1- RỘNG MỞ TÂM LƯỢNG
Hòa Thượng TỊNH KHÔNG
THUYẾT GIẢNG CHO PHẬT TỬ DỰ
PHẬT THẤT TRONG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG
Trong việc tu học Phật pháp, muốn tự nâng cao
cảnh giới của chính mình, có rất nhiều phương pháp.
Mở rộng tâm lượng là một trong các phương pháp,
trong Đại thừa kinh điển, chúng ta thấy các Pháp
thân Đại sĩ tức là những người đã minh tâm kiến
tánh, tâm lượng của các ngài rộng lớn như hư không
bao trùm khắp pháp giới. Chính vì thế cái nhìn của
các ngài đối với tất cả chúng sanh trong hư không và
các pháp giới đều bình đẳng.
Thế nào là bình đẳng? Vô niệm là bình đẳng,
còn có niệm là không bình đẳng. Phật trụ vô niệm,
trong kinh Kim Cang có câu "ưng vô sở trụ, sở trụ vô
trụ" vô trụ tức là Phật trụ mà vô trụ tức là vô niệm.
Chúng sanh trong chín pháp giới còn chỗ để
trụ. Ví như Bồ Tát trụ ở cảnh giới lục độ, Duyên giác
trụ ở nhân duyên, Thanh Văn trụ ở Tứ đế, Ngạ quỷ ở
cảnh giới tham, Địa ngục trụ nơi sân, Súc sanh trụ ở
cảnh si mê. Tâm của tất cả các chúng sanh này đều
còn chỗ để trụ để dính mắc. Nói cách khác, tâm của
chúng ta như thế nào thì cảnh giới của chúng ta như
thế đó. Phàm phu chúng ta muốn trụ nơi cảnh giới vô
trụ của Phật là điều không thể đạt được. Tuy nhiên
Phật có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp vô
cùng thù thắng và tiện lợi để có thể dự vào cảnh giới
vô trụ của các ngài, đó là pháp môn niệm Phật. Bồ
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Tát trụ ở lục độ, quí vị trụ nơi Phật trụ như vậy là quí
vị đã được nâng cao hơn đẳng cấp của Bồ Tát. Thế
nhưng tiếng niệm Phật của quí vị phải tương ưng.
Thế nào gọi là tương ưng? Mỗi một tiếng niệm Phật,
quí vị phải trải lòng từ bi của mình đến với tất cả
chúng sanh trong hư không và lan rộng đến khắp
pháp giới. Mỗi tiếng niệm Phật đều vì lợi ích cho
chúng sanh, đều mang lòng muốn ban vui cứu khổ
đến với mọi loài.
Có người hỏi: tiếng niệm Phật của chúng ta,
thực tế có lan rộng đến hư không các pháp giới
không? Khẳng định là được. Trong kinh, Phật
thường nói "tướng không rời tâm, tâm không rời
tướng" cái chân tâm của chúng ta nguyên gốc của nó
rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Sở dĩ
tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhậpvào với
hư không, vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng, phân
biệt và chấp trước làm chướng ngại bản năng tự
nhiên của mình. Nếu âm ba của tiếng niệm hòa nhập
với âm ba của tâm (chơn tâm) lan rộng vào hư không,
tiến sâu vào khắp pháp giới, cho dù chư Phật thuyết
pháp ở xa xôi bất luận nơi nào, một khi tâm đã lắng
đọng không còn chướng ngại, chúng ta vẫn có thể
nghe được âm thanh lời pháp của các Ngài rất rõ
ràng. Vì tâm từ bi của các Ngài luôn trãi rộng đến cõi
Ta bà này của chúng ta cũng như chúng sanh ở các
pháp giới khác. Đây là sự thật, không hề hư dối. Vậy
thì âm ba của Phật có thể rộng khắp, âm ba của phàm
phu chúng ta cũng có thể rộng khắp.
Cho nên mở rộng tâm lượng trong pháp môn
niệm Phật là một phương pháp rất vi diệu, rất đặc
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biệt, thù thắng có thể khiến phàm phu trong một kiếp
được bình đẳng thành Phật. Người thật sự biết niệm
Phật, sự lợi ích, niềm an lạc mà họ đạt được, phàm
phu chúng ta không thể nào hiểu thấu, họ cũng không
thể giải thích rõ cho chúng ta, vì có giải thích chúng ta
cũng không hiểu (giống như ai uống nước, tự người
đó biết nóng hay lạnh, mùi vị ngọt đắng ra sao).
Nguyên tắc thuyết pháp của chư Phật cũng thế,
những điều chúng sanh có thể hiểu được các Ngài mới
nói, nếu không hiểu, tuyệt đối không nói. Tóm lại
công phu niệm Phật có đắc lực hay không, chúng ta
có thể thấy, biết qua cảnh giới của tâm lượng và sắc
tướng của người đó. Một khi công phu niệm Phật đắc
lực rồi, chắc chắn trên gương mặt của quý vị sẽ luôn
tỏa ra niềm vui lạc, tự tại, trong đạo Phật gọi là pháp
hỷ sung mãn.

KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

3

2 - PHÁP MÔN NHỊ LỰC
Quý vị đọc kinh sách, thường nghe nói đến
những người tu hành chứng quả A La Hán là hàng
Thánh đã được đến mức chánh định, thân tâm an ổn
không còn thối chuyển. Tất cả những người do công
phu thiền định mà tâm không ô nhiễm chuyện buồn
lo, thân xa lìa cảnh vui khổ của thế gian, đều được
chứng nhập vào cảnh giới Tam ma địa tức là cảnh
giới không còn sanh diệt.
Phàm phu chúng ta nếu còn một phẩm vô minh
chưa dứt đoạn, muốn chứng vào cảnh giới cao cấp
này chỉ còn cách nương theo pháp môn tiện lợi nhất,
đó là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, chỉ cần sanh về thế
giới Tây phương Cực Lạc, quý vị sẽ chứng được cảnh
Tam ma địa tức là cảnh bất sanh bất diệt này. Sự
chứng đắc này thật ra không phải hoàn toàn do ở
công phu của chính mình mà do một phần tha lực của
Đức Phật A Mi Đà hổ trợ, cho nên pháp môn Tịnh Độ
còn gọi là "Pháp Môn Nhị Lực". Nói một cách rõ
hơn, tự lực là năng lực của chính mình, y theo lời dạy
của Phật mà niệm Phật để có thể hàng phục những
tập khí. Một khi công phu niệm Phật thành khối, nhờ
sức gia trì của Phật A Mi Đà sanh về thế giới Cực
Lạc, vào được cảnh giới phương Tây gọi là tha lực.
Pháp môn Nhị Lực này là một pháp môn duy nhất
được chư Phật đề cập trong Tịnh Độ Tông.
Ngoài sự chứng nhập vào cảnh Tam ma địa còn
đạt nhất thiết Đà la ni. Đà la ni là tiếng Phạn, người
Trung Hoa dịch là Tổng trì.
Tổng là họp tất cả các Pháp.
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Trì là giữ, làm theo tất cả giáo lý của Phật. Nói
theo danh từ hiện nay Tổng trì Đà la ni là "toàn bộ
nguyên tắc dạy chúng ta làm tất cả điều thiện, xa lìa
tất cả việc ác".
Hôm nay quý vị cùng nhau tựu về nơi này để
niệm Phật cũng có thể gọi là Tổng trì Đà la ni, bởi vì
suốt một ngày một đêm chỉ duy nhất giữ câu A Mi Đà
Phật, tất cả những vọng niệm suy nghĩ khác không
còn nữa. Vọng niệm không còn thì là những việc ác
không thể xảy ra. Như vậy là xa lìa tất cả ác. Một
câu vạn đức hồng danh, thiện pháp cao tột của thế
gian và xuất thế gian, chúng ta chấp trì từng câu liên
tiếp không ngừng để tăng trưởng thiện căn, đó là tất
cả điều thiện. Ý nghĩa câu đạt nhất thiết Đà la ni là
như vậy. Khi bước chân vào Niệm Phật đường, quý
vị đã đạt được nhất thiết Đà la ni nhưng vừa rời khỏi
liền quên mất công phu niệm Phật !
Tuy nhiên, nếu trong một tuần bảy ngày, quý vị
có được một ngày chuyên nhất niệm Phật, đạt được
tâm không sanh không diệt và nhất thiết Đà la ni như
vậy quý vị cũng đã giỏi lắm rồi. Mỗi tuần một ngày
đến niệm Phật, niệm liên tiếp ba năm, công phu của
quý vị thật đáng nể phục lắm. Nếu có thời giờ rỗi
rãnh, mỗi ngày đều đến niệm Phật trong vòng ba năm
thôi, quý vị sẽ thành Phật ngay. Bao nhiêu nghiệp tội
trong vô lượng kiếp đều dứt sạch.
Trong quyển "Vãnh sanh truyện" , những
người niệm Phật được vãng sanh ngay ở kiếp hiện tại
này của chúng ta thật nhiều vô số kể. Người niệm
Phật vãng sang có nhiều hình thức, có người đứng, có
người ngồi tự mình biết trước giờ ra đi, không một
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chút bệnh hoạn, ra đi một cách vui vẻ, tự tại đẹp đẽ,
trang nghiêm. Kết quả vãng sanh này đều do công
phu niệm Phật chuyên cần.
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3 - NIỆM PHẬT GIẢI TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG
Pháp môn Tịnh Độ, một pháp môn hiển bày
bốn chữ "Tiện lợi - dễ dàng" một cách rõ rệt.
Nếu quý vị không hiểu được những lý luận
trong kinh cũng không thành vấn đề, cũng vẫn có thể
thành tựu. Nếu bảo không cần hiểu nghĩa lý trong
kinh chỉ một lòng thành tâm niệm Phật mà có thể
thành tựu, vậy thì tôi vẫn phải giảng kinh thuyết pháp
nữa để làm gì? Sở dĩ tôi vẫn phải mỗi ngày thuyết
giảng không ngừng, đem những lời hay ý đẹp của Đức
Thế Tôn ra nói là mong quý vị hiểu, mong quý vị giác
ngộ. Bởi vì quý vị đây không đủ phước báo, suốt ngày
vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người có
đủ phước báo? Là những người thật thà, chất phác,
suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A Mi Đà Phật, việc gì
cũng không nghĩ tưởng. Do đó, công phu niệm Phật
của quý vị khi đã đến mức không còn mảy may vọng
niệm, chỉ còn một câu A Mi Đà Phật, thì lúc đó Tam
tạng mười hai bộ kinh điển, mà Thế Tôn suốt 49 năm
thuyết pháp đều là dư thừa. Quý vị cũng không cần
đến nghe tôi giảng giải nữa.
Cho nên Phật độ chúng sanh, có hai hạng người
dễ độ nhất.
-Một là những người thượng căn lợi trí, vừa
nghe qua liền thông đạt, liễu ngộ, dứt sạch vọng niệm.
-Hai là những người thật thà ngu dốt, họ không
cần tìm hiểu nhiều, bảo họ niệm Phật là họ cứ ngoan
ngoãn, thật tình chấp trì, không nghĩ tưởng điều
ngoài niệm Phật. Thứ ba là những người lưng chừng
thích "khiêng vác" ôm đồm, tìm hiểu suy nghĩ lung
tung. Quý vị biết không, chúng ta thuộc loại người
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thứ ba này đó, loại người nhiều rắc rối. Cho nên Đức
Thế Tôn suốt 49 năm khổ nhọc, mỗi ngày không
ngừng nói pháp cũng vì những người nhiều rắc rối
như chúng ta, Ngài phải đem pháp lý ác giảng nói tỉ
mỉ ra cho chúng ta.
Mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ rồi thì
phải biết buông xả. Trên thế gian này, người biết
buông xả, không có vọng niệm là người có đại phước
báo, tuyệt đối không phải có nhiều tiền tài, có địa vị
cao. Người có địa vị, tiền tài tuy được hưởng thụ đời
sống vật chất, hưởng độ vài ba năm, sau khi chết rồi
sẽ ra sao? Tam đồ, lục đạo phải chịu luân hồi, như
thế có phải là phước đâu? Nếu tâm không chút vọng
tưởng, suốt ngày chỉ câu A Mi Đà Phật, người này chỉ
vài năm sau là đã thành Phật được rồi. Hiểu được
như thế, quý vị mới biết công đức niệm Phật thật vô
cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Đức Thế Tôn sở
dĩ phải bày ra phương tiện nói ba thừa, chỉ vì muốn
dẫn độ chúng sanh mà thôi. Mục đích duy nhất của
Ngài là mong chúng ta một đời có thể thành Phật .
Có người hoài nghi rằng: "tôi rất ngu si, chậm
hiểu, nghiệp chướng lại sâu dày, có thể thành Phật
được không?". Trong kinh điển Phật thường nói:
"chỉ cần một câu danh hiệu Phật, có thể tiêu trừ 80 ức
kiếp sanh tử tội nặng" quý vị thử nghĩ xem, suốt một
ngày một đêm ở Niệm Phật Đường, quý vị đã niệm
được rất nhiều tiếng, vậy thử tính xem, tội chướng
của quý vị đã tiêu trừ biết bao nhiêu rồi. Điều này
chắc thật không sai, vì lời Phật nói không hề hư dối,
chắc chắn có hiệu quả tốt, không thể nghĩ bàn.
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Thế nhưng, vì sao nhiều người niệm Phật suốt
một ngày đêm mà nghiệp chướng vẫn còn đây? bởi vì
nghiệp chướng của người này quá nhiều. Do đó công
đức niệm Phật của một ngày đêm dù đã giúp họ tiêu
trừ đã rất nhiều mà vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cần
phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt
thêm nghiệp chướng.
Phật dạy chúng ta rằng: năng lực quan trọng
nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là
không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn.
Với ba yếu tố này, năng lực cũng không xen tạp mạnh
nhất, nếu quý vị giữ được liên tục không gián đoạn
trong ba năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao
nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết.
Làm sao để biết được không còn nghiệp
chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi
bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về
cõi Tây phương Cực lạc, không phải trụ ở cảnh giới
phàm thánh đồng cư, cũng không phải trụ ở Tứ độ
Vãng sanh mà dự vào hàng Thượng phẩm vãng sanh.
Câu danh hiệu Phật giải trừ nghiệp chướng thật
là bất khả tư nghì. Cho nên Ngài Từ Vân Quán Đãnh
Pháp Sư trong lời chú giải của bộ kinh Vô Lượng Thọ
nói: "chúng sanh nào từ vô lượng kiếp tạo tội, tạo
nghiệp cực ác, cực sâu dầy. Bao nhiêu kinh luận, tất
cả các sám pháp đều không thể sám trừ được. Cuối
cùng vẫn còn một phương pháp có thể cứu vãn, đó là
phương pháp niệm Phật. Cho thấy công đức niệm
Phật thật là to lớn, thù thắng vô cùng”.
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4- PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
Trong kinh điển, chỉ dạy rất nhiều phương
pháp để chúng ta đi vào, với những phương pháp như
thế, không phải phương pháp nào cũng thích hợp với
chúng ta cả.
Muốn tu học, phải biết tự nhận rõ căn tánh của
mình, trình độ lý giải của mình. Nói theo danh từ
hiện nay là trình độ hiểu biết kèm theo khả năng trí
nhớ. Vì hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với hoàn
cảnh sống và việc làm của chúng ta. Cho nên từ trong
rất nhiều những phương pháp khác nhau, chúng ta
phải chọn lấy một phương pháp phù hợp nhất với
điều kiện của mình. Có như vậy, việc tu học mới
mong đạt kết quả dễ dàng.
Tuy nhiên, chúng ta tự mình rất khó biết hạ thủ
công phu từ đâu, làm cách nào có thể lựa chọn
phương pháp. Phật nói đến tám vạn bốn ngàn pháp
môn, làm sao biết được pháp môn nào là thích hợp.
Một khi lựa chọn không đúng pháp môn, chẳng
những dụng công nhiều, kết quả lại ít. Sự tu học khó
nhọc ở thế gian này cũng chẳng được một phần công
đức nào. Điều này rất thật. Chính bởi tình trạng như
vậy, cho nên Đức Thế Tôn mới vì chúng sanh thời
mạt pháp này chỉ bày ra một con đường. Đó là pháp
môn Tịnh Độ, cũng là pháp môn của chư Phật giúp
chúng ta lựa chọn. Thế nhưng pháp môn này cũng có
rất nhiều phương pháp tu học. Tuy nhiên tất cả chư
Phật đều nhất khẩu đồng thanh chỉ dạy và giúp chúng
ta lựa chọn phương pháp trì danh niệm Phật.

KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

10

Trong Kinh Di Đà dạy chúng ta trì danh niệm
Phật. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng trì danh
niệm Phật. Trong Quán Kinh nói nhiều hơn, ngoài trì
danh niệm Phật ra còn có quán tượng niệm Phật,
quán tưởng niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy rõ
trong ba bộ Kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Kinh,
Phật đều khuyên chúng ta giữ phương pháp chấp trì
danh hiệu Phật. Chính vì thế chúng tôi lựa chọn và
đề xướng phương pháp này. Qua phương pháp trì
danh niệm Phật, những người được lợi ích rất nhiều,
kết quả vãng sanh vô số kể. Nếu theo phương pháp
này, chân chính tu hành sẽ rất gần kề với Hoa
Nghiêm tam muội lại hội đủ nguyên tắc hiện thực
bách thiên tam muội. Thật là một pháp môn không
thể nghĩ bàn, một pháp môn đơn giản, dễ dàng, chắc
chắn, mau chóng. Chỉ cần buông xả vạn duyên, giữ
chặt câu danh hiệu Phật niệm tới.
Một số người niệm Phật, công phu không được
đắc lực vì không buông xả được vạn duyên tự tạo cho
mình một chướng ngại trầm trọng. Chướng ngại này
người khác không thể nào giúp, chư Phật Bồ Tát cũng
không thể giúp. Nhất quyết phải do chính bản thân
mình chịu buông xả, bất luận điều gì cũng không nên
chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A Mi Đà Phật
trong tâm, nương theo Phật mà niệm Phật, hiện tiền,
tương lai chắc chắn thấy Phật.
Pháp môn Tịnh Độ mang theo nghiệp vãng
sanh. Chúng ta trong thế gian có vô lượng nghiệp
chướng, chủng tử tập nghiệp, muốn vượt qua sáu
đường, vượt qua mười pháp giới, cũng không nên
gấp gáp mà có thể mang theo cả nghiệp, có thể không
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cần dứt phiền não, chỉ cần chuyên tâm niệm Phật A
Mi Đà. Được sự gia trì theo bổn nguyện của Ngài,
chúng ta có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Thế
giới Cực Lạc là nơi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm
vãng sanh, không những nhờ sự gia trì của Phật lực
mà còn nhờ “Mười hai kiếp hoa khai kiến Phật” của
chúng ta.
Quán Kinh nói “Mười hai kiếp hoa khai kiến
Phật”, hoa khai kiến Phật là quả vị Viên Sơ Trụ, tức
quả vị của phát tâm Bồ Đề. Chỉ cần mười hai kiếp là
tâm Bồ Đề của chúng ta đã phát. Nếu không đến thế
giới Tây Phương Cực Lạc mà ở thế giới này, chúng ta
vô lượng kiếp, tâm Bồ Đề không thể phát được. Đến
chỗ ngài mười hai kiếp là có thể phát tâm Bồ Đề. Sự
chênh lệch quá lớn nếu đưa ra so sánh, đó là chưa kể
sự gia trì của Phật lực. Tu hành trong môi trường
Tây phương cực lạc hiệu quả thù thắng như vậy, từ
vô lượng kiếp rút ngắn còn mười hai kiếp. Nhưng
trên thực tế không có người nào vãng sanh mà không
được uy thần bổn nguyện của Phật A Mi Đà gia trì.
Khi có Phật lực gia trì, không cần mười hai kiếp. Đến
thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta liền làm Phật,
tướng mạo dung nhan như Phật. Nguyện thứ bốn
mươi tám nói rất rõ, mười phương thế giới chúng
sinh đến Tây Phương Cực Lạc đều là sắc thân Tử Ma
vàng ròng, thể chất cơ thể giống như Phật A Mi Đà;
người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc có tướng
mạo hoàn toàn giống như Phật A Mi Đà, không thành
Phật, tướng mạo chúng ta làm sao có thể giống như
Ngài được? Đức Phật A Mi Đà đã phát nguyện thứ
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bốn mươi tám, nếu có một nguyện chưa thực hiện thì
ngài không thể thành Phật.
Thế Tôn dạy chúng ta, Phật A Mi Đà thành
Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đã mười kiếp.
Nói cách khác, đại nguyện mà ngài đã phát, mỗi
nguyện đều đã hiện thực. Chúng ta niệm Phật tu học
Tịnh Độ, phải lấy nguyện thứ bốn mươi tám của Phật
A Mi Đà làm căn bản. Nếu tương ứng với bản
nguyện, chúng ta nhất định phải tin. Còn không
tương ứng với bản nguyện, chúng ta có thể không tin.
Xem thật kỹ kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, sẽ
phát hiện mỗi câu mỗi chữ đều không rời bốn mươi
tám nguyện. Hay nói cách khác, kinh Vô Lượng Thọ
là thuyết minh bốn mươi tám nguyện. Chúng ta có
thể tin được vì đây là pháp môn hy hữu khó gặp nên
thực tập đến không nghi ngờ, không xen tạp.
Thế gian tu hành sợ nhất là xen tạp, quyển Tây
Phương Xác Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói,
ngài dạy người tu hành kiêng kỵ nhất là xen tạp.
Tụng kinh xen tạp, niệm chú xen tạp. Nếu tu Tịnh
Độ, khóa tụng mỗi ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ,
kinh A Di Đà, rồi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ,…
như vậy là xen tạp. Thực tế chỉ cần một loại là đủ.
Kinh điển của Tịnh Độ còn không nên xen tạp, huống
hồ những kinh điển khác càng thêm hư việc. Tụng
kinh Kim Cang còn muốn tụng thêm kinh Địa Tạng,
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đọc chú Lăng Nghiêm,
niệm Đại Bi Thập Tiểu Chú, v.v… xen tạp nhiều như
vậy, phỏng đến khi nào mới được thành tựu?
Nhiều ý kiến cho rằng, đây là khóa tụng gốc của
Tổ sư đặt ra. Không sai. Khoá tụng gốc của Tổ sư
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đặt, nhưng có phải Tổ sư đặt cho chúng ta không? Tổ
sư không đặt cho chúng ta mà đặt cho người khác.
Cũng giống như thầy thuốc kê toa, toa thuốc của
người khác, chúng ta bị bệnh, liệu có dám uống toa
của bệnh nhân khác không? Tổ sư là người của thời
đại nào? trong bối cảnh nào? Các ngài đặt ra khóa
tụng này, chúng ta phải hiểu được. Pháp là thuốc trị
bệnh chúng sanh, chúng ta phải xem kỹ càng phương
pháp này có hợp với khế cơ không? có thể trị được
bệnh của mình không? Và bệnh của mình là gì?.
Bệnh chúng ta là vọng tưởng, tạp niệm, phiền não.
Nếu phương pháp này có thật hiệu quả, phiền não dứt
sạch, trí tuệ khai mở thì cứ giữ khóa tụng gốc. Còn
tụng niệm nhiều năm mà phiền não mỗi ngày tăng
trưởng, trí tuệ không mở, không được giác ngộ, giống
như bị bệnh lâu năm, uống thuốc không hiệu quả thì
phải xem xét lại phương pháp tu học của mình. Hãy
thử quan sát thật tỉ mỉ, một bà cụ chỉ niệm thật thà
chân thành một câu A Mi Đà Phật, liên tục trong
khoảng năm năm, bà cụ đứng vãng sanh, ngồi vãng
sanh, biết được giờ chết, lại không bị bệnh, đó là hiệu
quả thật. Chúng ta niệm nhiều năm nhưng vẫn kém
xa họ.
Người ta sanh tử tự tại, còn chúng ta có cầm
chắc đối với chuyện sanh tử không? Hiện tại vẫn
chưa chắc chắn. Điều này cho thấy phương pháp
nhiều người trong chúng ta đã tu học không có hiệu
quả, vẫn không giác ngộ. Cho nên khoá tụng càng
đơn giản càng tốt, càng đơn giản mới là pháp môn
chân thật, pháp môn vi diệu. Kinh điển, chỉ một bộ là
đủ, chỉ một bộ có thể thành Phật. Càng nhiều bộ chỉ e
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gây chướng ngại cho vãng sanh, điều này không thể
không biết.
Thỉnh thoảng chúng ta xem một chút thì được,
có thể giúp đỡ bản thân đoạn trừ nghi hoặc. Còn việc
tu chính của mình dứt khoát chỉ là một bộ kinh, một
pháp môn, quyết không xen tạp, không gián đoạn, thì
công phu mới được đắc lực, mới có hiệu quả, hơn nữa
hiệu quả vô cùng rõ rệt, tự mình biết, không cần phải
hỏi người khác. Khi vọng niệm ít, tâm phân biệt
giảm, chấp trước cũng nhạt đi, đây mới đúng là tu
hành tiến bộ, tâm địa chúng ta trở nên tương đối bình
tĩnh, tương đối ung dung, cũng tương đối có trí tuệ.
Trước đây với người, với việc, với vật, cứ lộn
xộn rối tung, bây giờ dần dần rõ ràng, không mơ hồ
như trước, đó là dấu hiệu của tiến bộ. Trước đây đọc
kinh không hiểu ý nghĩa, thấy người ta chú giải, thì
luôn cho ý người ta giải sai, hiểu sai, bây giờ đọc kinh
hiểu ý nghĩa, đọc chú giải của đại đức xưa cũng hiểu
được ý của họ, đó là hiện tượng của sự tiến bộ. Trước
đây nhìn người không biết phân biệt người tốt người
xấu, bây giờ dần dần phân biệt được. Trước đây tiếp
xúc những sự việc tốt, hoặc giả không tốt, không thấy
được, qua mấy năm, nhân quả của những sự việc này
liền được tỏ bày, có thể nhìn ra, đây đều là hiệu quả
hiện tiền tu học của chúng ta. Cho nên, tu học Phật
pháp hiệu quả vô cùng.
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5 - TỰ HÀNH HÓA THA
Chư Cổ đức thường nói : "Phát Bồ Đề tâm,
nhất hướng chuyên niệm câu A Mi Đà Phật là một
pháp môn vô cùng thù thắng, mau chóng và chắc
chắn".
Mau chóng ở chỗ nào? Trong Quán kinh nói:
Thị tâm thị Phật: có nghĩa tâm này tức là Phật.
Thị Tâm tức Phật: có nghĩa Tâm nầy làm Phật.
Hai câu này đều vô cùng quan trọng và gồm
thâu hết vô lượng vô biên các pháp môn mà tất cả chư
Phật đã nói: Thị Tâm thị Phật là nói về mặt lý. Nghĩa
là tất cả chúng sanh đều có Tâm, Tâm của chúng sanh
hữu tình gọi là Phật tâm, còn tâm của chúng sanh vô
tình thì gọi là Pháp tâm.
Phật tâm và Pháp tâm là một, chẳng phải hai.
Thế nhưng, một tâm vì sao lại biến thành hai hình
tướng khác nhau? Bởi vì một bên có tư có tưởng nên
trở thành hữu tình và ngược lại thì biến thành vô tình
chúng sanh. Trong Pháp Tướng Tông nói rất rõ:
"Tất cả chúng sanh bản lai là Phật". Vậy thì nguyên
gốc đã là Phật, hiện giờ lại phát tâm niệm Phật, làm
Phật. Có lý nào không thành Phật. Do đó, vấn đề
then chốt để làm Phật là phải niệm Phật, vì niệm Phật
là phương pháp chính yếu, phương thức trực tiếp.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao bảo chúng ta phải
niệm Phật A Mi Đà mà không niệm danh hiệu các vị
Phật khác? Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy rõ
ràng:
A Mi Đà Phật là quang trung chí tôn, Phật
trung chi vương. Một vị tôn Phật vĩ đại với quả đức
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vô cùng mỹ mãn, cứu cánh và thiết thực mà tất cả
mười phương chư Phật đều đồng thanh tán thán.
Thưa quý vị, tất cả Pháp đều do Tâm nghĩ
tưởng mà sanh. Hôm nay đây, Tâm của chúng ta nghĩ
đến Phật A Mi Đà, niệm Phật A Mi Đà, chúng ta sẽ
làm Phật A Mi Đà. Lý do khuyên bảo quý vị không
nghĩ tưởng điều gì ngoài sự nhất tâm chuyên niệm A
Mi Đà Phật là như vậy. Hơn nữa trong Kinh Đại
Tạng đã nói rất rõ ràng đầy đủ là: "Nhất giải nhất
thiết giải". Nghĩa là khi chúng ta niệm một danh hiệu
A Mi Đà Phật là niệm đủ 10 phương ba đời tất cả chư
Phật. Do đó đừng nên lo ngại hay phân biệt, chấp
trước rằng niệm Phật nầy là bỏ Phật kia. Không phải
thế.
Sau khi chúng ta đã nhận định rõ ràng sự thật
được rồi, kế tiếp là phải vững tâm bền chí, dũng
mãnh dựa vào Phật thất trong Niệm Phật Đường.
Phương pháp rất thường được nhắc đến trong
Niệm Phật Đường là: "Tự hành hóa tha". Nghĩa là tự
mình tu hành và lợi lạc, hóa độ cho người khác. Do
đó cần phải vào Niệm Phật Đường, cần phải cùng
nhau tu tập.
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6 - NIỆM PHẬT ĐỐI TRỊ VỌNG TƯỞNG
Niệm Phật phải lấy kinh hành niệm Phật làm
chính, khi nào quý vị mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi,
giờ giấc ngủ nghỉ, cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa.
Bởi vì ngủ là hôn trầm, người nào ngủ nhiều, chứng
tỏ người đó còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là lạc vào
vô minh. Nhiều vọng tưởng là trạo cử. Không riêng
gì trong lúc niệm Phật, nếu làm việc mà hôn trầm
hoặc trạo cử đều bị chướng ngại. Trong nhà Phật gọi
hai thứ chướng ngại nầy là hôn trầm, trạo cử.
Trạo cử là Tâm xao xuyến, không định, bị
nhiều vọng tưởng chi phối.
Hôn trầm là u mê, không sáng suốt, ngủ gục.
Bình thường, chúng ta không thấy có vọng
niệm, khi ngồi yên xuống, vọng niệm nổi lên rất
nhiều. Có người cho là do niệm Phật, thưa quý vị,
không phải như thế, không phải do niệm Phật mà
sanh nhiều vọng niệm. Thực tế trong lúc bình thường,
chúng ta đã có rất nhiều vọng niệm rồi, nhưng ta
không để ý đến khi ngồi yên lặng xuống niệm Phật,
muốn thu nhiếp tâm lại mới phát giác rõ ràng thế
thôi. Với hai loại chướng ngại nầy Phật có chỉ cho
chúng ta phương pháp đối trị.
Thứ nhất: phương pháp đối trị vọng tưởng.
Nếu vọng tưởng nhiều, dùng phương pháp Chỉ
Tịnh, nghĩa là trụ ở một chỗ hoặc trụ ở câu danh hiệu
Phật hay niệm Phật ở trong Tâm cũng được, nếu
không niệm thành tiếng, có thể lắng nghe người khác
niệm, chỉ cần dụng tâm chuyên nhất, vọng niệm tự
nhiên tan biến. Tuyệt đối không nên tạo tác thêm
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vọng niệm, nghĩa là đừng có ý nghĩ miễn cưỡng, dẹp
tắt vọng tưởng, nếu không vọng tưởng sẽ tăng thêm
vọng tưởng. Do đó vọng tưởng nhiều bao nhiêu cũng
mặc kệ, đừng để ý đến làm gì, hãy dồn hết tinh thần, ý
chí tập trung vào câu danh hiệu Phật hoặc tập trung
vào quán tưởng. Quán tưởng điều gì đây? Tưởng
hình Phật. Hai mắt nhắm lại, nghĩ đến hình ảnh của
Phật, đến tướng hảo của Phật. Tóm lại, cần phải tập
trung tinh thần, ý chí mới có thể tiêu trừ được vọng
tưởng.
Hầu hết tất cả những nguyên tắc dụng công
đều nhằm mục đích tiêu trừ vọng tưởng, hôn trầm,
tạp niệm để hồi phục lại bản tánh giác ngộ của mình.
Nói chung, trong nhà Phật, bất luận sự dụng công nào
đều hy vọng đạt được ba mục đích nầy.
Thứ hai: Phương pháp đối trị hôn trầm.
Nếu trong lúc ngồi niệm Phật bị hôn trầm, tốt
hơn hết hãy đứng lên lạy Phật. Lạy Phật và kinh
hành niệm Phật đối trị hôn trầm rất có hiệu quả.
Lạy Phật làm cho tinh thần tỉnh thức, trong lúc
lạy Phật, điểm đặc biệt cần lưu ý là lạy Phật để sám
hối. Bởi vì nghiệp chướng, tập khí của chúng ta rất là
nặng nề, cho nên trong Niệm Phật Đường nhất là
người sơ học, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300
lạy là rất tốt, rất có lợi.
Chúng ta thường nghe trong Đại Thừa Kinh
điển nói rằng: Tu hành trong thời mạt pháp, niệm
Phật là pháp môn thù thắng nhất. Đức Phật Thích Ca
Mâu Ni bày nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, nói vô
lượng pháp môn, đó không phải là bản ý của Ngài, chỉ
vì ứng cơ thuyết pháp để dẫn độ chúng sanh mà thôi.
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7 - VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
Trong "Vãng sanh truyện" chúng ta thấy có rất
nhiều người do công phu niệm Phật được vãng sanh
rất tự tại, biết trước giờ giấc ra đi, không một chút
bệnh hoạn, gương mặt lại tươi đẹp hơn lúc bình
thường.
Nhiều người không hiểu lại cho rằng: "Niệm
Phật mới ba năm là vãng sanh, là phải chết....ây da,
tôi sợ lắm, thôi thôi, đừng bảo tôi niệm Phật nữa".
Những người có ý nghĩ như vậy, vì họ không
hiểu được ý nghĩa, giá trị cao đẹp của sự vãng sanh,
nên mới bị những suy nghĩ tham sống sợ chết, luyến
tiếc trần cảnh để phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo
luân hồi.
Pháp môn niệm Phật không có sanh tử, vãng
sanh không phải là chết, vãng sanh là sống mà ra đi.
Còn chết là không thể vãng sanh. Cho nên pháp môn
này còn gọi là pháp môn không sanh không diệt. Vì
trong lúc vãng sanh, quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật
tới rước rồi theo Phật ra đi. Lúc đó cái xác tạm bợ
của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên
đến cõi Tây phương Cực Lạc, quý vị sẽ được một thân
tướng trang nghiêm đẹp đẽ y như Đức Phật A MI ĐÀ.
Như vậy tuyệt đối không phải là chết.
Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng, pháp
môn này là pháp môn không già, không bệnh, không
chết. Quý vị hãy an tâm, dừng bước, lắng lòng nhất
hướng mà chuyên niệm. Tôi nói đây là sự thật, chẳng
phải dối gạt quý vị để làm gì, chỉ cần quý vị chuyên
tâm niệm Phật, tới lúc tâm được thanh tịnh thì tất cả
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chuyện khổ đều không còn nữa, gương mặt lúc nào
cũng tự tại vui tươi, vì vui tươi nên không già. Người
xưa có câu "ưu tư khiến cho người mau già", lo buồn
khiến quý vị rất dễ lão hóa.
Hiện giờ, chúng ta còn đang mang cái nghiệp
báo thân này, sống chết không một chút tự do.
Những lúc khổ quá, thọ mạng chưa hết, muốn chết
mà vẫn phải sống. Đến khi có phước báo nhiều rồi,
muốn sống thêm vài năm để hưởng thụ nhưng thọ
mạng đã dứt, chừng đó muốn sống vẫn phải chết.
Do đó, khi quý vị phát tâm niệm Phật hoặc vào
Niệm Phật Đường niệm Phật, thân tâm, thế giới, vạn
duyên bên ngoài, tất cả đều buông xả hết, chỉ còn câu
hồng danh A-Mi-Đà-Phật với niềm vui đạo hạnh tràn
ngập trong lòng, đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Sự
chuyên cần tu tập đến lúc công phu thành khối, quý vị
sẽ không còn ràng buộc bởi cái khổ của bệnh, già và
chết, chừng đó sanh tử tự tại, muốn ra đi lúc nào tùy
ý, muốn ở lại thế gian sống thêm vài ba năm cũng
được. Lúc này cái sống của quý vị hoàn toàn mang ý
nghĩa cao đẹp và tự biết mình sẽ phải làm những điều
gì. Người đạt mức sanh tử tự tại là người hội đủ
phước báu lên thế giới Tây-Phương-Cực-Lạc để
hưởng thụ. Họ không ra đi mà tình nguyện ở lại vì
xét thấy còn rất nhiều người có duyên với mình, mình
phải giúp đỡ họ, phải độ cho họ, hy vọng có thể dẫn
dắt thêm nhiều người cùng nhau về Tây-Phương.
Lý do sống chính đáng như thế tuyệt đối không
phải vì tham sống sợ chết hay để hưởng thụ ở thế gian
này. Thực ra sự hưởng thụ trên thế gian làm sao
sánh bằng Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương! Cái nhà
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mà chúng ta cho là đẹp và sang trọng nhất, đối với
người cõi Tây-Phương-Cực-Lạc họ thật không màng
đến, bởi vì nhà cửa của họ ở là thất bảo cung điện, sàn
nhà toàn bằng lưu ly (cẩm thạch), đường đi trải bằng
vàng, thức ăn chỉ cần nghĩ đến liền hiện ra, đồ vật mọi
thứ đều do tâm nghĩ tưởng mà hiện hình.
Do tập khí ở thế gian nên có lúc khởi niệm ăn
uống đến khi giác ngộ lại thức ăn liền biến mất. Cho
nên nhà ở cõi Tây-Phương-Cực-Lạc trống không,
sạch sẽ vô cùng. Và, không cần có nhà bếp. Quý vị
thấy cuộc sống như vậy có sung sướng tự tại không?
Còn chúng ta đây, đồ đạc chất chứa đầy nhà, muốn
dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ cũng phải mất nhiều thì
giờ và phiền phức vô cùng. Cho nên người niệm Phật
đến khi công phu thành tựu, nếu xét thấy mình không
đủ duyên hóa độ chúng sanh ở thế gian này, họ đều
mong sớm được lên Tây-Phương-Cực-Lạc để hưởng
phước.
Sau khi lên đến thế giới Cực-Lạc rồi, mỗi ngày
được thấy Phật, được cúng dường mười vạn ức chư
Phật. Trong kinh Di Đà, Phật nói mười vạn ức Phật,
thực tế quý vị có thể cúng dường vô lượng hằng hà sa
số Phật. Sở dĩ Ngài nói ít hơn như vậy vì Phật rất từ
bi, Ngài biết sự tỉnh thức của chúng sanh còn rất hạn
chế, lên đến đó rồi mà đôi lúc còn khởi tâm nghĩ nhớ
về ngôi nhà cũ và những người thân còn ở thế gian.
Do đó, Ngài mới phương tiện mà nói cúng dường con
số ít hơn thực tế như vậy và bảo chúng ta có thể trở
lại thăm thế gian bất cứ lúc nào đều có thể được.
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Thế giới Tây-Phương-Cực-Lạc trang nghiêm
đẹp đẽ như thế. Đi đến đâu cũng có những thành tựu
tốt đẹp, tại sao chúng ta còn không tranh thủ đi sớm?
Một pháp môn có thể thành tựu dễ dàng như
vậy. Đối với các vị Bồ-Tát thành tựu ở những pháp
môn khác, nếu không nhập vào cảnh giới này, đều cho
là một pháp môn khó tin, khó hiểu.
Cũng giống như chúng ta nói với mọi người
rằng Niệm Phật Đường là nơi rất tốt, rất thù thắng để
tu tập. Họ nghe qua dễ gì tin ngay..? Nhưng sau vài
ngày đến niệm Phật rồi họ mới chịu tn. Một việc nhỏ
ở thế gian này mà người đời còn không hiểu không tin
được, nói gì đến cảnh giới thù thắng, viên mãn ở thế
giới Tây-Phương-Cực-Lạc xa xôi …?
Từ chuyện nhỏ suy rộng đến chuyện lớn, chúng
ta có thể nhận thức được phần nào để tăng trưởng
thêm niềm tin và thiện căn của mình hầu đem hết tâm
nguyện của mình ra niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ.
Chắc chắn sẽ được thành tựu .
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8 - TRI ÂN BÁO ÂN
Hôm nay có vị đồng tu, đưa ra câu hỏi: "Làm
cách nào để siêu độ thân bằng quyến thuộc của
mình?". Cho thấy đây là một vấn đề quan trọng
được nhiều người quan tâm đến. Những người đã
chết, điều mong mỏi duy nhất và tha thiết của họ là
trông nhờ sự giúp đỡ của con cháu. Do đó con cháu
cần phải tu học Phật pháp. Theo đúng phương pháp
của Phật đã dạy để tu hành. Đây là cách thức giúp đỡ
có hiệu quả nhất.
Nhưng trong Phật pháp có đến 8 vạn 4 ngàn
pháp môn. Pháp môn Trì danh niệm Phật là phương
pháp dễ tu và mau chóng đạt kết quả nhất. Nếu quý
vị thật sự pháp tâm vì muốn cứu thân bằng quyến
thuộc vĩnh viễn xa lìa ác đạo, quý vị phải mạnh dạn
bước vào Niệm Phật Đường, chân thật niệm Phật,
đồng thời phải có tâm kiên cố. Trong cuộc sống, dầu
có nhiều bận rộn, một tuần ít nhất quý vị phải đến
Niệm Phật Đường một ngày. Niệm Phật vì ai ? Vì
giúp đỡ thân bằng quyến thuộc hiện kiếp cũng như
thân nhân họ hàng nhiều đời kiếp đã qua. Công đức
nầy thật to lớn vô cùng.
Hiện nay trong Niệm Phật Đường của chúng ta,
mỗi tuần niệm Phật một lần 24 giờ. Một ngày như
vậy, quý vị hãy buông xả thân tâm, vạn duyên thế giới
bên ngoài. Dùng tấm lòng chân thành, thanh tịnh, từ
bi. Đồng thời với tâm niệm báo ân để niệm Phật.
Được như thế việc niệm Phật của quý vị mới mong có
kết quả tốt và nhất là đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ
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đã quá cố của quý vị được vô cùng lợi lạc, công đức
của quý vị cũng thật là to lớn.
Trong đây có người thắc mắc:
"Làm sao biết được thân bằng quyến thuộc lúc
nào thoát khỏi ác đạo ?".
Xin thưa rằng: "Ngay lúc quý vị phát tâm chân
thành niệm Phật, họ lập tức thoát khỏi ác đạo". Bởi vì
việc làm của quý vị chân thật, không giả dối thì liền
được cảm ứng, chứ không phải chờ đến khi quý vị
niệm Phật, đến lúc công phu thành khối họ mới được
siêu thoát. Tuy nhiên, nếu công phu của quý vị thành
khối, nghĩa là tâm khônng xen tạp, không gián đoạn,
có thể gọi là "Chứng tiểu quả" thì phước báo của họ
sẽ được sanh lên thượng thiện đạo "Trời, Người, A
Tu La”.
Trường hợp công phu niệm Phật của quý vị
không ngừng nâng cao, thì thân bằng quyến thuộc
của quý vị sẽ không bao giờ trở lại ác đạo. Đến đây
quý vị đã hiểu rõ hai mặt lý và sự của công đức niệm
Phật rồi. Từ đây quý vị tự biết mình phải làm thế nào
khi phát tâm niệm Phật để đền đáp công ơn sâu dầy
đối với cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc.
Phát tâm niệm Phật là điều rất tốt. Tuy nhiên,
nếu không có ngoại duyên hổ trợ, nghiệp chướng, tập
khí của mình làm công phu không được đắc lực.
Một Niệm Phật Đường chân chính là một tăng
thượng duyên giúp chúng ta tu hành, duyên này rất
thù thắng. Hôm qua có một vị đồng tu người Mỹ đến
nói với tôi rằng: Tôi vào Niệm Phật Đường, thấy
chung quanh đều có hình Phật, khiến tôi có cảm giác
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như chính mình cũng là Phật ". Cảm giác này thật sự
không sai.
Điểm thù thắng khác ở Niệm Phật Đường là
được mỗi ngày nghe giảng kinh thuyết pháp. Sau khi
nghe và hiểu được nghĩa lý trong kinh, siêng năng tu
hành. Đây gọi là "Giải hành tương ưng".
Nếu một Niệm Phật Đường, hằng ngày không
được nghe giảng kinh thuyết pháp, người niệm Phật
không thể nào Giải hành tương ưng được. Đa số dễ
lạc vào hình thức niệm Phật, như vậy hiệu quả sẽ
khác nhau xa lắm. Hiện nay có một số đạo tràng ở
những nơi khác đến tham dự Phật thất và áp dụng
phương thức niệm Phật ở đây vào đạo tràng của họ.
Thật là quý hóa vô cùng .
Tôi hy vọng mỗi đạo tràng ở những nơi khác
đều có thể xây Niệm Phật Đường, hầu giúp mọi người
cùng nhau niệm Phật. Tuy nhiên, một nhân tố cần
thiết không thể thiếu, đó là phải hiểu rõ lý lệ. Muốn
hiểu lý phải có người giảng kinh thuyết pháp không
gián đoạn. Nếu quý vị không tìm được người giảng
pháp, có thể đến đạo tràng chúng tôi lấy băng về
nghe, mỗi ngày nên mở băng nghe hai giờ đống hồ.
Như vậy, Niệm Phật Đường của quý vị với chúng tôi
không có khác.
Công phu niệm Phật của chúng ta một khi đã
thành khối, không những thân bằng quyến thuộc của
kiếp này, thậm chí đến nhiều đời kiếp trước mà chúng
ta không biết hoặc không thể nhớ, họ vẫn được siêu
độ. Nghĩ đến việc này, nếu chúng ta không siêng
năng nỗ lực tu hành, chúng ta thật có lỗi với ông bà,
tổ tiên, thân bằng quyến thuộc vậy.
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Do đó, khi vào Niệm Phật Đường, chúng ta phải
mang tâm tri ân báo ân để niệm Phật. Chính cái tâm
này là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tinh
tấn , dõng mãnh không ngừng. Hôm nay họ vẫn còn
kẹt trong ác đạo, không có khả năng giải thoát nên họ
hoàn toàn trông cậy ở chúng ta, những người hiểu
Phật pháp, hiểu giáo lý, chân thật y giáo phụng hành.
Không những giúp họ ra khỏi cảnh khổ, mọi tai kiếp
hiện nay trên thế giới đều có thể hóa giải, có thể đạt
đến chỗ quốc thái dân an như lời Phật nói.
Cho nên niệm Phật không phải chỉ vì mình, mà
vì thân bằng quyến thuộc, vì tất cả chúng sanh ./.
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9 - GIỮ CHÁNH NIỆM PHỤC MA VƯƠNG
Đa số chúng ta đây đều biết Phật có tướng hảo
quang minh. Ma cũng có tướng hảo quang minh.
Phước báo của Phật vô cùng to lớn, phước báu của
Ma cũng không kém. Phật có hào quang kim sắc. Ma
cũng có hào quang kim sắc. Tuy nhiên hào quang
kim sắc của Phật nhu hòa khiến cho chúng ta mỗi khi
tiếp xúc đều có cảm giác nhẹ nhàng tươi mát, an lạc,
vui vẻ tự tại. Ma cũng có hào quang kim sắc, nhưng
dưới ánh sáng chói lọi của Ma, con người sẽ cảm thấy
sợ hãi không yên. Tóm lại, hào quang của Ma so với
hào quang của Phật không có khác, chi khác ở chỗ
sau khi con người tiếp xúc rồi có những cảm giác
hoàn toàn trái ngược nhau.
Làm thế nào để tránh khỏi ánh sáng của Ma?
Không bị Ma làm tổn hại?
Điều này hết sức quan trọng, quý vị không thể
không hiểu rõ.
Phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó :
Quý vị phải luôn giữ CHÁNH NIỆM. Khi giữ
được chánh niệm, chẳng những Ma không thể làm
tổn hại, ngược lại sanh lòng tôn kính và hộ pháp.
Khi xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thị
hiện tám tướng thành đạo. Ma ba lần liền đến và
dùng đủ mọi thủ đoạn uy hiếp, cản trở. Đức Thế Tôn
chánh niệm phân minh, như như bất động. Sau cùng
Ma không còn cách nào để phá hại nữa, nên sanh lòng
tôn kính, bái phục, nguyện làm hộ pháp cho Ngài. Do
đó tâm niệm của chúng ta cần phải tương ưng với
Giới - Định - Huệ, ba môn học đây là phương thức
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quan trọng nhất để đối trị với sức cản trở, lay động
của Ma.
Những người nào dễ bị Ma làm tổn thương
nhất?
Xã hội ngày nay, những người tu học Phật
Pháp, đặc biệt là giới thanh niên, bị nhập Ma rất
nhiều, những ai thích có thần thông, cảm ứng đều dễ
bị kết duyên với Ma. Ma sẽ lợi dụng nhược điểm đó
của quý vị đến lay động quấy phá. Cho nên người tu
học Phật Pháp trong thời đại nầy cần phải có cảnh
giác cao độ.
Khi niệm Phật phải giữa tâm chân thật, không
nên mong cầu cảm ứng. Trong kinh điển Phật dạy
chúng ta như thế nào, chúng ta ngoan ngoãn làm
theo. Điều gì Phật nói chúng ta không nên làm, chúng
ta quyết định không làm. Phật dạy chúng ta vãng
sanh Tây phương Cực lạc thì chúng ta cầu sanh Tịnh
Độ. Phật bảo chúng ta liễu sanh tử, thoát khỏi luân
hồi, chúng ta tuyệt đối không luyến tiếc với lục đạo.
Thuận theo lời chỉ dạy của Phật, Ma sẽ không làm gì
được với chúng ta.
Giới trẻ ngày nay đa số vì muốn có thần thông,
có cảm ứng, nhưng đâu ngờ đã tự mình làm hư hoại
hết cả tương lai tốt đẹp của chính mình. Thật là điều
đáng tiếc vô cùng! Quý vị nên hết sức thận trọng,
nhất là phải có sự cảnh tỉnh đối với con cháu, bà con
quyến thuộc. Bởi vì trong lúc quý vị khởi tâm mong
cầu thần thông, cảm ứng. Ma liền có dịp giả hình
dáng Bồ Tát, giả Phật Mi Đà đến mê hoặc và lừa gạt
dẫn dắt quý vị đi theo.
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Nhiều vị đồng tu lo rằng: nhỡ khi lâm chung
Ma giả Phật A Mi Đà đến rước thì sao? Nếu chúng ta
không phân biệt được giữa Ma với Phật thì công phu
niệm Phật nổ lực tu hành bấy lâu sẽ chẳng còn gì?
Đối với điều nầy xin quý vị hãy an tâm. Ma tuy
lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả
dạng Bổn Tôn tức Phật A Mi Đà. Bởi vì Phật có Thần
hộ pháp. Khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật
đều được các vị Thần hộ pháp bảo hộ cho chúng ta,
Thần hộ pháp nhất quyết không dung thứ cho các loài
yêu ma quỷ quái giả mạo Bổn Tôn. Nếu chúng dám
giả mạo sẽ bị tội nặng. Ngược lại nếu chúng giả dạng
các vị Phật khác đến gạt quý vị, chúng không phạm
tội. Cho nên quý vị niệm Phật A Mi Đà, đến lúc lâm
chung nhất định phải chờ Phật A Mi Đà đến tiếp dẫn.
Nếu thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư đến rước, đó
đều là Ma giả dạng đến lừa gạt. Trong tình trạng như
vậy, quý vị phải tập trung tinh thần, nhất hướng
chuyên niệm hồng danh A Mi Đà Phật, và mặc nhiên
không thèm để ý đến, tức thời những hình ảnh đó sẽ
tự biến mất. Những kiến thức nầy hết sức quan
trọng, quý vị nên lưu ý.
Người niệm Phật thỉnh thoảng mơ thấy Phật A
Mi Ðà, như vậy là công phu niệm Phật được cảm ứng.
Nếu thường xuyên thấy Phật thì phải cẩn thận, coi
chừng công phu không đúng hoặc có vấn đề.
Nhiều người hỏi: “Lúc mới niệm Phật tôi
thường mơ thấy Phật A Mi Ðà, tới nay, niệm Phật đã
nhiều năm rồi, lại không hề thấy. Như vậy có phải
tôi bị thối chuyển so với lúc ban đầu không?” Trả lời:
“Cũng có thể thối chuyển”. Nếu không bị thối chuyển
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cũng không nên thường xuyên mơ thấy, thường xuyên
mơ thấy là ma cảnh. Cho dù quả thật mơ thấy Phật
cảnh hiện ra cũng không nên sanh tâm chấp trước,
sanh tâm tham và vui mừng.
Trong kinh Lăng Nghiêm, Ðức Phật Thích Ca
Mâu Ni có chỉ dạy cho chúng ta phương pháp đối phó
với Ma cảnh như sau: “Khi gặp cảnh giới hiện ra,
phải giữ tâm không để ý đến, không tìm hiểu sâu
vào”. Vì sao? Bởi vì khi Ma hiện ra có nghĩa là công
phu của quý vị đã đạt tới mức khả quan, nếu không
Ma cũng chẳng thèm tới để làm gì. Mục đích của
chúng đến để chướng ngại, phá cho tan nát công phu
tu tập và đạo tâm của quý vị. Cho nên ý nghĩa câu
hồng danh A Mi Ðà Phật giúp chúng ta giữ tâm như
như bất động trước Ma cảnh rất quan trọng và rất
tương quan mật thiết với công phu tu tập của chúng
ta.
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10 - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
Nếu chúng ta muốn ngay trong một kiếp nầy
thật sư thành tựu được công phu niệm Phật. Lúc xử
thế, tiếp xúc với người, với vật, cái tâm duy nhất mà
chúng ta cần phải có đó là CHÂN TÂM.
Khi bị người khác lừa dối, hiếp đáp, chúng ta
phải nghĩ như vầy: “Ðó là chuyện của họ, không dính
dáng gì với tôi cả. Việc của tôi là phải dùng tâm chân
thật đối xử lại. Vì sao? Bởi vì tôi quyết định trong
một kiếp nầy phải cầu vãng sanh Tịnh Ðộ”.
Làm thế nào để cầu sanh Tịnh Ðộ?
Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ:
Phát Bồ Ðề Tâm, Nhất Hướng Niệm Phật.
Nếu quý vị không phát Bồ Ðề tâm, chỉ nương
vào nhất hướng chuyên niệm, kết quả không thể vãng
sanh, xin quý vị nên thận trọng. Ngài Lý Bỉnh Nam
nói: “Một vạn (10 ngàn) người niệm Phật, thật sự có
thể vãng sanh chỉ vài ba người. Vì sao số người vãng
sanh quá ít như thế? Vì không phát tâm Bồ Ðề nên
tâm không thanh tịnh. Bởi tâm không thanh tịnh nên
còn thị phi nhân ngã, tham, sân, si, mạn, nghi.
Những thứ này không tương ứng với thế giới Cực Lạc
một chút nào”.
Tây Phương Cực Lạc là nơi câu hội của Chư
Thượng thiện nhân (chỗ ở của những người thiện
lành bậc nhất). Cho dù quý vị niệm Phật siêng năng
đến đâu hoặc một ngày có thể niệm đến trăm ngàn
lần, nhưng tâm của quý vị không thiện, làm sao có thể
lên Tây Phương ở cùng chỗ của bậc Thượng thiện
nhân? Do đó phát Bồ Ðề tâm quan trọng hơn cả việc
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nhất hướng chuyên niệm là như vậy. Người thật sự
phát Bồ Ðề tâm, khi lâm chung, một niệm hoặc mười
niệm quyết định sẽ vãng sanh. Vì sao? Vì họ đã là
người Thượng thiện nhân rồi, đầy đủ phước đức rồi.
Chỉ cần chợt khởi tâm muốn vãng sanh là được ngay.
Cho nên những lời nói trong kinh điển, chúng ta cần
phải lưu ý, suy ngẫm kỹ lưỡng, tuyệt đối không nên
tụng niệm một cách hàm hồ.
Ðoạn văn trên chúng ta nói đến CHÂN TÂM.
CHÂN TÂM là Thể của Bồ Ðề tâm, kế tiếp nói
Thâm Tín là DỤNG của Bồ Ðề tâm.
Tự dụng đối với chính mình là luôn giữ tâm
hiếu thiện hiếu đức (thích làm điều thiện, đức). Ðối
với chúng sanh thì đại từ bi. Nhân từ, hiếu thiện hiếu
đức là việc làm không thể miễn cưỡng hoặc làm cho
có hình thức bên ngoài. Nó phải lưu xuất một cách tự
nhiên từ bên trong ra.
Cho nên người phát tâm Bồ Ðề, mỗi khi khởi
tâm động niệm đều nghĩ đến việc làm lợi ích cho
chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát khỏi cảnh khổ
được an vui. Không hề có một niệm nghĩ đến lợi ích
cho cá nhân mình. Nếu còn một niệm ích kỷ tự lợi, là
còn ngã chấp nặng nề, ngã chấp là gốc rễ của lục đạo
luân hồi! Không bứng sạch gốc rễ này thì không có
cách nào ra khỏi lục đạo. Cho nên ngay từ bây giờ,
quý vị cần phải buông xả, phải nghĩ đến người khác,
nghĩ đến chúng sanh, đến những người đang đau khổ,
đang gặp nạn trên thế giới, tuyệt đối không nên nghĩ
chuyện lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa.
Trong suốt thời gian thuyết pháp đã qua, tôi
nhiều lần nhắc nhở quý vị phải phát Bồ Ðề tâm.
KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

33

Trong kinh điển, Đức Thế Tôn cũng từng lập đi lập
lại không biết bao nhiêu ngàn lần. Vì sao Thế Tôn
không ngừng lập lại như vậy? Bởi vì chúng sanh vẫn
còn chưa tỉnh thức, vẫn còn u mê. Thế Tôn vẫn phải
lập đi lập lại một cách không mệt mỏi để kêu gọi
chúng ta.
Một khi quý vị phát khởi Bồ Ðề tâm, liền được
chư Phật hộ trì. Vì tâm của chư Phật là tâm Bồ Ðề.
Như vậy tâm của quý vị sẽ cùng với tâm của chư Phật
không hề khác nhau.
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11- PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI

Nguyên lý thai sanh
Trong kinh, đức Phật dạy: Quan hệ gia đình vô
cùng mật thiết, chắc chắn phải có nhân duyên sâu sắc.
Không phải tụ chung một cách ngẫu nhiên. Đức Phật
đã phân chia nhân duyên phức tạp đó thành bốn loại,
đó là: Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, vì thế mà quy
tụ thành người một gia đình. Cha con, anh chị em,
không thể tách rời quan hệ này.
Ngạn ngữ thường nói: “Không phải oan gia
không chung nhà”, câu nói này rất có lý. Tuy nhiên
sau khi giác ngộ, người cả nhà liền trở thành quyến
thuộc pháp lữ, thật không gì thù thắng hơn. Còn
không giác ngộ, thì gia đình sẽ liên tiếp xảy ra ân oán
xen kẽ báo ứng lẫn nhau. Cả nhà chịu khổ sở không
nói ra được. Dù sao, trả ơn thì hiếm, báo oán thì
nhiều; trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Cho nên cả đời
làm người trên thế gian, thường xuyên thấy không hài
lòng như ý.
Quả báo luôn bình đẳng, bất kể sang hèn giàu
nghèo. Kinh đã ví dụ, Sát lợi là hoàng tộc của Ấn Độ
xưa; Bà la môn cũng là giai cấp tôn giáo có địa vị cao
trong xã hội bấy giờ; Trưởng giả cư sĩ là người có
nhiều phước báu; tiếp theo là tất cả mọi người và các
họ tộc khác. Phạm vi bao gồm rất rộng, trong đó có
đầy đủ bốn giai cấp trên.
Người Á đông thường nói “Phú quý bần tiện,
bất kể thân phận thế nào, không luận địa vị ra sao,
việc sinh nở cũng không thể tránh khỏi”. Hơn nữa,
đau đớn trong sinh nở là hoàn toàn bình đẳng. Người
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giàu được chăm sóc có phần đầy đủ hơn, người nghèo
khó được chăm sóc kém hơn. Nói cho cùng, đau đớn
không thể nào tránh được.

Phương pháp dạy bảo thai nhi
Phật giáo hướng dẫn chúng ta phương pháp,
trong vòng bảy ngày, sớm đọc tụng bộ kinh bất khả
tư nghì này. Tốt nhất là đọc sớm. Khi biết có thai
liền nên đọc, mỗi ngày đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng
Bồ Tát Bổn Nguyện, hoặc niệm nghìn câu danh hiệu
Bồ Tát Địa Tạng. Cần phải dùng tâm chân thành
cung kính để tụng niệm thì phước báu sẽ vô cùng to
lớn. Cho dù đứa bé trong thai đến gia đình để báo
oán, là oan gia trái chủ, nhưng vì chúng ta chăm sóc
đứa bé như thế thì oan kết cũng sẽ được hóa giải. Do
chúng ta có ân với nó thì nó không còn báo oán nữa
mà chuyển thành báo ân.
Chuyển biến phải ngay từ thời gian đầu. Kinh
nhấn mạnh, chậm nhất cũng phải vào bảy ngày trước
khi sinh. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Khi chúng
ta hiểu được đạo lý này, biết được phương pháp này,
tốt nhất đọc tụng ngay khi biết mình có thai, y theo
phương pháp mà tu hành. Đối với người làm mẹ, cần
tâm bình khí hòa, chân thành, cung kính, thanh tịnh,
bình đẳng, vì khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến
thai nhi. Điều này, nếu nói theo lý luận khoa học hiện
đại thì càng dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng
vận động của sóng.

“Thị tân sanh tử”
Đứa bé mới chào đời, dù trai hay gái, nếu có ác
báo đều có thể được giải trừ. Đời quá khứ đã gây tội
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nghiệp thì đời này phải đến chịu quả báo. Vì vậy thời
điểm mang thai bé là lúc nghiệp chướng rất dễ tiêu
trừ. Còn khi em bé lớn lên, sáng tối suốt ngày suy
nghĩ lung tung, lúc đó chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp
chướng cho con cũng khó lòng giúp được. Lúc mang
thai, bé hoàn toàn nghe lời, tiêu trừ nghiệp chướng
nên thực hiện ngay trong thời gian này. Thai giáo các
thánh hiền xưa đã nói tương tự như vậy. Thai giáo
trong Phật pháp cũng thế.
“An lạc dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng”.
Nghiệp chướng đứa bé được tiêu trừ, tai nạn
cũng được tiêu trừ, nó trở nên dễ nuôi, thọ mạng
được tăng trưởng. Nếu đứa bé này do thừa phước mà
sanh, thì phước báu chúng ta tu trong đời quá khứ,
nay được đứa bé đến báo ơn cha mẹ, tạo ơn đức với
cha mẹ, như vậy bản thân bé cũng tu phước.

Sơ luận sự vận hành của sóng
Phật pháp nói, cũng như thế giới Tây Phương
Cực Lạc, tất cả pháp đều phát ra ánh sáng, không
những con người có thể phóng quang mà vạn vật
cũng phóng quang. Cực Lạc thế giới ánh sáng soi
khắp, ánh sáng thế giới chúng ta cũng phóng quang
rọi khắp. Giả sử tất cả mọi người trên thế gian không
có ánh sáng soi khắp, vạn vật không như Cực Lạc
Thế Giới được ánh sáng chiếu khắp như thế, thì
“Nhất chân pháp giới” trở thành mâu thuẫn. Làm gì
có chuyện nơi này đặc biệt sáng hơn, còn nơi khác lại
không có ánh sáng, như vậy làm sao giải thích cho
thông suốt? “Nhất chân pháp giới” là bao gồm cả
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pháp giới của chúng ta, không có đạo lý rời khỏi pháp
giới này.
Đọc đoạn kinh, chúng ta phải hiểu rằng, nơi có
ánh sáng soi khắp thì mỗi người đều có thể cảm nhận
được. Nơi chúng ta cũng có ánh sáng soi khắp nhưng
chỉ vì chúng ta không có cảm giác mà thôi. Tại sao
chúng ta không có cảm giác? Vì tâm không thanh
tịnh, tâm quá loạn, vọng niệm quá nhiều nên không
thể cảm nhận được cảnh giới như thế. Thế gian này
cùng Cực Lạc thế giới và Hoa Tạng thế giới không hề
khác biệt. Nói theo vật lý học hiện đại càng dễ lý giải
hơn. Ánh sáng là hiện tượng hoạt động của sóng, chỉ
cần có hoạt động là có sóng. Khoa học hiện tại gọi là
sóng, nhà Phật gọi là ánh sáng. Cho nên ánh sáng
chính là sóng, bao gồm tất cả vật chất. Vật chất đã
hình thành như thế nào? Phân tích đến tận cùng, vật
chất là nguyên tử proton, neutron. Những hạt cơ bản
như thế đều luôn chuyển động.
Đức Phật không cần có những thiết bị khoa học
hiện đại, ngài vẫn nhìn thấy rõ ràng hiện tượng sóng
và hạt mà những thiết bị tiên tiến nhất hiện nay chưa
thể quan sát được. Ngài thuyết giảng một cách uyển
chuyển tường tận, nói ra thực tướng của sự vật,
nhưng chúng ta phần lớn không tin, không chấp
nhận, dù cách nói của đức Phật rất vi diệu, sâu sắc,
gọi là thiện xảo, là phương tiện khéo léo.
Khi đức Phật nói về hiện tượng vật chất đã nói
rõ bốn nguyên tắc “Đất nước gió lửa”. Đất nước gió
lửa là vật chất căn bản, là hạt cơ bản mà khoa học
hiện nay đang nói. Đất là tướng trạng của vật chất,
cái con người có thể nhìn thấy. Đất đại diện cho vật
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thể. Mắt trần chúng ta không thể nhìn thấy hạt.
Dưới kính hiển vi có độ phân giải cao liền nhìn thấy
được tướng trạng của hạt này. Đức Phật không cần
thiết bị gì cả, mắt của ngài “Ngũ nhãn viên minh”,
nhạy bén hơn chúng ta rất nhiều, có thể thấy thứ mà
phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy.
Thế thì vật chất cơ bản được cấu thành như thế
nào? Luôn mang nguồn điện, cho nên, lửa, hỏa đại,
chính là điện dương; nước, thủy đại là điện âm, ngôn
ngữ chúng ta dùng hiện nay là nhiệt độ và ẩm độ.
Còn gió là trạng thái hoạt động, không đứng yên. Vật
chất cơ bản là hết thảy hiện tượng của tất cả vật chất,
bao gồm tổ chức tế bào trong con người. Như vậy thử
nghĩ xem, làm gì có hiện tượng đứng yên. Hạt cơ bản
luôn luôn hoạt động, động sinh ra sóng. Lý thuyết và
thực tế đều chứng minh năng lượng của sóng lan rộng
tận hư không biến pháp giới. Trời đất vạn vật, chúng
sanh đông như thế, khởi tâm động niệm, thì sóng đó
càng hiển thị rõ ràng, phạm vị ảnh hưởng càng rộng
hơn, trong khi sóng của vật chất còn tương đối nhỏ
hẹp. Hiểu được điều này, chúng ta liền nhận ra trong
không gian cuộc sống của chúng ta, sóng hoạt động
phức tạp dường nào.
Kinh Phật dạy, với thiện niệm, thiện tâm, sóng
phát ra ổn định nhẹ nhàng, sau khi tiếp xúc được với
sóng này, con người sanh tâm hoan hỷ, có cảm giác
dịu dàng thoải mái. Còn khởi ác niệm, ác tâm, sóng
động rất mãnh liệt, phát ra giao động mạnh, tiếp xúc
với sóng này sẽ thấy khó chịu cả người. Ngày nay,
hiện tượng như thế gọi là từ trường. Người luyện khí
công ở Trung Quốc cũng cùng một trạng thái như thế,
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cho nên gọi là “khí” cũng được. Phật pháp gọi là ánh
sáng, sóng động, từ trường, cùng một trạng thái.
Do đây có thể biết, khi thần thức đến đầu thai,
nó có ý niệm, có sóng, cho nên khởi tâm động niệm và
hành động của người mẹ đều ảnh hưởng đến thai.
Ngày xưa, Trung Quốc luôn chú ý đến thai giáo. Thai
giáo trong sách cổ ghi lại một số nguyên lý, nhưng nói
không tường tận chi tiết, không được thấu đáo, đọc
xong còn nửa tin nửa ngờ, không thấy được tính
nghiêm trọng của ảnh hưởng này, và cũng khó hiểu.
Hôm nay chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật
về sóng, thì sẽ biết được mỗi khởi tâm động niệm đều
ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều. Nên trong thời
gian người mẹ mang thai, nếu khởi tâm động niệm
thiện, thanh tịnh thì thai nhi sẽ nhận được rất nhiều
lợi lạc.
Người nào cũng mong muốn con cái mình
ngoan giỏi, là con thảo cháu hiền. Vậy làm thế nào
dạy chúng? Ngay trong lúc mang thai, chính bản
thân chúng ta phải thực hành tận hiếu thảo, sóng hiếu
thảo đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Chúng ta tu thanh
tịnh, tu phước, như vậy mới thật sự gieo cho thai nhi
hạt giống tốt về sau. Đạo lý này có thật, không có gì
mê tín cả.
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12 - CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ
Tứ hoằng thệ nguyện
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Cổ nhân nói: “ruộng dâu hóa biển”, “vạn pháp
vô thường”, người học Phật chúng ta không thể
không thấu rõ. Kinh điển dạy rất nhiều, đức Phật là
bậc trí tuệ viên mãn đã chỉ dạy, cương lĩnh đơn giản
nhất cũng chính là nguyên tắc quan trọng nhất mà
chúng ta thường niệm “tứ hoằng thệ nguyện”chính là
phương pháp tu hành. Chỉ có bốn câu dễ nhớ nhưng
người học Phật lại luôn xem thường, miệng niệm
hằng ngày, biến thành câu cửa miệng tầm thường
nhưng không hề tư duy ý nghĩa của nó, cũng không
hề nghĩ mình phải làm thế nào cho đúng. Sai lầm này
là do chúng ta, không phải Phật Bồ Tát.
Câu thứ nhất của tứ hoằng thệ nguyện dạy phát
tâm. Chúng ta học Phật đã phát tâm chưa? Mấy
mươi năm chúng tôi đi qua rất nhiều vùng và nhiều
nước, gặp không biết bao nhiêu bạn đồng tu, nhưng
người phát tâm chân chính quả thật hiếm thấy. Một
vạn người, không có được một người phát tâm. Họ
đều biết niệm “chúng sanh vô biện thệ nguyện độ”
nhưng trên thực tế lại không có tâm độ chúng sanh,
khởi tâm động niệm vẫn vì chính bản thân mình. Hay
nói cách khác, vẫn là tự tư tự lợi, không hề nghĩ đến
chúng sanh. Ngày nào cũng niệm câu này, nhưng đó
chỉ là niệm suông.
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Nếu lấy “tứ hoằng thệ nguyện” làm tiêu chuẩn
suy xét, chúng ta sẽ thấy rõ ràng chư Phật Bồ tát, các
Tổ sư đại đức khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh
tận hư không, khắp pháp giới. Chúng ta muốn phát
nguyện độ chúng sanh ở một phương, nguyện này rất
nhỏ. Độ chúng sanh ở giới hạn một khu vực mình
đang sống, thậm chí hành tinh mình đang tồn tại, tâm
lượng đó vẫn nhỏ hẹp, trong khi thái hư không là vô
lượng vô biên. Mới độ chúng sanh trên một quả đất
thì có đáng gì so với lời Phật dạy “chúng sanh vô biên
thệ nguyện độ”.

Độ như thế nào?
Chúng sanh tận hư không khắp pháp giới,
chúng ta đều phải độ. Vậy chữ “độ” này có ý nghĩa
gì? Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại, thì “độ” là quan
tâm, yêu quí, dốc lòng dốc sức giúp đỡ. Chúng ta có
bao giờ thật sự phát tâm quan tâm giúp đỡ mọi người
trong xã hội? Người học Phật phải dựa vào lương
tâm để tự chất vấn điều này. Được mấy người đã
từng phát tâm quan tâm? không cần bàn đến việc
quan tâm tận hư không khắp pháp giới, mà chỉ cần
quan tâm thế giới này, quan tâm đến một quốc gia,
một vùng, một thành phố? Có được mấy người khởi
tâm động niệm quan tâm đến xã hội, quan tâm người
khác? Nếu không phát tâm như vậy, người đó là
phàm phu, chưa học Phật, còn mê không giác, và dĩ
nhiên chưa giác ngộ. Người giác ngộ, mỗi niệm đều
vì chúng sanh, vì xã hội, trong khi người mê thường
nghĩ cho bản thân. Người xuất gia nếu mỗi niệm đều
vì chùa nhỏ của mình thì cũng không khác gì người
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tại gia chỉ nghĩ cho bản thân, gia đình mình. Tâm
trạng như vậy mà học Phật, tu vô lượng kiếp vẫn là
phàm phu, vẫn đi trong sáu nẻo luân hồi, không ra
khỏi ba cõi.

Tu hành như thế nào?
Muốn tu hành công phu tiến bộ, muốn có thể
giảm bớt vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cổ đức
đã dạy: “nhiệm vụ tu hành, phát nguyện là đầu”.
Việc trước tiên là phải phát nguyện, phát tâm, và học
Phật. Chư Phật Bồ Tát mỗi niệm vì tất cả chúng sanh
hư không pháp giới, không phải chỉ vì một cõi nước
của Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ phát tâm
vì thế giới Ta Bà. Chúng ta học Phật cũng cần phải
bắt đầu học từ chỗ này, thì công phu sẽ tiến bộ.
Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường dạy bảo chúng
ta phải “chuyển tâm”. “Chuyển tâm” là thay đổi
quan niệm, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn. Một số
người sẽ hoang mang, chẳng lẽ từ nay về sau không
nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ đến người khác, nghĩ
đến xã hội, vậy có hoàn toàn nên không? Ngạn ngữ
rằng: “người không vì mình, trời tru đất diệt”, vậy
người không vì bản thân thì có lỗi gì?
Vì sao đức Phật nhất định không cho phép
chúng ta vì mình? Kinh Bát Nhã nói “thực tướng các
pháp”, nếu dùng ngôn ngữ hiện đại thì “thực tướng
các pháp” là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, người
thông thường gọi là chân lý. Đức Phật căn cứ vào
chân lý chân tướng sự thật mà nói, chúng ta chắc
chắn có thể tin, có thể tiếp nhận. Vậy chân tướng của
sự thật là gì? sáu đường không thật, mười pháp giới
cũng không thật. Trong kinh Kim Cang có câu:
KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

43

“những thứ có hình tướng đều là hư dối”, lại nói: “tất
cả pháp hữu vi, như mộng huyễn, bèo bọt”. Vậy cái
gì là pháp hữu vi? Quyển Bách Pháp Minh Môn
Luận có giải thích rất rõ về “nhất thiết hữu vi pháp”.
Bồ Tát Thiên Thân đại từ đại bi lấy 660 pháp
trong Du Già Sư Địa Luận do Bồ Tát Di Lặc thuyết.
Bồ tát Thiên Thân đem tất cả vạn pháp vũ trụ nhân
sinh quy nạp thành 660 loại, thuận tiện giảng giải,
giới thiệu cho mọi người. Tuy nhiên, người mới học
Phật sẽ tiếp nhận một cách khó khăn. Cho nên bồ tát
đem 660 pháp quy nạp tiếp thành một trăm loại, gọi
là bách pháp. Một trăm loại này khi triển khai chính
là tất cả pháp vũ trụ, là vạn pháp. Nói cách khác, tuy
là một trăm loại nhưng trên thực tế là vô lượng vô
biên. Trong một trăm loại lại chia thành năm loại lớn
- Thứ nhất là “tâm pháp”, chúng ta thường nói tám
tâm vương.
- Thứ hai là “tâm sở pháp”, nói tác dụng tâm lý.
- Thứ ba là “sắc pháp”, chỉ vật chất.
- Thứ tư là “tâm bất tương ưng hành pháp”, nếu
dùng cách nói hiện đại thì đó là khái niệm trừu tượng,
tuy giả nhưng có những sự tướng không thể không
thừa nhận.
- Thứ năm là “vô vi pháp”
Bốn loại đầu gồm tổng cộng 94 pháp, đều gọi
“Pháp hữu vi”. Ý nghĩa “hữu vi” là có sinh có diệt
mà nhà Phật dạy là không thật, giả dối. Cái thật là
không sinh không diệt. Sáu cõi luân hồi có sinh có
diệt; mười pháp giới gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ
Tát, Phật cũng có sinh có diệt. Phật có sinh có diệt,
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cũng không phải là thật. Nên nhớ Phật này là Phật
của mười pháp giới. Vậy chỗ nào mới là không sinh
không diệt? Đó chính là “Nhất chân pháp giới”. Vậy
“Nhất chân pháp giới” ở đâu?
Kinh Hoa Nghiêm chỉ cho chúng ta thế giới Hoa
Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na là “Nhất chân pháp
giới”. Phật lại bảo, “thế giới Tây Phương Cực Lạc
cũng là nhất chân pháp giới”. Kinh Vô Lượng Thọ,
kinh Di Đà cũng nói, người ở thế giới Tây Phương
Cực Lạc, ai ai cũng đều thọ vô lượng, không có sinh
diệt. Chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc,
không phải từ nhỏ dần dần trưởng thành người lớn.
Nếu từ nhỏ dần dần lớn lên, đó là có sinh có diệt.
Người thế giới Tây phương là hóa thân, thân hình
không khác với Phật A Mi Đà, cao lớn, trang nghiêm
như nhau. Thế giới đó rất kỳ lạ, đó là không sinh
không diệt, là nhất chân pháp giới.
Thế giới này của chúng ta là hư dối. Đã giả thì
phải vứt bỏ, phải buông bỏ nó. Vứt bỏ và buông bỏ
không phải trên việc làm mà bỏ ở trong tâm. Trong
tâm dứt khoát không dính mắc, tức là không phân
biệt, không nắm giữ, được đại tự tại trong tất cả
pháp. “Nhìn thấu” đối với những chân tướng sự thật
này, sáng tỏ thật sự, hiểu rõ thật sự, sau đó y chánh
trang nghiêm mười pháp giới. Cần nhớ kỹ, trong
mười pháp giới bao gồm lục đạo luân hồi y chánh
trang nghiêm, sự lý nhân quả đều phải sáng tỏ, đều
hiểu rõ.
“Buông xả” là không còn phân biệt, cũng không
nắm giữ. Vào được cảnh giới này thì chính bản thân
chúng ta được đại tự tại. Thân thể tuy ở trong thế
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gian nhưng có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ
công đức, tùy duyên du hý thần thông, sống đời sống
của Phật Bồ Tát, không còn đời sống của phàm phu.
Đời sống phàm phu rất khổ não trong khi đời sống
của Phật Bồ Tát tự tại, vui vẻ dường nào. Nhà Phật
thường nói: “Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui”.
Tất cả khổ đều do không hiểu rõ chân tướng sự thật,
không biết nhân quả, chỗ phát sinh ra những sự lý
này. Khi đã thông suốt thì tự tại vô cùng, khổ não
được nhổ sạch đến tận gốc rễ. Những lời này tuy nói
rất dễ, nghe cũng rất rõ nhưng hầu như chưa ai trong
chúng ta thực hiện được. Vì nếu lĩnh hội triệt để thì
đâu có chuyện không nhìn thấu.
Kinh Phật mô tả, thời ấy Thế Tôn thuyết pháp,
trong hàng đệ tử của ngài thậm chí chưa nghe xong
một bộ kinh đã có người khai ngộ, có người chứng
quả. Chúng tôi giảng ở đây mấy phút như vậy, nếu ai
đó nghe hiểu sẽ liền khai ngộ, và khi thật sự đã buông
xả, thì liền chứng quả. Pháp hội này so với Phật
Thích Ca Mâu Ni ngày ấy không có gì khác. Nghe
giảng rồi vẫn chưa làm được, điều đó chứng tỏ chúng
ta còn chưa hiểu, cho nên cần phải nghe nhiều.
Chúng tôi thường nhắc nhở các bạn đồng tu, nếu
muốn thành tựu đích thực ngay trong đời này, thì
phải biết một bí quyết, đó là: “Một môn thâm nhập,
huân tu lâu dài”. Việc học, đáng sợ nhất là học quá
nhiều, quá tạp, khi ấy muốn thành tựu cũng khó hy
vọng.
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Dựa vào cương lĩnh Giới Định Tuệ, chuyên trì
danh hiệu Phật
Đức Phật dạy bảo chúng ta tu hành có ba cương
lĩnh lớn, đó là tam học Giới, Định, Tuệ. Do giới được
định. Giới là phương pháp, thủ pháp, tuân thủ
phương pháp của Phật mà tu, gọi là giữ giới, trì giới.
Tuân thủ phương pháp tu học thì sẽ dễ dàng được
định. Định lâu sẽ khai trí tuệ. Thử nghĩ, tu một pháp
môn dễ dàng được định hay tu thật nhiều pháp môn
dễ được định? Nhiều bạn đồng tu dụng công rất
nhiều, rất nỗ lực hành thời khóa sớm tối, tụng rất
nhiều bộ kinh, thuộc nhiều chú, và biết bao nghi thức
quy tắc khác, nói chung bận bịu tíu tít trong hai giờ
như không thể nào bận hơn được. Tu hành như vậy
mấy mươi năm, thành thật mà nói, vẫn không bằng
người niệm một câu A Mi Đà Phật miên mật chỉ trong
vài tháng. Chuyên tâm niệm một câu A Mi Đà Phật,
không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn, chỉ
cần ba tháng là tâm tự tại mát mẻ. Còn hơn người
mỗi ngày niệm mấy mươi bộ kinh chú, niệm tất cả các
danh hiệu chư Phật Bồ Tát suốt mấy mươi năm,
nhưng tâm vẫn loạn động như thường.
Chúng tôi đã khuyên nhiều vị đồng tu niệm một
vị Phật A Mi Đà, họ không dám tiếp nhận vì băn
khoăn rằng: “Tôi niệm biết bao nhiêu Phật Bồ Tát
trong nhiều năm, bây giờ không niệm các ngài, các
ngài sẽ trách”. Như vậy họ sợ đắc tội. Quan niệm
này hoàn toàn sai lầm. Nghĩ như vậy là chúng ta
dùng tâm phàm phu mà đo lường Phật Bồ Tát, cho
rằng Phật Bồ Tát không khác gì so với chúng ta.
Chúng ta không niệm các ngài, các ngài sẽ trách,
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chúng ta sẽ đắc tội với các ngài! Nếu tâm lượng của
Phật Bồ Tát như vậy, các ngài sao có thể thành Phật?
Nghĩ như vậy là xem thường Phật Bồ Tát. Chính tâm
đó mới tạo tội nghiệp, là đại bất kính đối với Phật Bồ
Tát.
Thậm chí không cần nói đến Phật, Bồ Tát mà
chỉ cần nói đến các A La Hán vốn đã kiến tư phiền
não đoạn. Dù chúng ta làm nhục hay sát hại A La
Hán, A La Hán cũng tuyệt đối không giận, mà vẫn cứ
yêu quí chúng ta, như vậy mới gọi là A La Hán. Nếu
sân giận thì đó là yêu ma quỉ quái. Phật Bồ Tát, A La
Hán tuyệt đối không giận nếu chúng sanh đắc tội với
các ngài. Do đó cho rằng, trước đây niệm nhiều danh
hiệu Phật Bồ Tát, bây giờ không niệm nữa, Phật Bồ
Tát sẽ quở trách, giáng họa. Nghĩ vậy có khác nào
xem Phật Bồ Tát là yêu ma quỉ quái. Thử nói xem tội
chúng ta cỡ nào? Có tu hành công phu làm sao tiến
bộ được?
Học Phật việc trước tiên phải rõ lý, làm sáng tỏ
chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát đều khuyên
niệm Phật A Mi Đà. Phật Thích Ca Mâu Ni trong
kinh Vô Lượng Thọ xưng tán Phật A Mi Đà là “ánh
sáng tột cùng, vua của chư Phật”. Thế Tôn khen như
vậy là thay mặt cho mười phương ba đời, tất cả chư
Phật Như Lai khen ngợi. Không phải chỉ một mình
ngài khen ngợi mà tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Bồ
Tát, đều khuyên chúng ta niệm Phật A Mi Đà. Cho
nên niệm Phật A Mi Đà, thì tất cả chư Phật Như Lai
đều hoan hỷ, tất cả Bồ Tát đều tán thán, vỗ tay chúc
mừng. Chân tướng sự thật là như vậy, đáng tiếc
nhiều người không hiểu thấu!
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Cho nên, một pháp môn thì dễ dàng được định,
định có thể khai huệ, huệ có thể trừ phiền não, việc tu
học mới có thể thành tựu. Sự thù thắng của pháp
môn Tịnh Độ không có bất kỳ pháp môn nào sánh
bằng. Thế Tôn dạy trong rất nhiều kinh điển, phàm
phu từ lúc mới phát tâm tu hành mãi đến thành Phật,
cần bao nhiêu thời gian? Ai cũng biết là ba đại A
Tăng kỳ kiếp, nhưng người chân thật nghe hiểu được
không nhiều. Ba đại A tăng kỳ kiếp bắt đầu tính từ
lúc nào? Tính từ khi mới phát tâm. Ngày nay chúng
ta tu hành có tính không? Không tính ! Vì chúng ta
chưa phát tâm, khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự
lợi, chưa phát tâm. Phát tâm là phát tâm Bồ Đề! Khi
tâm Bồ Đề vừa phát là đạt quả vị viên giáo sơ trụ Bồ
Tát.
A La Hán, Bích Chi Phật còn chưa phát tâm Bồ
Đề. Quyền giáo Bồ Tát, bốn giáo của tông Thiên Thai
dạy chúng ta, Phật của Tạng giáo, Phật Bồ Tát của
thông giáo còn chưa phát tâm Bồ Đề. Vậy tâm Bồ đề
đích thực được phát bởi hạng người nào? Đó là viên
giáo sơ trụ Bồ Tát. Phát tâm Bồ Đề mới vượt qua
mười pháp giới, đến pháp giới nhất chân. Từ đó cho
thấy, ba đại A Tăng Kỳ kiếp chỉ viên giáo sơ trụ Bồ
Tát là đối tượng chính. Họ sơ phát tâm, cho nên sơ
trụ gọi là phát tâm trụ. Đọc kinh Hoa Nghiêm phải
nên đọc đến phát tâm trụ. Bồ Tát sơ trụ đến quả vị
Phật, tổng cộng bốn mươi hai cấp bậc, qua ba đại A
Tăng Kỳ Kiếp mới có thể hoàn thành. Điều này đức
Phật nói rất rõ ràng.
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- A tăng Kỳ Kiếp thứ nhất là hoàn thành ba
mươi cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng,
còn gọi là Tam hiền.
- A tăng kỳ kiếp thứ hai là tu bảy cấp bậc: từ sơ
địa đến thất địa.
- A tăng kỳ kiếp thứ ba là tu ba cấp bậc: Bát
địa, Cửu địa, Thập địa
Tu hành chứng quả không dễ dàng. Những gì
chúng ta đã tu ngày nay không tính. Nếu tính từ
phàm phu trong lục đạo, mười pháp giới thì thời gian
tu hành tổng cộng là vô lượng kiếp như kinh Hoa
Nghiêm đã nói, làm sao có thể nói chỉ cần ba A tăng
kỳ kiếp? cho dù tu vô lượng vô biên pháp môn cũng
không ngoại lệ. Hiểu rõ hết những điều này, chúng
ta mới nhận thấy sự thù thắng của Tịnh Độ, mới biết
mình trong đời này gặp được pháp môn Tịnh Độ là
rất hy hữu, quí báu vô cùng.
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Lời Khai Thị của Hòa Thượng
THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG
cho Chúng Đẳng Oan Gia Trái Chủ
& Địa Chủ cùng Chư Quỷ Thần Chúng
1/- CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ
Phật nói: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình,
quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không
ngoài “báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ “. Do bốn thứ
duyên nầy mà tựu hợp. Hà huống tập khí và nghiệp
chướng của chúng sanh sâu nặng, sống thiếu ân
nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó
mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay để
oan oan tương báo, khổ không kể xiết. Chúng ta nhờ
nhiều đời vun trồng thiện căn, nên nay được gặp
Chánh Pháp cho nên phải một lòng Quy-Y Tam Bảo,
nghe lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện.
Phật dạy: “Tất cả các pháp là vô sở hữu, tất
kính không, bất khả đắc”. Cho nên phải giải trừ hết
tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối
với những kẻ oán thù của ta, khi họ bị suy yếu bịnh
khổ. Chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt hộ
trì giúp đỡ họ, lấy ân báo oán, biến oán thành thân
dù sống trong biển nghiệp mênh mang, chúng ta đã
bước lên con đường quang minh rộng lớn để lìa khổ
được vui. Nguyện thường nghe Kinh niệm Phật,
không cho gián đoạn, nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, tất
được chư Phật hộ niệm, viên mãn Vô thượng Bồ đề.
Duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng hành, hãy
luôn nghĩ như vậy.
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2/- ĐỊA CHỦ VÀ TẤT CẢ CHƯ QUỶ
…………………………………….. THẦN CHÚNG
Phật nói: “Nhứt thiết chúng sanh bổn lai thành
Phật, chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà không được
chứng đắc”. Chúng ta ngày nay gặp được Chánh
Pháp nên chí thành Quy-y Tam Bảo, tuân theo giáo
giới của Phật, sám trừ nghiệp tội, nỗ lực tu hành; nếu
như tùy thuận theo tham sân phiền não, tạo ác quấy
phá, thật là đáng tiếc. Đối với những người bịnh khổ
suy yếu của nhân gian, cần phải từ bi hộ niệm, chớ
nên quấy nhiễu khiến họ không an.
Nên nhớ nếu như chúng sanh không có Phật
Pháp, biển nghiệp mênh mông không thể thoát ly;
thiện ác báo ứng như hình với bóng, luân hồi đều do
nghiệp lực dẫn dắt, hôm nay chư vị tuy đọa ác đạo
vẫn có thể nắm bắt cơ duyên, nghe Kinh niệm Phật,
đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, lấy tâm yêu
thương chân thành hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì
Chánh Pháp, nhất tâm cầu sanh Mi Đà Tịnh Độ.
Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó
gặp được, duy nguyện nhân giả luôn hiểu biết điều
nầy để y giáo phụng hành.

Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNG
Kính khuyên
Ngày …. tháng …. năm
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3/- ĐỆ TỬ ……………..
(Họ tên hoặc Pháp danh của người đọc)
Kính thưa oan gia trái chủ từ lũy kiếp:
Mười phương chư Phật, Mi Đà đệ nhất, cửu
phẩm độ sanh, oai đức vô cùng, nguyện cùng quy y
sám hối tội chướng, phàm được bao phước thiện, chí
tâm hồi hướng, nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy
hiện, kiến văn tinh tấn, đồng sanh Cực Lạc, kiến
Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, chuyển mê
thành ngộ, chuyển oán thành thân, cùng làm Pháp
Lữ (bạn Đạo) để cùng nhau chuyển biển nghiệp
thành Liên Trì, như Phật độ sanh duy nguyện ngã
lũy kiếp oan gia trái chủ nghe Pháp mầu nầy, tín thọ
phụng hành.

ĐỆ TỬ TAM BẢO ……………..
(Họ tên hoặc Pháp danh của người đọc)

Đảnh lễ
Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHÔNG
Chứng minh
Ngày …. Tháng …. năm
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KHAI THỊ CHO HƯƠNG LINH
Hòa Thượng Tịnh Không

Thế gian này thật khổ lắm, lục đạo luân hồi
càng khổ hơn, chúng ta trong đời này rất khó khăn
mới gặp được Phật pháp. Trong lục đạo, bất luận là
ở trong đạo nào, gặp được Phật pháp đều có phước
báo, đều do đời quá khứ có thiện căn, phúc báo, nhân
duyên. Hy vọng ngay trong đời này, bất luận chúng là
thân phận gì, cũng phải nhất định cầu sanh Tịnh độ,
phải học với Đức Phật A Mi Đà, điều này quan trọng
hơn hết. Muốn đến thế giới Cực lạc, nhất định phải y
theo lời trong kinh điển mà làm, quan trọng nhất là tu
tâm thanh tịnh, phải buông xả những thứ tham, sân,
si, mạn, thị phi nhân ngã, phải hóa giải đi những ý
niệm đối lập với người, với sự và vật, mâu thuẫn xung
đột quyết định không để xảy ra.
Chúng ta cần phải tu dưỡng đức hạnh của
mình, Nhân đạo phải tu "Đệ Tử Quy", tứ chúng tu
hành nhất định phải tu thập thiện nghiệp, lấy đây làm
căn bản trong việc tu hành. Chúng ta mới thật sự là
thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói, thiện
nam tử, thiện nữ nhân là phải y theo kinh giáo của
Tịnh Tông mà tu học, phải phát nguyện cầu sanh
Tịnh độ, chắc chắn được sanh, không nên có một chút
hoài nghi nào cả. Trong sinh hoạt hàng ngày, khó
tránh được những oan gia trái chủ, những thứ này là
do nhiều đời qua đã kết tập, sau khi gặp, chúng ta
phải dùng tâm chân thành để cảm hóa họ, quan trọng
nhất là phải có tâm lượng bao dung, tha thứ người
khác, bất luận là họ dùng thủ đoạn gì để hủy báng ta,
nhục mạ ta, hãm hại ta.
KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

54

Chúng ta quyết định không được có tâm sân
hận, tâm trả thù, phải tâm bình khí hòa để chấp
nhận, như vậy nghiệp chướng của chúng ta mới tiêu
trừ và cảnh giới của chúng ta mới tự nâng cao được.
Chẳng những vậy còn cảm hóa được oan gia trái chủ,
chúng ta vãng sanh Tịnh độ, mọi người cùng nhau đi.
Trong lúc bình thường, có dịp nên nghe kinh nhiều,
câu Phật hiệu quyết định không gián đoạn, bất luận
theo một công việc gì cũng không được gián đoạn câu
Phật hiêu. Bây giờ mỗi ngày phải nghe giảng kinh để
hiểu rõ đạo lý, hòa phục những phiền não tập khí của
mình. Nếu ba ngày mà không nghe kinh thì thói hư
tật xấu liền xuất hiện. Nếu câu Phật hiệu có thể đè
nén được thì dùng Phật hiệu, còn không thì nghe kinh
cũng có thể giúp chúng ta khống trị được.
Chúng ta biết chúng sanh trong thập pháp giới
vô cùng dụng công, bởi vì họ biết thế gian rất khổ.
Lần này, chúng tôi được biết, trong Quý vị có rất
nhiều chúng sanh từ khắp nơi tới, Quý vị đều phải
niệm Phật cho tốt, đều phải nghe kinh, một lòng một
dạ cầu sanh Tịnh độ. Những tình kết trong quá khứ
phải hóa giải, không được có oán hận, đây là điều
quan trọng hơn hết, phải tu tâm thanh tịnh của mình,
phải giúp đỡ người khác, phải giúp những oan gia trái
chủ hóa giải tình kết, mọi người cùng nhau niệm Phật
cầu sanh Tịnh độ, hãy cố gắng niệm Phật.
Xin đa tạ và xin chúc tất cả đều:
Bình an chư ác mạc tác
Như Ý chúng thiện phụng hành.
TỊNH KHÔNG Hòa Nam
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Vạn chúng nhất tâm, cùng nhau niệm Phật,
siêu độ vong linh, hộ thế tiêu tai, ngăn ngừa
tà dâm, chống phá thai.
Văn Phát Nguyện Sám Hối (Cố-Nhi)
Đệ tử chúng đẳng, trong và ngoài nước, cùng
nhau nhất tâm hệ niệm Mi-Đà, cần phải ngăn ngừa
dâm dục, cực lực phản đối phá thai. Nguyện mẫu
thân trong thiên hạ, mọi người đều được con và
hoằng dương Thánh giáo, lấy việc giáo dục làm mẹ
đi đầu; Nguyện các Anh linh (vong linh bé thơ) bị
phá thai, hoá giải oán thù, cùng nhau niệm Phật,
lìa khổ được vui, vãng sanh Tịnh Độ.
Đệ tử thất giáo (không có người chỉ dạy) không
được nghe và học lời dạy của Thánh hiền, không
biết giáo dục làm mẹ chính là căn gốc thái bình của
thiên hạ, nên đã mê trong sắc dục, mê trong tà
kiến, dẫn đến ác nghiệp phá thai giết con của
mình, không biết thai nhi cũng là một thân thể đã
đầy đủ huyết nhục và thần thức, bổng dâng bị mẹ
giết hại, khiến thân bị đau đớn, tâm đau khổ vô
vàng, từ đó linh hồn lang thang khắp chốn không
nơi nương tựa, đói rét dày dò, bị người bức hiếp,
điều nầy biết than thở cùng ai khi mẹ con âm
dương cách trở đôi đàng!
Nay toàn cầu đến mấy tỷ phụ nữ phá thai, do
không hiểu sự thật, không thấy lỗi mình, hoặc ứng
phó qua loa, trốn tránh nhận lỗi, dẫn đến mấy
trăm tỷ Anh linh, oán hận đầy trời, khiến tai nạn
của toàn cầu tức tốc phát sinh. Ngày nay Đệ tử,
được nghe Phật Pháp mới biết phá thai giết con là
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ác hạnh, lúc sống đã mang nợ mạng, khi chết phải
đoạ địa ngục, nếu không sớm thành Phật đạo, mẹ
con cứ mãi cùng nhau đòi nợ trả nợ không ngày
cùng tận, thật là đáng sợ ! Đệ tử có nhân duyên thù
thắng, nhân thắng hội này, cùng quỳ trước Phật,
khẩn cầu sám hối, chí thành lễ thỉnh Cố nhi (con
đã qua đời) pháp danh Diệu-Âm, chấp nhận việc
xin lỗi chân thành của mẹ: “Mẹ đã sai rồi, kính
mong con tha lỗi!”
Nay Đệ tử nguyện cùng Cố nhi là Diệu-Âm, xin
chuyển nghịch duyên thành pháp lữ, y theo giáo
pháp của Phật, vĩnh viễn đoạn tà dâm, vĩnh ly sát
sanh, đoan chánh tâm niệm, nỗ lực thực hiện ĐệTử-Quy (đạo làm con làm người), Cảm Ứng Thiên,
Ngũ Giới Thập Thiện, lãnh ngộ tất cả vạn pháp
vốn là một thể, nguyện phát tâm bồ đề, tự độ độ
tha, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh-Độ.
Nguyện y theo những điều nói trên tu hành
cúng dường, hồi hướng tất cả bà mẹ và Anh linh bị
phá thai, mong những người mẹ sớm ngày giác
ngộ, Anh linh sớm thoát khổ nạn. Nguyện tai nạn
được hoá giải, chánh pháp cửu trụ, giáo dục cách
làm mẹ của Thánh Hiền toả khắp thiên hạ.
SÁM HỐI
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ y chi sở sanh
Kim đối Phật tiền cầu sám hối
PHÁT NGUYỆN
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
HỒI HƯỚNG
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ
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Ngài Tịnh Không lão pháp sư nói, chúng sanh
trong hư không pháp giới là một thể. Là đệ tử của Phật,
hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đương
nhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không
pháp giới, nhất là những oan gia trái chủ của mình trong
nhiều đời nhiều kiếp.
Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái
chủ sẽ thường hiện thành những người thân thuộc đã qua
đời của quí vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanh toán
quí vị, đến tranh đấu với quí vị và làm chướng ngại,
không cho quí vị vãng sanh về nơi tốt lành. Oan oan
tương báo như thế đến lũy kiếp cũng không thể cùng tận.
Thật là khổ không kể xiết!
Ngày nay chúng ta may mắn hiểu rõ và giác ngộ
thì phải dùng cái tâm chí thành để hóa giải tất cả mọi oan
kết. Cầu chư Phật, Bồ Tát gia hộ, khiến họ cũng có cơ
duyên nghe được Phật Pháp, hầu hòa giải những đối
nghịch oan trái, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, từ
đây trở về sau mãi mãi là pháp lữ (bạn đạo) trên đường
bồ đề để đồng thành Phật đạo và cùng nhau cứu độ chúng
sanh. Phàm là những người cầu học, chỉ cần chúng ta bắt
tay vào việc liền có thể khiến cho tất cả chúng sanh trong
pháp giới được nghe pháp và đạt lợi ích. Vì sao chúng ta
lại không cùng nhau bắt tay vào việc? Nghĩa là mỗi
đêm phát thanh về Phật học giảng thuyết, để từ đó có thể
rộng độ chúng sanh đang khổ nạn đều có cơ hội thỉnh
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pháp nghe kinh, để rồi được cùng nhau bước lên con
đường lìa khổ đạt vui, cuối cùng là phát nguyện cầu sanh
thế giới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh khổ của
lục đạo luân hồi. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới
thiệu về cách thức Thỉnh mời các chúng sanh và oan gia
trái chủ đến nghe pháp.
Nghi Thức Mời Các Chúng Sanh Và
Oan Gia Trái Chủ Đến Nghe Pháp
1) Đến trước tượng Phật A Mi Đà lễ Phật 3 lạy: Cung
thỉnh Đức Phật A Mi Đà, chư Phật Bồ Tát, Long Thiên
hộ pháp hộ trì cho đạo tràng giảng kinh tại nhà
con:…..(họ và tên)…..pháp danh…..(địa chỉ)
Nguyện Phật quang từ bi soi rọi cho đạo tràng này.
Nguyện Long Thiên hộ pháp ủng hộ cho đạo tràng này,
rộng khiến tất cả Chúng sanh đến dự hội nghe pháp đều
có thể chuyển tâm tín nhận, lắng nghe những lời pháp
của lão pháp sư Tịnh Không về kinh …………………….
(tên băng kinh mình sẽ định mở trên Tivi hoặc băng đĩa
Cassette). Nguyện dưới oai thần lực gia trì của Phật,
khiến tất cả chúng sanh nghe pháp đều có thể hoan hỷ tin
và nhận, rồi phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương
Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, đồng thời
nguyện cho chúng con có thể khuyến khích lẫn nhau,
dũng mãnh tinh tấn hầu sớm được lìa khổ được vui, vãng
sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc!
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Nam Mô A Mi Đà Phật, xin đức Phật A Mi Đà,
cùng 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì
cho đạo tràng này là nằm trong tận hư không pháp giới,
tất cả chúng sanh đang đau khổ trong tam ác đạo đều đến
được, nghe được và đều có chỗ ngồi. (nếu có thể quán
tưởng: TV hoặc Cassette của nhà mình biến thành vô
cùng to lớn. Bộ sofa để ngồi trước TV biến thành rất
nhiều hàng và tất cả chúng sanh đến nghe giảng đều có
chỗ ngồi, có thể nhìn thấy, nghe được) - Những điều trên
đây xin cầu nguyện Phật gia trì.
2) Chúng con cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát:
Con…..(tên mình) xin thành tâm cung thỉnh ngài Địa
Tạng Vương Bồ Tát quang lâm đạo tràng gia hộ cho cuộc
giảng kinh ………… (tên băng kinh sẽ mở) của Hòa
Thượng Tịnh Không để cứu độ tất cả chúng sanh, chúng
con xin ngài từ bi gia hộ cho chúng con được hoàn thành
tâm nguyện. Nam Mô A Mi Đà Phật!
3) Nhìn ra ngoài cửa hoặc cửa sổ, lễ thỉnh 2 lạy: Thỉnh
mời cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến
thuộc, đẳng đẳng chư hương linh của gia đình chúng con,
hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả oan gia trái chủ
nhiều đời kiếp của…… (tên chính mình và người thân
trong gia đình mình) rộng cùng pháp giới chúng sanh đều
đến đạo tràng này thỉnh pháp nghe kinh. Nguyện tất cả
chúng sanh trong hư không pháp giới, nếu không chê
hoặc từ chối kể cầu học, đệ tử chân thành cung thỉnh chư
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vị cùng đến đây lắng nghe lão pháp sư Tịnh Không giảng
về kinh ……………(tên kinh chuẩn bị mở)
Xin chúc phúc cho chư vị được Phật lực gia trì,
mỗi người đều có thể nghe hiểu được nghĩa lý trong kinh,
hoan hỷ tin nhận, đồng thời có thể phát nguyện vãng sanh
về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin chúc phúc quí vị
sớm được gặp Phật để liễu thoát sanh tử, giống như Phật
để độ tất cả chúng sanh. Vô biên phiền não đoạn, vô
lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh, tổng
nguyện thành Phật đạo, trực chứng A-duy-việt-trí, viên
mãn Vô Thượng Bồ Đề.
4) Nếu như trong nhà có phương tiện, dùng một ít bánh
ngọt hoặc trái cây, mời pháp giới chúng sanh hưởng
dùng. Thông thường theo tình cảm qua lại giữa tình
người với nhau, phải tôn trọng lễ tiết. Đối với pháp giới
chúng sanh phải tôn trọng như vậy. Phải tin chắc rằng,
sự chân thành phát xuất từ trong nội tâm chắc chắn sẽ
khiến họ cảm động. Sở dĩ nói: “Chí thành cảm thông” là
như vậy, là có thể khiến tất cả pháp giới chúng sanh, oan
gia trái chủ đều được lợi ích thù thắng. “Hôm nay chúng
tôi có chuẩn bị nhang đèn, trà nước, bánh kẹo, gạo muối
…(hoặc những thứ mình sẽ dâng cúng), xin mời quí vị
chí thành cảm thông thọ dụng”
Biến Thực Chân Ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đa
phạ lộ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
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Biến Thủy Chân Ngôn: Nam mô tô rô bà da đát tha nga
đa da đát điệt tha. Án tô rô, tô rô bát ra tô rô, bát ra tô rô,
ta bà ha. (7 lần)
Phổ Cúng Dường Chân Ngôn: Án nga nga nẳng tam bà
phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
Xin mời tứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông hãy
đến đây nghe phát thanh băng giảng kinh của Hòa
Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày không gián
đoạn. (Trong nghi thức Thỉnh Linh nên đọc cho hương
linh nghe lời Khai Thị Cho Hương Linh của Hòa Thượng
Tịnh Không, sau khi Quy Y Tam Bảo xong, rồi hãy mở
pháp cho hương linh nghe)
Hòa Thượng TỊNH KHÔNG
Chứng Minh Quy Y Tam Bảo Cho Hương Linh

Nay tôi vì quý vị xin Quy Y Tam Bảo. Xin tất cả
chư vị hãy một lòng cung kính, chí thành đọc theo tôi:
A Xà Lê tồn niệm …. Con đệ tử Diệu Âm
Kể từ hôm nay …….. Thân mạng còn sống cũng như đã qua đời.
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.
Quy Y Phật lưỡng túc tôn.
Quy Y Pháp ly dục tôn.
Quy Y Tăng chúng trung tôn.
Quy Y Phật không đọa Địa ngục.
Quy Y Pháp không đọa Ngạ quỷ.
Quy Y Tăng không đọa Bàng Sanh.

(đọc 3 lần)
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*** Trích lời Hòa Thượng Tịnh Không
Đức Phật dạy: Người nào muốn vãng sanh vào cõi
Phật, phải tu tam phước.

Một là hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, có
lòng từ bi không sát sanh, tu thập thiện nghiệp.

Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới đầy đủ, không
phạm oai nghi.

Ba là phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng
kinh đại thừa, khuyên bảo người tu hành. Làm được
ba điều này, thì gọi là Tịnh Nghiệp Chánh Nhân của
ba đời chư Phật.
● Phật Giáo là Đức Phật đối với chín pháp giới chúng
sanh giáo dục chí thiện viên mãn nhất.
● Đức Phật Thích Ca sở thuyết tất cả kinh điển 49
năm, nội dung là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân
sanh.
● Tri giác gọi là Phật Bồ tát, Bất giác là phàm phu.
● Tu hành là chúng ta đem những sự hiểu sai lầm đối
với vũ trụ nhân sanh cách nhìn, cách nghĩ, cách nói
cách làm mà cần phải tu chính lại.
● Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là Giác Chánh
Tịnh, Giác mà không mê, Chánh mà không tà, Tịnh
mà không nhiểm, y theo Giới Định Huệ tam học
hầu mong đạt đến mục tiêu này.
● Nền tảng tu học là tam phước, đối với người phải y
theo lục hòa, đối với việc làm phải tu lục độ, tuân theo
hạnh nguyện Phổ Hiền, tâm quy hướng Tịnh Độ, thì
sự giáo hóa của Phật mới có thể hoàn toàn viên mãn.
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NGŨ KHOA TỊNH ĐỘ
1-■ TAM PHÚC

♦ Phúc Báu Nhơn Thiên
● Hiếu dưỡng phụ mẫu
● Phụng sự sư trưởng
● Từ tâm bất sát
● Tu thập thiện nghiệp

♦ Phúc Báu Nhị Thừa
● Thọ trì tam quy
● Giữ gìn cấm giới
● Không phạm oai nghi

♦ Phúc Báu Đại Thừa
● Phát Bồ Đề tâm
● Thâm tín nhân quả
● Đọc tụng Đại thừa
● Khuyến tấn hành giả

2-■ LỤC HÒA KÍNH
● Kiến hòa đồng giải
● Giới hòa đồng tu
● Thân hòa đồng trụ
● Khẩu hòa vô tranh
● Ý hòa đồng duyệt
● Lợi hòa đồng quân

3-■ TAM HOC
● Giới
● Định
● Huệ

4-■ LỤC ĐỘ
● Bố thí
● Trì giới
● Nhẫn nhục
● Tinh tấn
● Thiền định
● Trí huệ

5-■ THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG CỦA
PHỔ HIỀN BỒ TÁT
● Lễ kính Chư Phật
● Xưng tán Như Lai
● Quảng tu cúng dường
● Sám hối nghiệp chướng
● Tùy hỷ công đức

● Thỉnh chuyển pháp luân
● Thỉnh Phật trụ thế
● Thường tùy Phật học
● Tùy thuận chúng sanh
● Phổ giai hồi hướng

KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

64

KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

65

KHAI THỊ - Hòa Thượng Tịnh Không

66

