nào, 

mỗi môn đều chứng vô thượng đạo. Cổ đức dụng tâm 

như vậy để làm một so sánh, thực tế mà nói cũng là 

tăng thượng duyên đối với chúng ta, tăng thêm lòng 

tin của chúng ta, thêm lớn tín niệm của chúng ta.  

Nhưng cổ đức nói không phải không có đạo lý. 

“Kinh Hoa Nghiêm” sau cùng đích thực là “Mười đại 

nguyện vương cầu sanh Cực Lạc”. Thế là “Kinh Vô 

Lượng Thọ” cùng “Kinh Hoa Nghiêm” làm một cuộc 

so sánh: “Hoa Nghiêm” là tinh hoa của “Kinh Vô 

Lượng Thọ”. Người xưa nói “Kinh Vô Lượng Thọ” 

chính là trung bổn của “Hoa Nghiêm”. Cách nói này 

có đạo lý, “Vô lượng thọ” cùng “Hoa Nghiêm” không 

hề khác biệt. Vậy thì tiểu bổn của Hoa Nghiêm là 

“Kinh A Di Đà”, vậy đương nhiên chính là tiểu bổn 

của “Hoa Nghiêm”, “Kinh Vô Lượng Thọ” là trung 

bổn của “Hoa Nghiêm”. 80 quyển “Kinh Hoa 

Nghiêm” chính là đại bổn của “Kinh A Di Đà”, đại 

bổn của “Kinh Vô Lượng Thọ”. Người xưa đem 3 bộ 

kinh này xem thành một bộ, đại bổn, trung bổn, tiểu 
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bổn, 3 bộ này chỉ là một bộ. Cho nên chúng ta biết 

được, “Kinh Hoa Nghiêm” là nói rõ cho “Kinh Vô 

Lượng Thọ” mà thôi, nói được rất tường tận. Cũng có 

thể nói Kinh Hoa Nghiêm là chú giải tỉ mỉ cho Kinh 

Vô Lượng Thọ. Cái quan hệ này chúng ta phải hiểu 

cho thấu đáo.  

Trong 48 nguyện thì cái nguyện 18 này là rất 

chân thật, cho nên cái nguyện này là chân thật ngay 

trong chân thật, chúng ta phải ghi nhớ. Bây giờ chúng 

ta cùng nhau giải thích kinh văn: 

Thứ nhất: “Ngã tác Phật thời” [Lúc tôi thành Phật] 

Chữ “Ngã” này là Bồ Tát Pháp Tạng tự xưng. 

Thứ hai: “Mười phương chúng sanh, văn ngã danh 

hiệu” [Mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi]  

Một là “Mười phương chúng sanh”. 

Mười phương vô lượng vô biên thế giới. Trong 

thế giới này bao gồm tất cả chúng sanh, chúng ta nói 

mười pháp giới, không chỉ bao gồm mười pháp giới, 

các vị thử nghĩ xem, còn bao gồm Báo độ của chư 

Phật và pháp giới Nhất chân. Làm sao biết được? Văn 

Thù, Phổ Hiền ở thế giới Hoa Tạng, khuyên bảo 41 vị 

Pháp Thân Đại Sĩ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, chẳng 

phải là đem thế giới Hoa Tạng xếp ở trong đó hay 

sao? Vậy “Mười phương chúng sanh” chân thật là 
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bao gồm hết tất cả. Ngày nay chúng ta gọi là thế gian, 

Mười pháp giới cùng Nhất chân pháp giới, thảy đều 

bao gồm ở trong đó.  

Hai là “Văn ngã danh hiệu” [Nghe danh hiệu tôi]. 

Những chúng sanh này “Văn ngã danh hiệu”.  

“Văn” là một duyên phận. Cái duyên phận này cùng 

với nguyện “Chư Phật khen ngợi” phía trước có quan 

hệ mật thiết. Nếu như không có người giới thiệu thì 

bạn làm sao biết? Người giới thiệu cho chúng ta là 

đại ân đại đức, chúng ta được lợi ích thù thắng của 

Phật pháp, quên đi người giới thiệu.  

Ai là người giới thiệu đệ nhất? Mười phương 

tất cả chư Phật Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế 

giới này của chúng ta, vì chúng ta tuyên giảng Tịnh 

Độ ba kinh, chúng ta mới biết được pháp môn này, 

mới biết được danh hiệu của A Di Đà Phật, đây là 

người giới thiệu đệ nhất.  

Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật kiết tập 

kinh tạng, mục đích là hy vọng giáo huấn của Phật 

Đà thường trụ ở thế gian, đời đời nối nhau, đây là 

người giới thiệu đệ nhị. Chúng ta phải cảm kích A 

Nan Tôn giả, Ca Diếp Tôn giả, cảm tạ những đại đệ 

tử mà năm xưa Phật đà còn ở đời vì chúng ta kết tập 

kinh tạng.  

Kinh điển đời đời truyền nhau, các tổ sư đại 
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đức đời đời truyền giáo, đều có ân đức đối với chúng 

ta. Khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, những đại 

đức dịch kinh, sau khi dịch thành Hoa văn. Việc này 

cũng đã 2000 năm rồi, ngay trong 2000 năm này, tổ 

sư đại đức đời đời nối nhau, truyền đến chúng ta hiện 

tại, chúng ta mới có cơ hội nghe được. Những tổ sư 

đại đức truyền pháp này, chúng ta làm sao có thể 

vong ân phụ nghĩa chứ.  

Trong “Kinh Bát Nhã” Phật dạy chúng ta “Tri ân 

báo ân”, chúng ta làm thế nào báo ân Phật? Làm thế nào 

báo ân những tổ sư đại đức này? Chỉ có một phương 

pháp, y giáo tu hành, vãng sanh Tịnh Độ. Vãng sanh 

Tịnh Độ là bổn nguyện của tất cả chư Phật Như Lai, 

cũng chính là hy vọng đối với chúng ta sớm một ngày 

vãng sanh, sớm một ngày làm Phật. Sau khi làm Phật 

rộng độ chúng sanh, đây là bổn nguyện của tất cả chư 

Phật đều ở “Văn ngã danh hiệu” trên cái duyên này.  

“Văn” chúng ta nếu như chân thật hiểu được 

cái chữ này. Ngày nay chúng ta nghe được, quyết 

định có nghĩa vụ phải đem kinh pháp này giới thiệu 

cho người khác, thúc đẩy người khác. Ta nghe rồi, 

cũng hy vọng người khác cũng có thể nghe được. Thế 

nhưng nghe danh hiệu này chỉ có thể nói trồng được 

thiện căn mà thôi; Thiện căn trồng xuống rồi còn phải 

giúp nó lớn lên; Đã lớn lên rồi, vĩnh viễn  không thể 

gián đoạn, vậy mới gọi là báo ân Phật. Cho nên chữ 

“Văn” thì quá quan trọng, quá thiết yếu, nhân duyên 
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thù thắng không gì bằng. Sau khi nghe rồi, ngay trong 

một đời này có thể thành tựu hay không quyết định ở 

bốn câu sau: 

Thứ ba: “Chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm 

tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc” - [Chí tâm 

tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện 

sanh cõi tôi] 

Chữ “Ngã” này chính là A Di Đà Phật tự xưng. 

Chúng ta có thể thành tựu hay không quan hệ ở ba 

câu 12 chữ phía trước:  

Điều thứ nhất chính là “Chí tâm”.  

Phải “Chí tâm tín nhạo”. Chí tâm chính là tâm 

chí thành, chân thành đến tột điểm. Ngày nay chúng 

ta tuy là nói tín, tin Phật rồi, cũng quy y, cũng thọ 

giới, thậm chí cũng xuất gia, cũng lên tòa giảng kinh, 

nhưng có tin hay không? Không thể nói bạn không 

tin! Thế nhưng bạn cũng chưa chắc đã thật tin, cho 

nên “Tín” cũng phân ra rất nhiều đẳng cấp, mức độ 

tín tâm không đủ, không khởi tác dụng. Người xưa 

thường nói loại đạo tâm này của chúng ta là “Đạo 

tâm sương sớm”. Giống như lục bình trên sông, tin 

không có gốc, theo sóng trôi đi. Đây là thật không 

phải là giả, thậm chí đến tu hành, cả đời tu hành, đến 

già 70-80 tuổi rồi, cái tâm đó vẫn là bị cảnh giới xoay 

chuyển, vẫn là bị ngoại cảnh dao động. Vậy họ là có 

cái tín tâm gì? Tín tâm như vậy không hữu dụng, tín 



Thuyết giảng PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA 

VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 

 200  

 

tâm như vậy niệm Phật không thể vãng sanh. Việc 

này trước đây Lý lão sư thường hay nói “Niệm Phật 

đường niệm Phật của chúng ta, ngay trong một vạn 

người, chân thật vãng sanh chỉ có 2-3 người”. Không 

thể so sánh! Tại vì sao không thể vãng sanh? Bạn 

không có “Chí tâm tín nhạo”.  

Do đây có thể biết “Chí tâm” là trong tâm ngoài 

A Di Đà Phật ra, nhất định không có tạp niệm, ngoài 

việc cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết 

định không có cách nghĩ thứ hai, người như vậy ngay 

trong đời này nhất định được vãng sanh.  

Trên kinh văn nói “Chí tâm”,  Đại Thế Chí Bồ 

Tát niệm Phật Viên Thông Chương trong “Kinh Lăng 

Nghiêm” dạy chúng ta phương pháp tu học “Tịnh 

niệm tương tục”: Chữ “tịnh” đó chính là “chí tâm”. 

Tiêu chuẩn của “tịnh” là gì? Bồ Tát Giác Minh Diệu 

Hạnh nói rất hay trong “Tây Phương Xác Chỉ”, đó là 

“Không hoài nghi, không xen tạp”. Đây mới gọi là 

tịnh niệm. Nếu trong tâm chúng ta, còn có một số 

vướng bận lo lắng, không chịu buông bỏ, thường hay 

nghĩ đến nhớ đến, thì tâm của bạn không thanh tịnh, 

không thanh tịnh thì không phải “Chí tâm”.  

Cho nên chúng ta xem thấy trong những kinh 

luận đại thừa đã nói, liền biết được mức độ tiêu chuẩn 

của người ta ở chỗ nào. 

****** 
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(VCD 120) 

Một là “Chí tâm tín nhạo” - [Chí tâm tin ưa]. 

Trong kinh văn “Ba bậc vãng sanh” ở phía sau 

của bổn kinh, Phật nêu ra muốn vãng sanh thế giới 

Tây Phương Cực Lạc, điều kiện quan trọng nhất có 

hai câu nói “Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên 

niệm”. “Chí tâm tín nhạo” ở chỗ này chính là phát 

tâm Bồ Đề. Bạn xem thấy thượng phẩm vãng sanh là 

điệu kiện này, trung phẩm cũng là như vậy, hạ phẩm 

vẫn là như vậy. Thậm chí tu học các pháp môn khác, 

phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc, vẫn là hai câu 

nói này. Chúng ta vạn nhất không nên xem thường 

lướt qua.  

Tâm Bồ Đề là chân tâm. Trên “Kinh Quán Vô 

Lượng Thọ Phật” nói với chúng ta:  

Thể của tâm Bồ Đề là “Tâm chí thành”, chính 

là “Chí tâm” mà chỗ này nói.  

Khởi dụng của tâm Bồ Đề là “Thâm tâm”, “Hồi 

hướng phát nguyện tâm”: Thâm tâm chính là chỗ này 

nói “Tín nhạo”; Hồi hướng phát nguyện tâm, chính 

là hai câu phía sau nói “Sở hữu thiện căn, tâm tâm 

hồi hướng”. Chúng ta đem kinh văn trước sau đối 

chiếu lại xem, chẳng phải rất rõ ràng, rất tường tận 

rồi hay sao?  
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Các vị vẫn phải nên biết “Phát tâm Bồ Đề” là 

ta ở niệm Phật đường niệm Phật là phát tâm Bồ Đề, ta 

không niệm Phật thì tâm Bồ Đề của ta không còn, 

như vậy có thể vãng sanh không? Không thể! Vì sao? 

Ta đối với Phật dùng tâm chí thành, đối với người thì 

dùng tâm hư ngụy, cái tâm này của bạn là tùy theo 

nhân tình mà thay đổi, vậy thì không thể vãng sanh. 

Phật ở trên kinh không có nói, bạn đối với người khác 

có thể dùng tâm hư ngụy. Nếu như nói có thể dùng 

tâm hư ngụy đối với người khác, vậy thì Phật chế giới 

làm gì? Ta 5 giới 10 thiện là đối với A Di Đà Phật, 

còn đối với người thì có thể không cần sao? Việc này 

có thể nói được thông sao?  

Trên kinh rõ ràng nói thế giới Tây Phương Cực 

Lạc là hoàn cảnh thế nào? “Chư thượng thiện nhân, 

câu hội nhất xứ” [Các thượng thiện nhân cùng ở 

chung một nơi]. Bạn không tệ, rất có bản lãnh, đối 

với người thiện bạn dùng tâm thiện, đối với người bất 

thiện bạn liền dùng tâm ác. Xin nói với các vị, vậy thì 

bạn hiểu sai đi ý nghĩa của Như Lai rồi, đến sau cùng 

không thể vãng sanh, không thể trách kinh, không thể 

trách Phật, trách bạn chính mình hiểu sai chân thật 

nghĩa của Như Lai. Cho nên chân thật nếu muốn làm 

Phật, nếu muốn vãng sanh, không luận đối với một 

chúng sanh nào, đều phải dùng tâm chân thành, tâm 

chân thành là tâm Phật, tâm thanh tịnh là tâm Phật, 

tâm bình đẳng là tâm Phật, tâm giác ngộ, tâm đại từ 

bi, phải dùng loại tâm này để trải qua ngày tháng, 
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phải dùng loại tâm này để làm việc, phải dùng loại 

tâm này đối nhân xử thế tiếp vật, thì tâm niệm Phật 

của chúng ta mới là tâm chân thành, mới là chí tâm, 

không chỉ bạn có thể vãng sanh, phẩm vị của bạn 

vãng sanh nhất định cao.  

Ở nơi đại kinh Phật thường hay dạy bảo chúng 

ta, phải đem tất cả chúng sanh xem thành cha mẹ quá 

khứ chư Phật vị lai của chính mình, dùng tâm hiếu 

thuận chân thành, dùng tâm cung kính chân thành, 

như vậy mới có thể thành Phật, mới có thể vãng sanh.  

Hiện tiền có một số chúng sanh khổ nạn tìm 

đến bạn, trên đời sống của họ có khó khăn, cầu xin 

bạn giúp đỡ, bạn có nên giúp họ hay không? Nếu như 

bạn biết được đây là cha mẹ của ta, có nên giúp hay 

không? Đây là chư Phật vị lai, có nên cúng dường 

hay không? Nghĩ đến là cha mẹ, là chư Phật, nhưng 

bạn không có điều kiện để giúp họ, để bố thí cúng 

dường, vì rất nhiều người đều đến tìm bạn, bạn cảm 

thấy rất khó khăn, vì dù ta có đem hết cả nhà ra thảy 

đều bố thí vẫn không đủ. Vậy thì phải làm sao?  

Thực tế mà nói bạn tuyệt nhiên không chân thật 

bố thí hết, cái mà bạn bố thí cúng dường, cũng chẳng 

qua chỉ có mấy phần tài sản của bạn mà thôi, thì bạn 

đã khởi vọng tưởng rồi, bạn đã hoài nghi đối với Phật 

pháp, không tin tưởng rồi. Vậy bạn phải nên thế nào 

vậy? Hoan hỉ bố thí cúng dường, thảy đều cúng 

dường hết. Lần sau đến tìm bạn, phước báo của bạn 
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đã chín muồi rồi.  

Phước báo chín muồi có hai hiện tượng: Một là 

nguồn tài lực của bạn ùn ùn kéo đến, bạn bố thí được 

nhiều mà, thì tài lực đến cũng nhiều, đây là đạo lý 

nhất định; Ngoài ra một loại hiện tượng nữa, cơ hội 

thành Phật của bạn đến rồi, chư Phật Như Lai tiếp 

dẫn bạn vãng sanh, bạn liền rất hoan hỉ, rất tự tại mà 

vãng sanh, nhất định không có bệnh khổ, rất hoan hỉ. 

Rất vui lòng mà làm, y giáo phụng hành.  

Trong “Tín” có “Nhạo”, then chốt chính ngay ở 

“Chí tâm”. “Tâm” của chúng ta vì sao không đạt đến 

được cảnh giới này? Là vọng tưởng tạp niệm của 

chúng ta, chính là không chịu buông xả, tại vì sao 

không thể buông xả? Vì bạn chưa rõ ràng đối với 

chân tướng sự thật. Nếu đem chân tướng sự thật làm 

cho rõ ràng thì phải dựa vào chánh pháp, cần phải 

tiếp nhận giáo dục của Phật đà. Không thể nào có cơ 

duyên tiếp nhận giáo dục của Phật đà thì chân thật là 

rất bất hạnh. Giáo học của Phật đà có thể giúp chúng 

ta đoạn phiền não, khai trí tuệ, có thể giúp chúng ta 

buông xả. 

Buông xả, không phải buông bỏ công việc của 

bạn, không phải buông bỏ chức vị của bạn, không 

luận bạn từ nơi một ngành nghề nào, nơi nghề nghiệp 

nào, nếu bạn học Phật pháp rồi, đều có thể buông xả.  

“Hoa Nghiêm” 53 tham có điển phạm. Trong 
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53 vị thiện tri thức, các ngành các nghề đều có, đều là 

Phật, đều là Bồ Tát. 

Đức Sanh Đồng Tử có Đức Đồng nữ. Nếu dùng 

lời hiện tại của chúng ta mà nói, họ là thân phận học 

trò, do đó tuyệt nhiên không thể nói đem bài khóa của 

trường học buông bỏ hết. Bài khóa của trường học 

vẫn là rất nỗ lực mà học tập, ở trường học là học trò 

mô phạm, học trò tốt, tấm gương tốt trong học trò, Bồ 

Tát trong học trò.  

Đại Quang Vương là Bồ Tát người lãnh đạo 

quốc gia, ông tuyệt nhiên không hề từ bỏ đi chức vụ 

của ông, ông vẫn là làm quốc vương, vẫn là trị lý 

quốc gia đó, ông thân tâm tự tại, vô phiền vô não. Vì 

sao ông ấy có thể làm được? Ông học được Phật 

pháp.  

Cho nên Phật pháp dạy chúng ta buông xả, là 

dạy chúng ta buông xả đi tạp niệm trong tâm, buông 

xả nghĩ tưởng xằng bậy, là buông xả đi những tà 

niệm này, nhưng không phải nói “Chánh niệm cũng 

không có”.  

Thế nào là chánh niệm? 

Thí dụ: Thân phận của Đại Quang Vương là 

lãnh đạo quốc gia, mỗi niệm vì lợi ích nhân dân của 

một quốc gia, mỗi niệm vì lợi ích tất cả chúng sanh, 

quyết định không có một ý niệm tự tư tự lợi. Cho nên 
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các vị phải nên biết, nghĩ đến chính mình là tà niệm, 

không phải chánh niệm; Nghĩ đến bổn phận công việc 

của chính bạn, cái bổn phận này quyết định là vì nhân 

dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh 

phục vụ, cái niệm này gọi là chánh niệm. Không có 

một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở ngay trong đó, 

nếu như xen lẫn ở ngay trong đó gọi là xen tạp, đó 

gọi là ô nhiễm, tâm không thanh tịnh. 

Cho nên các vị phải nên biết, tâm chân thành, 

tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ 

bi, đều thực tiễn ở ngay trong đó, đều thực tiễn ở 

ngay trong công việc, thực tiễn ở ngay đối nhân xử 

thế tiếp vật, đó là chánh tâm, chánh niệm.  

Cho nên buông xả là gì? 

Là bạn buông xả tạp niệm, không phải không 

có chánh niệm, tuyệt đối không phải bảo bạn buông 

bỏ công tác. Nếu bạn cho rằng “Được rồi công việc 

thế gian này ta buông bỏ hết, buông xả thì xuất gia 

rồi”, xuất gia cũng là một nghề nghiệp, xuất gia vẫn 

là phải làm việc. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, xuất 

gia trước tiên cầu học, đến khắp nơi cầu học; Lại thị 

hiện thành đạo; Sau khi thành đạo, một ngày từ sớm 

đến tối bận rộn không có thời gian nghĩ, đến khắp nơi 

vì người giảng kinh nói pháp, công việc của Ngài quy 

nạp lại mà nói, đều là khuyên bảo tất cả chúng sanh 

đoạn ác tu thiện, vì tất cả chúng sanh nói rõ đạo lý 

cùng chân tướng sự thật nhân quả báo ứng của mười 
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pháp giới. Ngài ngày ngày giảng, đến khắp nơi giảng; 

Khi họ đã thấu suốt rồi, đã hiểu được rồi, lại đưa họ 

nâng lên trên cao, giúp cho họ phá mê khai ngộ, hiểu 

rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh; Giúp cho tất cả 

chúng sanh siêu phàm nhập thánh. Ngài làm công 

việc này, không có một ngày nghỉ ngơi. 

Hiện tại không luận chúng ta làm một nghề 

nghiệp nào, mỗi năm vẫn có mấy ngày nghỉ ngơi, vẫn 

phải đi ra ngoài nghỉ hè. Các vị tra trong kinh điển 

xem, Thích Ca Mâu Ni Phật có hôm nào đó đi nghỉ 

hè không? Ngài đi đến nơi nào đó để nghỉ hè? Không 

có! Cả đời không phải cầu học, chính là dạy học, 

không có một ngày gián đoạn. Cho nên nói chính 

Phật cũng có công tác, xuất gia vẫn là có công tác, 

không phải xuất gia thì không có việc, thì không có 

công tác. Công tác của xuất gia, thực tế mà nói càng 

gian nan hơn so với tại gia. Vì sao vậy? Tại gia còn 

có nghỉ hè, xuất gia thì không có nghỉ hè, tại gia thì 

có thù lao, xuất gia thì không có thù lao.  

Vạn nhất không nên hiểu lầm cái ý này, là sao? 

Nhiều người cho rằng hiện tại người xuất gia được 

cúng dường rất nhiều, cho rằng cái thứ này không 

nhọc mà được. Cho nên có một số người trẻ tuổi 

thông minh mà vô tri: Cái gì là thông minh vô tri? 

Thông minh là xem thấy người xuất gia thu nhập rất 

dễ dàng, danh vọng lợi dưỡng rất dễ dàng có được; 

Vì sao nói họ vô tri? Họ đem nghề nghiệp nên làm 
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của họ buông xả đi, xuất gia rồi. Xuất gia làm cái gì? 

Chỉ danh vọng lợi dưỡng, đúng, danh vọng lợi 

dưỡng, rất dễ dàng có được, không sai! Thế nhưng 

bạn phải nên biết, loại danh lợi này quyết định không 

nên tiếp nhận, sau khi tiếp nhận rồi nhất định đọa địa 

ngục, cho nên danh vọng lợi dưỡng này đều không 

thể tiếp nhận. 

Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta 

thấy, hơn nữa ở trong kinh điển, nhiều lần nói với 

chúng ta: 

“Một hạt gạo của thí chủ,  

Nặng như núi Tu Di,  

Đời này không liễu đạo, 

Mang lông đội sừng trả” 

 

Bạn đi thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi, bạn từ từ 

mà hoàn trả. Bạn phải nên biết, vật người cúng 

dường, đều ở ngay bên cạnh bạn, họ là muốn đòi lãi 

suất cao. Hiện tại lấy thì là dễ dùng, tương lai hoàn 

trả thì thật là chua cay. Cho nên chúng ta tiếp nhận 

người ta cúng dường phải nên dùng tâm trạng thế 

nào? Họ đến là muốn đưa lãi suất cao, cho nên thành 

thật mà nói một phân tiền đều không thể dùng, cho dù 

là bạn dùng chánh đáng, cũng phải tận lực tiết kiệm, 

nếu như lãng phí, trong kinh điển đều có trọng giới.  

 

Các vị mọi người đều đã đọc qua, bạn lãng phí 
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của thường trụ, có quả báo như thế nào? Không cần 

nói Giới kinh, ngay trên “Kinh Địa Tạng” đã nói rất 

nhiều, hiện tại các vị học tập, trong “Di Lặc Bồ Tát 

Sở Vấn Kinh” cũng nói được rất nhiều. Thế nhưng 

chúng ta loại tập khí này là tập khí từ vô thỉ kiếp đến 

ngày nay, “Bất tri, Bất giác”37 ngày ngày đang phá 

giới, khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, trái 

ngược với răn dạy của Phật đà, chúng ta nghĩ tưởng 

xem chúng ta có tiền đồ ra sao?  

 

Truy cứu nhân tố căn bản tu học không thể 

thành tựu, chính là hai chữ “Chí tâm”, luôn là không 

thể làm được. Nguyên nhân làm không được chính là 

không thể buông xả; Nguyên nhân không thể buông 

xả chính là không thể hiểu rõ đối với chân tướng sự 

thật. Tuy là ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày 

đang nghe kinh, thực tế mà nói chưa chân thật hiểu 

rõ. Nửa biết, nửa hiểu, chưa chân thật lý giải. Còn 

nếu bạn chân thật lý giải, thì bạn chân thật làm được. 

Bạn nói tôi thật hiểu được, rất lý giải, nhưng tôi vẫn 

không làm được, là giả, tuyệt đối không phải chân 

thật.  

 

Sự việc này khi tôi còn trẻ đã thỉnh giáo qua 

với Đại Sư Chương Gia. Đại Sư Chương Gia dạy bảo 

tôi, tổng kết luận của Phật pháp “Biết khó, hành dễ”. 

Bạn rất khó biết được, nhưng quay đầu rất dễ dàng, 

quay đầu chính là bạn chân thật làm được. Làm được 

không khó, lý giải rất khó, chân thật lý giải thì không 
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thể không làm được, phàm hễ không thể làm được là 

bạn nhất định không hề lý giải. Lời nói này nói được 

rất hay. Hiện tại ta không làm được, phải làm sao? 

Phải học, chăm chỉ nỗ lực mà học. Biết được ta học 

vẫn không đủ, ta thấu hiểu vẫn không đủ thấu triệt. 

Cho nên Thế Tôn 49 năm giảng kinh nói pháp, nhà 

Phật từ xưa đến nay chú trọng ở thực hành, tại vì sao 

Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày giảng kinh? Hành 

là sau khi lý Giải, Tín-Giải-Hành-Chứng. Bạn không 

lý giải thấu triệt thì bạn làm sao có thể làm được?  

Muốn thấu triệt lý giải phải học giáo thời gian 

dài, chân thật tường tận, chân thật hiểu được rồi, sau 

đó bạn mới thật chịu làm, không có chút nào hoài 

nghi, bạn làm được rất tự tại, bạn làm được rất đúng 

pháp. Chân thật đem cái bạn học được cái bạn lý giải 

thảy đều thực tiễn. Việc này chúng ta nhất định phải 

hiểu. 

Chú giải của Hoàng Lão cư sĩ chú được quá 

sâu, ông nói “Chí tâm”, chính là nói “Chân thật chi 

tế” mà trong bổn kinh này đã nói. Bổn kinh giảng ba 

cái chân thật38, rất khó được, trong kinh đại thừa ít 

thấy.  

“Chân thật chi tế” là gì?  

Là chân tâm, là bổn tánh. Hay nói cách khác 

“Chí tâm” là tâm chân thành đến tột điểm. Đích thực 

chân thành đến tột điểm, tự tánh liền hiện tiền, chính 
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là minh tâm kiến tánh mà trong thiền tông đã nói. 

Ngày nay chúng ta tuy là chưa đạt đến, thế nhưng 

phương hướng phải chính xác, mục tiêu phải tường 

tận, không thể làm đến được phát tâm Bồ Đề chân 

thật, cũng phải có gần giống phát tâm Bồ Đề, vậy 

mới có thể vãng sanh. Gần giống có thể nói không 

phải là giả, dùng tâm chân thành, người ta đạt đến 

cùng tột, ta có thể chưa đạt đến cùng tột, tuy chưa đạt 

đến cùng tột, nhưng ta đích thực là tâm chân thành, 

dùng cái tâm này niệm Phật, dùng cái tâm này học 

Phật.  

Học Phật chính là học đời sống của Phật, chính 

là học xử sự của Phật, đây gọi là học Phật. Phật làm 

thế nào trải qua ngày tháng? Phật làm thế nào đối với 

người? Phật làm thế nào đối với vật? Thậm chí nói  

làm thế nào đối với thiên địa quỷ thần? Ở ngay chỗ 

này học tập gọi là học Phật, bạn mới giống một vị 

Phật. Chúng ta có hiểu được hay không? Có thể hội 

được hay không? Chỗ tối sơ phương tiện bắt tay vào. 

Tư Mã Quang thành thật, nổi danh trong lịch sử 

Trung Quốc, Tư Mã Quang nói rất hay, chân thành, 

ông bắt đầu làm từ đâu? Ông bắt đầu từ không vọng 

ngữ, cả đời không hề nói dối với người, chân thành 

của ông là từ ngay chỗ này mà thực tiễn. Ngày nay 

chúng ta có thể không vọng ngữ đối với người hay 

không? Bạn có thể làm được không? Nếu như vẫn 

không làm được, thì tôi liền nói, bạn có thể có tâm 
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“Chân thành tương tợ”, vậy thì cũng xem là không tệ 

rồi, đối với người vẫn là vọng ngữ, nhưng vọng ngữ 

không nên quá đáng, không nên quá sai sự thật.  

Hiện tại trong xã hội nói đến quyền riêng tư, 

quyền riêng tư là gì vậy? Chẳng phải là vọng ngữ sao, 

chẳng phải là không thể thành thật sao? Chính mình 

luôn có một số việc không dám nói với người, kỳ thật 

sai rồi.  

Vào thời xưa một người đi học, một người quân 

tử, quang minh lỗi lạc, cả đời không có việc gì mà 

không thể nói được với người. Chúng ta học Phật, 

nếu như ngay đến trình độ này cũng không thể đạt 

đến, thì xin nói với các vị, vãng sanh là thật khó, thật 

không dễ dàng. Cho nên chân thật cầu vãng sanh, 

trong tâm phải làm đến quang minh lỗi lạc, không có 

việc gì cần giấu người khác, không hề cần thiết, thì 

“chí tâm” của chúng ta mới lộ ra được một chút. Tâm 

như vậy tin Phật, tin tưởng giáo huấn của Phật, ưa 

thích giáo huấn của Phật, bạn liền có thể y giáo 

phụng hành. Bạn có thể chân thật làm đến được, 

những gì Phật dạy chúng ta phải làm, chúng ta mỗi 

thứ đều làm được, làm được rất viên mãn, những gì 

Phật dạy chúng ta không được làm, thì không nhất 

định không được làm. Từ chỗ này mà bắt tay vào.  

Cho nên nhất định phải đem chí thành chí tâm 

thực tiễn, vui thích mà áp dụng. Kinh luận của Phật 

nói quá nhiều, chúng ta không cần thiết mỗi mỗi lướt 
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qua, mỗi thứ đều học tập, vậy không phải là Phật dạy 

chúng ta. Tất cả kinh luận mà Phật nói ra, trên thực tế 

chính là để chúng ta ở ngay trong kinh luận chọn lấy 

một hai loại, cả đời nương vào nó để tu học, thọ dụng 

bất tận. Hiện tiền không luận bạn đời sống làm việc, 

bạn đều sẽ đến được viên mãn. Viên mãn, không nhất 

định là giàu có, không nhất định nói bạn thăng quan 

phát tài thì gọi là viên mãn, vậy thì bạn hiểu sai đi 

viên mãn rồi.  

Viên mãn là thân tâm an lạc, tự tại tùy duyên, 

đó là thật viên mãn. Bạn thật nhìn thấu rồi, thật buông 

xả rồi, không luận chính mình trải qua ngày tháng thế 

nào, đời sống nghèo khổ cũng tốt, đời sống giàu sang 

cũng tốt, bạn sẽ an trong đời sống của bạn, vô ưu vô 

não, bạn được tự tại. Đối với người, với việc, với vật, 

bạn có trí tuệ tùy duyên, bạn trải qua là đời sống của 

Phật Bồ Tát, bạn liền siêu phàm nhập thánh, đều ở 

tâm chân thành. 

Thâm tâm là hiếu thiện hiếu đức.  

Thiện là gì vậy? Lợi ích tất cả chúng sanh là 

thiện. 

Đức là gì vậy? Tánh đức. Cái hiếu thiện này, 

nhất định là tùy thuận tánh đức. Tánh đức là gì vậy? 

Tánh đức là vô trụ, tánh đức chính là “Thanh tịnh, 

Bình đẳng”, thanh tịnh bình đẳng chính là vô trụ. Nhà 

Phật thường nói “Ngoài không dính mắc, trong 
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không động tâm”, đó là tánh đức.  

Cho nên hành thiện, lợi ích tất cả chúng sanh, 

nhưng không trụ vào cái tướng làm thiện, vậy thì tâm 

bạn thanh tịnh biết bao.  

Như trên kinh nói làm quốc vương, trị lý cái 

quốc gia này, họ làm thiện. Trên Kinh Địa Tạng, các 

vị đọc rất quen thuộc Bồ Tát Địa Tạng ở ngay trong 

nhân địa cũng làm quốc vương, dùng mười thiện trị 

quốc, cương lĩnh trị lý quốc gia của ngài là “Thập 

Thiện Nghiệp Đạo”. Chính mình phụng hành mười 

thiện, dạy bảo nhân dân toàn quốc đều tu mười thiện, 

trị lý quốc gia được tốt. Tuy là hành mười thiện, thúc 

đẩy mười thiện, chính mình tâm địa thanh tịnh vô 

nhiễm, bạn nói xem họ tự tại dường nào. Một trần 

cũng không nhiễm, công việc làm được có điều có lý, 

không hề lẫn lộn. Vì sao vậy? Tràn đầy trí tuệ, trí tuệ 

chân thật, đây mới là tánh đức, đó mới là Bồ Tát hạnh 

chân thật.  

Cũng vì chúng ta chứng thật, “Kinh Hoa 

Nghiêm” đã nói “Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại”. 

Ngày nay chúng ta là nơi nơi đều chướng ngại, chỗ 

nào cũng là chướng ngại. Chướng ngại từ nơi đâu mà 

ra? Chướng ngại từ chỗ chúng ta không có trí tuệ, đều 

là từ trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà ra. 

Chư Phật Bồ Tát, không luận thị hiện nam nữ già trẻ, 

không luận thị hiện một loại nghề nghiệp nào, bản 

lĩnh của họ, chính là vĩnh viễn buông bỏ vọng tưởng, 
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phân biệt, chấp trước. Cho nên không luận là thân 

phận thế nào, không luận là từ nơi nghề nghiệp nào, 

đều làm đến được rất viên mãn. 

Sự nghiệp Bồ Tát, không luận nghề nghiệp nào 

luôn là sự nghiệp của Bồ Tát. Việc này chúng ta cần 

phải học tập, chúng ta ở ngay chỗ này phải xây dựng 

tín tâm, dùng tâm chân thành, tâm từ bi, tâm hoan hỉ.  

Hoàng lão cư sĩ ở chỗ này nói, ông nói được rất 

hay “Nguyện dục ái duyệt chi tâm”: Nguyện là 

nguyện vọng, dục vọng, ưa thích. “Hoan hỉ khánh 

hạnh chi tâm”. Việc này người thế gian có, thế nhưng 

người thế gian loại tâm này không rời khỏi tình chấp, 

nguyện của bạn, muốn (dục) của bạn, thương yêu (ái) 

của bạn không thoát khỏi tình chấp, cho nên tạo 

nghiệp, nghiệp tất nhiên cảm đến quả báo khổ vui.  

Nguyện của Bồ Tát, muốn của Bồ Tát, ái lạc 

của Bồ Tát, xin nói với các vị hoàn toàn thoát khỏi 

tình chấp, cũng chính là cái tâm đó của họ không có 

vọng tưởng, không có phân biệt, họ là chân tâm, 

trong chân tâm ái lạc là vô lượng công đức. Làm sao 

biết được? Họ không phải vì chính mình, nguyện của 

họ không phải vì chính mình. Giống như chỗ này 48 

nguyện của A Di Đà Phật, mỗi nguyện đều vì chúng 

sanh, mỗi nguyện đều giúp chúng sanh sớm ngày 

thành Phật, không vì chính mình. Nguyện như vậy, 

“dục” vọng cũng là như vậy, ưa thích cũng là như 

vậy. Do đây có thể biết buông xả là buông xả cái gì? 
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Buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của 

chính mình. Còn làm là cái gì? Sự nghiệp chân thật 

lợi ích chúng sanh, họ có thể buông xả vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước, sự nghiệp của họ làm gọi là 

tịnh nghiệp, quả báo của tịnh nghiệp, trong sáu cõi 

không có, quả báo ở chỗ nào vậy? Ở Tịnh Độ! Tâm 

tịnh thời cõi Phật tịnh, không luận họ tạo tác sự 

nghiệp gì, chỉ cần buông xả vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước, sự nghiệp của họ tạo ra (phía sau gọi đó 

là thiện căn),  bao gồm tất cả thiện căn, tâm tâm hồi 

hướng, thì quyết định được vãng sanh. Cái đạo lý 

này, chúng ta phải tường tận, chúng ta phải hiểu 

được.  

Cho nên ngày nay cái duyên thứ nhất chúng ta 

có được rồi, đó là nhân duyên, nhân duyên chúng ta 

tiếp xúc Phật pháp, chúng ta có rồi. Chúng ta kém 

khuyết là “Phước đức, Nhân duyên”. “Chí tâm tín 

nhạo” là thiện căn, là thiện căn chân thật. Phía sau 

nói:  

Hai là “Sở hữu thiện căn” - [Tất cả thiện căn].  

Cái thiện căn này, dùng lời của chúng ta mà nói 

là “Phước đức”. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng chú 

được rất hay, cái thiện căn này là “Thân, Khẩu, Ý” 

thiện của ba nghiệp. Tại vì sao gọi là “Căn”? Cứng 

chặt không thể nhổ, ba thiện Thân - Khẩu - Ý của họ, 

không thể bị cảnh giới bên ngoài phá hoại, không thể 

bị cảnh giới bên ngoài dao động, cho nên gọi nó là 
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“thiện căn”, cách nói này cũng nói được rất hay.  

Ngày nay chúng ta tu thiện, nghe người ta nói 

vài câu dao động, tín tâm liền dao động, việc tốt 

không dám làm, thường có cái hiện tượng này. Vậy 

lúc nào cái thiện này của chúng ta mới chân thật có 

gốc, gốc cạn quá cũng không được. Như cỏ cũng có 

gốc, vừa nhổ thì bị nhổ lên ngay; Cây nhỏ cũng có 

gốc, gió vừa thổi đến thì ngã rồi; Phải gốc của cây to, 

vậy mới kiên cố. Gốc của chúng ta là gốc gì? Không 

chịu nổi gió thổi mưa sa. Cho nên thiện của chúng ta 

không có gốc. “Thân, Khẩu, Ý”, đoạn tất cả ác, tu tất 

cả thiện, đây gọi là thiện căn. Cái thiện căn này có thể 

thấy được chính là đem giáo huấn của Phật đà thực 

tiễn ngay trong đời sống của chúng ta, kiên cố không 

thể nhổ.  

Chúng ta tin Phật, “tin Phật” hai chữ này tương 

đối không dễ dàng, tin Phật thì chân thật sẽ y giáo 

phụng hành, còn không chịu nỗ lực đi làm thì chưa 

tin, chân thật tin tưởng làm gì mà không làm đến 

được. Cho nên tín tâm của chúng ta, đại đức xưa cũng 

giảng qua rất nhiều tầng thứ. Ngày nay tín tâm của 

chúng ta không phải mê tín. Mê tín là không hề biết 

gì đối với Phật pháp, mà họ đã tin rồi, Phật pháp là 

cái gì? Không hề biết, tin hay không tin? Họ tin! Mỗi 

ngày đều đến thắp hương, đến bái lạy, đây là mê tín. 

Còn cái tin này ngày nay của chúng ta, miễn cưỡng 

có thể nói được là chánh tín, tường tận đối với Phật 
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pháp, hiểu được một số, cho nên cái tin này do giải 

mà sanh ra, đây không phải mê tín. Thế nhưng chúng 

ta giải không đủ sâu, không đủ thấu triệt, cho nên tín 

tâm cũng không đủ sâu, cũng không thấy triệt, vẫn 

thường bị những tà tri tà kiến bên ngoài dao động. 

Vậy làm thế nào làm cho tín tâm kiên cố?  

Phải giải được sâu, giải được sâu, giải được 

viên, tín tâm của bạn liền kiên định. Giải tín đã sâu 

lại viên, vậy hành của bạn còn có vấn đề gì? Đời sống 

của bạn, ngôn hạnh của bạn, trong tự nhiên liền giống 

như Phật, giống như Bồ Tát, y giáo phụng hành thì họ 

liền giống.  

Ngày nay chúng ta vẫn không giống, không 

giống thì hiểu chưa đủ sâu, giải chưa đủ viên. Kinh 

Kim Cang Phật dạy chúng ta “Thâm giải nghĩa thú”. 

Câu nói này không thể nào xem thường thì chúng ta 

đoạn ác tu thiện mới có gốc; Sau khi có gốc rồi phải 

“Tâm tâm hồi hướng”. Chúng ta ở ngay trong một 

đời, chỉ có một mục tiêu, một phương hướng. Phương 

hướng là gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc; Mục 

tiêu? Thấy A Di Đà Phật, quyết định cầu vãng sanh 

thấy Phật. Vãng sanh thấy Phật là thật, không phải là 

giả, nhất định không phải là mê tín. Chúng ta ở trong 

văn tự ghi chép của đại đức xưa thấy được rất nhiều. 

Có một số người nói, bạn thấy được ghi chép của 

người xưa, bạn liền tin tưởng hay không? Có phải họ 

lừa gạt bạn hay không? Người hiện tại viết văn 
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chương lừa người rất nhiều, nhưng người xưa không 

gạt người, người xưa nói đều là lời thành thật, không 

gạt người, gạt người thì luôn có mục đích. Nếu như 

nói không có mục đích gạt người, vậy thì người đó 

chẳng phải là thần kinh không bình thường hay sao? 

Người thần kinh không bình thường thì làm sao có 

thể viết được văn chương hay? Cho nên chúng ta 

tưởng tượng người xưa không hề gạt người, Phật thì 

càng không gạt người. Liệu ai có thể viết ra được văn 

chương có thể giống như kinh điển? Không thể viết 

ra được! Đây đều là sự thật, bày ra ở ngay trước mắt 

chúng ta. Cho nên gạt người thì nhất định có ý đồ bất 

lương, có dụng ý, nếu không mà nói, tại vì sao vô 

duyên vô cớ đi gạt người? Không hề có đạo lý này. 

Bạn phải tin tưởng cổ thánh tiên hiền, các Ngài 

truyền lại cho chúng ta đều là thứ chân thật, y giáo 

phụng hành, quyết định có lợi ích.  

Người xưa xa, người nay gần. Chúng ta gần 

đây đã nghe được, thậm chí chính chúng ta chính mắt 

xem thấy, khi một người vãng sanh, A Di Đà Phật 

đến tiếp dẫn họ, họ nói “Phật đến rồi, Phật đến tiếp 

dẫn tôi, tôi thấy được rồi”. Họ thấy được rồi, chúng ta 

không thấy được, họ có nói giả dối không? Là họ gạt 

chúng ta phải không? Không phải! Khi người lâm 

chung mà còn khởi vọng ngữ để lừa bạn, tại sao vậy? 

Làm gì có loại đạo lý này. Người xưa có nói “Khi 

người sắp chết, lời nói đều là thật”, lẽ nào sắp chết 

vẫn khởi vọng ngữ, vẫn lừa dối bạn? Làm gì có loại 
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đạo lý này. Chúng ta trợ niệm tiễn vãng sanh, loại 

tình hình này thấy được rất nhiều, người vãng sanh 

thấy được Phật rồi, chúng ta tuy là không thấy được, 

thế nhưng có nhiều loại tướng lạ, có lúc chúng ta xem 

thấy ánh sáng, ngưởi được mùi hương lạ, nghe được 

thiên nhạc, nghe được không trung có âm thanh niệm 

Phật. Việc này thì thường hay có, lẽ nào những việc 

này vẫn không đủ để chứng minh hay sao? Khẳng 

định thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có, khẳng 

định có sáu cõi luân hồi, nhất định không giả; Sau đó 

chúng ta đối với Phật pháp mới sanh khởi tín tâm 

chân thật. Cái tín tâm này kiên định, nhất định sẽ 

không bị phá hoại.  

Từ cái tín tâm này lại cầu giải, giải để tăng 

thêm tín tâm của bạn, bạn giải được một phần bạn 

liền có thể hành một phần, bạn giải được hai phần thì 

bạn có thể hành được hai phần. Xem chính bạn hành 

trì ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tương ưng 

được với Phật pháp mấy phần, liền biết được trình độ 

lĩnh giải của bạn, bạn lĩnh ngộ. Trình độ lý giải của 

bạn từ ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn, 

liền có thể thấy được rõ ràng tường tận. Người chân 

thật cao minh, thấy trình độ tu hành của bạn là rõ 

ràng tường tận, nhất định không thể giấu được một 

người nào. Bạn chỉ có thể giấu được người không có 

công phu, người ngày ngày khởi vọng tưởng, bạn có 

thể giấu họ, người tâm địa thanh tịnh, người chân thật 

tu hành, bạn không thể giấu được họ.  
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Cái đoạn này ý nghĩa rất sâu rất rộng, chúng ta 

phải dùng nhiều chút thời gian để học tập, quyết định 

có thể giúp chúng ta ở ngay trong kỳ Phật thất công 

phu có lực.  

Công phu có thể có lực hay không? Thực tế mà 

nói quan trọng nhất chính là tín tâm. Phải “Chí tâm 

tín nhạo”, phải chân thật đoạn ác tu thiện, thành tựu 

thiện căn của chính mình, sau đó tâm tâm hồi hướng, 

cầu nguyện vãng sanh.  

“Tâm tâm hồi hướng” lần giảng sau chúng ta 

giảng tiếp. Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà 

Phật!  

(HẾT TẬP 12) 

Chú thích: 

                                        
1 Pháp thân Bồ tát: Viên giáo sơ trụ bồ tát (Bồ tát từ phẩm 11)  

trở lên 

2 Phật Bồ Tát của mười pháp giới: Mới chỉ là Quyền giáo Bồ tát 

(Bồ tát Thập tín vị: Từ phẩm 1 đến phẩm 10) 

3“Thiên tâm vô tư”: Nếu baṇ có tư tâm thì bạn phàm phu, bạn 

không phải là thiên thần. Người Trung Quốc đối với “thần” có 

cách điṇh nghiã sau: Người “đaị công vô tư” thì gọi là thần. Cho 

nên thần là người công bằng chính trưc̣. Môṭ người cả đời công 

bằng chính trưc̣ thì sau khi chết se ̃ làm thần. Cũng có nói, người 
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thông minh chính trưc̣ là thần. Thông minh là trí tuê.̣ Giữ thiên tâm 

chính là giữ tâm vô tư (Thái thượng cảm ứng thiên – Tập 24- Cẩn 

dịch Vọng Tây cư sĩ) 

4 “Tánh tình trung nhân”: Không phải nói “Cảm tình trung 

nhân”. Cảm tình trung nhân biến hóa vô thường, còn tánh tình 

trung nhân ở trong Phật pháp là Phật Bồ Tát. Các Ngài biết được 

chân thị phi, chân tà chánh, chân lợi hại. Việc mà các Ngài hành là 

đạo, là nghĩa, nhà Nho gọi là “đạo - đức - nhân - nghĩa - lễ”. Ở 

trong tình cảm không có những điều này. Nếu như tình cảm thuận 

với “đạo - đức - nhân - nghĩa - lễ”, không trái lại với “đạo - đức - 

nhân - nghĩa - lễ” thì tình cảm này chính là tánh tình. (Thái thượng 

cảm ứng thiên – Tập 23- Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ). 

5 “Kiến dị tư thiên”: Thấy lạ nghĩ đổi khác; Thay đổi; Đứng núi 

này trông núi nọ; lập trường không vững; (“Thiên”: Dời chỗ; Thay 

đổi; “Tư” là nghĩ đến); 

6 “Thượng thiên hiếu sanh chi đức”: Ông trời có đức hiếu sinh 

7 Ức: Số ức của Ấn Độ thời xưa có ba bậc (1 vạn, 1 triệu, 10 triệu) 

mà mức trung bình là 1 triệu bây giờ. (Niệm Phật Thập yếu-HT. 

Thích Thiền Tâm) 

Na Do Tha: Con số lớn của Ấn độ thời cổ bằng mười triệu; 

Muôn: Một muôn bằng 1 vạn (10.000). 

8“Tương thử thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật 

ân”: Đem thân tâm này phụng sự chúng sinh, khắp các cõi nhiều 

như số hạt bụi, đó mới là báo ơn Phật. (Chú Lăng nghiêm giảng 
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giải -iHT. Tuyên Hóa _Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh) 

9 Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn 

học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách 

Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō 

Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người 

con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu 

hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các 

câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông. 

10 “Khắc kỷ tác thánh”: Phàm phu có thể khắc phục được vọng 

niệm của chính mình, thì bạn liền làm thánh 

11 “Giải linh hoàn tu hệ linh nhân”: Muốn cởi chuông cần có 

người buộc chuông. 

Câu thành ngữ muốn nói, ai là người gây ra chuyện thì chỉ có 

người đó mới giải quyết được. 
12 “Diêm Phù Đề chúng sanh, cử tâm động niệm, vô bất thị 

nghiệp, vô bất thị tội”: Chúng sanh trong cõi Diêm Phù, suy nghĩ, 

dấy lên ý niệm, không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng 

phải là tội.  

13 “Vô hữu thị xứ”: Không có chuyện này 

14 “Thiên thủ, thiên nhãn”: Ngàn tay, ngàn mắt 

15“Lục căn hỗ dụng”: (六根互用) Sáu căn dùng lẫn cho nhau, 

nghĩa là mỗi 1 căn đều có công dụng của cả 6 căn, khi đã xa lìa ô 
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nhiễm mà được thanh tịnh. Cứ theo kinh Niết bàn quyển 23 (bản 

Bắc), thì 1 căn của đức Như lai có thể thấy sắc, nghe tiếng, ngửi 

mùi, phân biệt vị, cảm biết xúc chạm, rõ biết pháp. Các căn khác 

cũng như vậy, đó là Lục căn hỗ dụng. Theo phẩm Pháp sư công 

đức trong kinh Pháp hoa quyển 6, Bồ tát khi vào ngôi vị lục căn 

thanh tịnh, thì cũng được Lục căn hỗ dụng, nhưng mới chỉ là Lục 

căn hỗ dụng tương tự mà thôi. (Từ điển Phật quang) 

16  “Phụ mẫu vị sanh tiền bổn lai diện mục”: Diện mạo vốn có 

trước khi được cha mẹ sanh ra. 

1717 “Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên” (星星之火, 

可以燎原): Chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả một 

vùng đồng quê. Nghĩa bóng là: Một việc khi mới bắt đầu thường 

chỉ nhen nhúm đơn lẻ, nhưng rất có tiềm năng phát triển rộng lớn. 

18 “Vô thỉ, vô chung”: Không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm 

cuối 

19 Ngũ Phúc là một từ nguyên ở trong thiên "Hồng Phạm" của 

Kinh Thư, (tức là bộ sách do Khổng tử và các đệ tử san định, sưu 

tập và dẫn giải 305 bài gồm Phong dao bình dân (phong) cũng như 

những ca từ của giới quý tộc (nhã và tụng) của các nước nhỏ từ 

2500 năm trước ở Trung Quốc) thì ngũ phúc gồm: Thọ (sống lâu), 

Phú (giàu có); Khang ninh (yên lành); Ddu hảo đức (có đức tốt); và 

Khảo chung mệnh (vui, hết tuổi trời). 

1. Trường thọ là không bị chết non, phúc thọ là lâu dài 
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2. Phú quý là tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý. 

3. Khang ninh là thân thể khoẻ mạnh, tâm hồn yên ổn. 

4. Hiếu đức là tính lương thiện, nhân hậu, bình tĩnh. 

5. Thiện chung là có thể tiên liệu thời kỳ chết của mình. Khi 

lâm chung không gặp tai họa, thân thể không đau đớn vì 

bệnh tật, trong lòng không vương vấn và phiền não, ôn hoà 

tự tại rời khỏi nhân gian. 
20 “Thập như thị”: “Thôi Xá Lợi Phất! Chẳng cần nói nữa. Vì 

sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhứt mà Phật trọn nên đó, chỉ có 

Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, 

nghĩa là các pháp: tướng như vậy (Như thị tướng), tánh như vậy 

(Như thị tánh), thể như vậy (Như thị thể), lực như vậy (Như thị 

lực), tác như vậy (Như thị tác), nhân như vậy (Như thị nhân), 

duyên như vậy (Như thị duyên), quả như vậy (Như thị quả), báo 

như vậy (Như thị báo), trước sau rốt ráo như vậy (Như thị bổn mạt 

cứu cánh). (Trích Kinh Diệu pháp liên hoa – HT. Thích Thanh từ). 

Tức là mọi hiện hữu có hình thái như thế (như thị tướng), 

bản tính như thế (như thị tính), biểu hiện như thế (như thị thể), 

năng lực như thế (như thị lực), hành tác như thế (như thị tác), 

nguyên nhân như thế (như thị nhân), duyên cớ như thế (như thị 

duyên), kết quả như thế (như thị quả) báo đáp như thế (như thị báo) 

và toàn bộ nền tảng rốt ráo như thế (như thị bổn mạt cứu cánh)”. 

21“Lộc tận nhân vong”: Lộc hết người mất 
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22‘Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất 

cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả’: 

1. “Như Lai thị chân ngữ giả”: Chân thì không giả, lời nói của 

Như Lai là chân ngữ;  

2. “Thật ngữ giả”: Thật ngữ thì không hư dối,  

3. “Như ngữ giả”: Như ngữ chính là cùng với sự thật đã nói 

hoàn toàn như nhau. Phật đã nói không hề thêm vào chút 

nào, cũng không giảm đi chút nào; 

4. “Bất cuống ngữ giả”: Cuống là lừa gạt người, không vọng 

ngữ, không lừa gạt người;  

5. “Bất dị ngữ giả”: Đã nói ra là quyết định như nhau, không 

thể nào có hai cách nói.  

Như Lai là bậc nói lời thành thật, nói đúng như sự thật, không nói 

lời lừa gạt, không nói lời khác biệt’ 

23 “Hư cuống:” Là tự mình lừa dối chính mình, dối mình, lừa 

người (Trích Lược giảng Bồ Tát chí nhạo thù thắng kinh – Chủ 

Giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không - Bửu Quang Tự - Đệ tử Như 

Hòa) 

24 “Học nhi tri chi”: Học thì mới biết; 

25 “Tất cả phải từ ngay trong tâm chân thành mà làm”: Nhất 

thiết giai tùng chân thật tâm trung tác”; 

26 “Vô thỉ”: Không có điểm đâu;  

“Vô chung”: Không có điểm cuối 
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27 “Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện 

hải”: Sở dĩ đức Như Lai xuất hiện trong thế gian chỉ vì muốn nói 

biển bổn nguyện của Phật Di Đà. (Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn 

Nghĩa - phần 1- Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không-Thời gian: 

Ngày 5 tháng 04 năm 2010-Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo 

Dục Hiệp Hội-Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa-Giảo 

chánh: Đức Phong, Trịnh Vân và Huệ Trang). 

28 “Nhươc̣ Bồ-tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh 

tướng, tho ̣ giả tướng, tức phi Bồ-tát”: Nếu Bồ-tát mà còn có 

tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức 

chẳng phải là Bồ-tát. 

29 “An an nhi năng thiên”: Ở yên nơi yên ổn, mà nếu cần thì vẫn 

có thể dời đi (A Di Đà Kinh sớ sao Diễn nghĩa – phần 1- Chủ 

giảng: Lão pháp sư Tịnh Không-Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ 

Hoa Tạng Đồ Thư Quán-Thời gian: Tháng 12 năm 1984-Chuyển 

ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa-Giảo chánh: Huệ Trang và 

Đức Phong) 

30 “Biện biệt”: Phân biệt, xem xét rõ ràng không lầm lẫn. 

31 “Kính nhi viễn chi”: Tôn kính, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, 

không thể lại gần hoặc không muốn gần . 

32 “Nhượng”: Nhường nhịn, nhún nhường 

“Lễ nhượng”:  Lấy cách cư xử lễ kinh mà nhường nhịn người. 

“Nhẫn nhượng”: Lấy sự nhẫn mà nhường nhịn người; 
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“Khiêm nhượng”: Tự hạ thấp mình xuống để nhường nhịn người 

khác. 

33 “Thế độ”: Nghi thức xuống tóc cho người xuất gia.  

34 “Chư thiên nhân dân nhuyễn động chi loại, văn ngã danh tự, 

giai tất dũng dược, lai sanh ngã quốc”: Ðây là một đoạn trong 

nguyện thứ mười bảy: “Chư Phật xưng thán”. Xưng (稱) là xưng 

dương, Thán (歎) là tán thán. Bản Hán dịch ghi: “Ngã tác Phật 

thời, linh ngã danh văn bát phương thượng hạ, vô số Phật quốc, 

chư Phật các ư đệ tử chúng trung, thán ngã công đức quốc độ chi 

thiện. Chư thiên nhân dân nhuyễn động chi loại, văn ngã danh tự, 

giai tất dũng dược, lai sanh ngã quốc”: Lúc tôi thành Phật, tiếng 

tăm của tôi vang khắp tám phương, trên, dưới. Trong vô số cõi 

nước, các đức Phật vị nào cũng ngự giữa chúng đệ tử, khen ngợi 

công đức và sự tốt lành của cõi nước tôi. Chư thiên, nhân dân, các 

loài ngọ nguậy, bò trườn nghe được danh hiệu tôi thảy đều hớn hở 

sanh về cõi tôi). Bản Ngô dịch ghi tương tự. (Trích: Chú Giải Phật 

Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình 

Ðẳng Giác Kinh - Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập 

và kính chia thành chương mục - Chú giải: Kim Cang thừa tam-

muội-da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ- Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

kính dịch sang Việt ngữ-Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và 

Đức Phong-Dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật 
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Giáo Ðồ Thư Quán, Ðài Bắc, tháng 2, 1992. 

35 “Tam chuyển pháp luân”: Tam chuyển pháp luân gồn có ba 

phần đó là: Thị chuyển; Khuyến chuyển và Chứng chuyển. Đây là 

ba lần quay bánh xe chánh pháp.  

Thí dụ: Đức Phật chỉ rõ thực tướng của đời sống là khổ, nói 

rõ nguyên nhân dẫn đến khổ, phải dứt nguyên nhân gây khổ đó và 

biện pháp dứt khổ, gọi là “Thị chuyển”. Kế tiếp khuyến tấn năm 

anh em Kiều Trần Như hiểu rõ nỗi đau khổ đó và khích lệ năm 

người bạn đồng tu phải nhận ra nguyên nhân khổ, phải dứt trừ 

nguyên nhân và biện pháp dứt khổ, gọi là “Khuyến chuyển”. Sau 

cùng đức Phật nói tự chính bản thân Ngài đã thực hiện và hoàn 

toàn giác ngộ - "Dĩ thân tác chứng", lấy kinh nghiệm của bản thân 

ra làm nền tảng bảo vệ chân lý để thuyết phục chúng sanh nổ lực 

hành trì theo những gì đức Phật đã làm, đây gọi là “Chứng 

chuyển”.  

36“Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”: Tùy theo tâm chúng 

sanh mà ứng hiện phù hợp với khả năng nhận biết của họ 

37“Bất tri, bất giác”: Không biêt, không hiểu 

38 Chân thật chi tế, Trụ chân thật huệ, Huệ dĩ chân thật chi lợi 
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HỒI HƯỚNG 

Nguyện đem công đức này 

Trang nghiêm Phật Tịnh độ 

Trên đền bốn ơn nặng 

Dưới cứu khổ ba đường 

Nếu có ai thấy nghe 

Cùng phát tâm bồ đề 

Hết một báo thân này 

Đồng sanh về Cực Lạc quốc. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! 

 

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ - Email:Vongtaycusi@gmail.com 

Phát tâm cúng dường: Da giới “Thuyết giảng Phật Thuyết Đại 

Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 

Kinh” - thành tâm cúng dường. 

 

HOAN NGHÊNH BẠN ĐỌC ẤN TỐNG SÁCH 

(Tải file mềm tại www.niemphatvangsinh.com) 
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