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SỐ 1974 

 

BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI  

NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ 
Đời nhà Minh, đất Tứ Minh, Ngân Giang,  

Sa-môn Diệu Diệp soạn. 

 

QUYỂN THƯỢNG 

LỜI TỰA 

 

Niệm Phật Tam-muội gọi là Bảo vương, vì 

đó là thứ Tam-muội cao tột nhất trong các 

thứ Tam-muội. Đầu tiên được nói ra ở Lô 

Sơn, về sau được truyền khắp trong thiên hạ. 

Kế tiếp nhiều đời người tu pháp môn này 

được vãng sinh không phải một, làm văn 

minh chứng sự linh nghiệm để lại cho đời kể 

cũng khá nhiều. Từ xưa đến nay rất nhiều 

sách vở hoặc Thiền hoặc Giáo đều tôn sùng, 

cả phàm lẫn Thánh đều kính ngưỡng. Chỉ vì 

đời mạt pháp căn cơ cạn cợt nên nhân làm 

thuốc mà thành bệnh. Vì đối với Cực lạc Tịnh 

độ lại không cầu vãng sinh Tây phương mà 

chỉ tìm cầu phân biệt các duyên ảnh. Phần 

nhiều đều do cái thấy này mà mang phải đau 

thương. Than ôi, luống uổng biết bao công 
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khổ nhọc tu hành mà chẳng chiêu cảm được 

gì. 

Nay đối với các kinh nói về Tịnh độ cùng 

các lời sớ lời sao của các tông thuyết mà nhặt 

nhạnh chọn lọc những yếu chỉ sâu sắc để soạn 

thành một bộ sách. Dẫu rằng lời văn còn thô 

thiển nhưng chẳng dám theo ý riêng tư mà 

luôn tự cảnh tỉnh mình và dám mong nghe 

lời dạy bảo của các bậc cao thâm, nên mạo 

muội đặt tên cho sách là Bảo vương Tam-

muội niệm Phật trực chỉ. 

1. Y chánh của Cực lạc. 

Vả chăng, trí giác chánh biến tri vô 

thượng của Thánh chủ Thế Tôn đều thích 

hợp khắp mọi cơ nghi, trình độ, hoàn cảnh, 

nên từ cung trời Đâu-suất giáng thần sinh ra 

đời, suốt bốn mươi năm nói pháp hơn ba 

trăm hội đều khiến chúng sinh đồng chứng 

chân thường. Cho đến hội Linh sơn sau cùng 

mới thuyết giảng kinh Pháp Hoa là để khiến 

chúng sinh được khai thị ngộ nhập vào Phật 

tri kiến bổn hoài xuất thế do đây được thông 

suốt. Nhưng đạo ra đời độ sinh đâu phải chỉ 

một mình Đức Thích-ca mà chung cả ba đời 

Như Lai đều như thế cả. Song trong số các 
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pháp môn trọn một đời giáo hóa của Đức 

Thích-ca nói ra, pháp môn thích hợp với mọi 

căn cơ trình độ để chúng sinh cùng Phật cảm 

duyên nhau sâu chắc nhất, giản dị nhất mà 

công hiệu nhanh nhạy nhất thì không gì bằng 

một pháp môn cầu vãng sinh Tịnh độ. 

Bởi pháp môn niệm Phật này đầu tiên là 

do Ngài Pháp Tạng Tỳ- kheo ở vô lượng 

kiếp trước là một vị đại Quốc vương, khi 

nghe Đức Phật Thế Tự Tại Vương thuyết 

pháp liền bỏ ngôi báu mà xuất gia làm Tỳ-

kheo. Lại được Đức Phật nói cho nghe các 

việc khác nhau về lành dữ, thô diệu của trời 

người ở khắp cả hai trăm mười ức cõi Phật 

trang nghiêm. Nghe xong Ngài Pháp Tạng ở 

trước Đức Phật mà phát bốn mươi tám lời 

đại nguyện, nguyện khi thành Phật rồi thì 

trong cõi nước của Ngài không có các thứ 

chướng ngại như ba đường dữ, ba độc, tám 

khổ, tám nạn, chín não, mười triền v.v... 

người sinh vào cõi nước ấy đều trụ vào chánh 

định, là người được Vô sinh pháp nhẫn, giác 

ngộ bản tâm, có thắng trí giải thoát. Cho đến 

chỉ niệm mười niệm cũng được vãng sinh, 

nếu không được như thế thì nguyện không 
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thành chánh giác. Khi đó đất bằng đều rúng 

động, trời mưa hoa quý, trên không trung 

vang rền tiếng nhạc trời. Đức Phật liền thọ ký 

cho Ngài Pháp Tạng. Từ ngày chứng quả 

Phật đến nay đã được mười kiếp. Do sức 

nguyện xưa cao quý nên có công đức, thần 

thông, hào quang ánh sáng và các lực vô úy 

v.v... trội hơn mười phương Phật khác, hiệu 

là A-di-đà. Cõi nước của Đức Phật A-di-đà 

gọi là Cực lạc hoặc An lạc, ở cách thế giới 

Ta-bà này về phía tây hơn mười vạn ức cõi 

nước. Do lời đại nguyện xưa và do sức thần 

thông, Ngài đang ở cõi nước ấy thuyết pháp 

nhiếp thọ tất cả chúng sinh niệm Phật ở khắp 

mười phương thế giới. Chúng sinh nào sinh 

lên cõi ấy đều được bất thoái chuyển, chỉ 

trong khoảnh khắc số đông đã không thể tính 

đếm được huống là trải suốt các kiếp thì số 

người được độ thoát sinh lên cõi ấy đông vô 

hạn, nhiều như bụi vi trần, hằng sa cũng 

không ví dụ được. Cõi nước của Đức Phật ấy 

trang nghiêm đẹp đẽ vượt trội hơn cả mười 

phương. Có nhiều ao báu lớn nhỏ đều toàn 

bằng bảy báu. Hoặc có ao rộng lớn mênh 

mông đầy nước, đáy toàn cát bằng vàng, 
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quanh mặt ao có đường rộng dẫn xuống ao 

bằng những bậc thềm. Lại có nhiều tòa lầu 

các đồ sộ, chồng chất lên muôn vạn từng, 

rộng rãi đẹp đẽ, ánh sáng rực rỡ không thể kể 

xiết. Trong ao có nước tám công đức trong 

xanh thơm mát bổ dưỡng đầy ắp làm mười 

bốn chi, theo dòng lên xuống các vật đẹp quý 

ấy vang lên tiếng giảng nói vô lượng pháp 

môn. Trong ao nước lại có sáu mươi ức hoa 

sen bằng bảy báu tròn đầy ngay ngắn. Nước 

chảy vào lá sen tỏa ra ánh sáng bốn màu. Các 

hoa thứ tự sắp theo ba hàng chín bậc, tỏa ngát 

hương thơm kỳ diệu, chiếu sáng khắp nước. 

Ở cõi nước ấy đất đai đều bằng phẳng, ấy là 

do nguyện lực mà thành. Trên mặt đất lại có 

bảy lớp rào (lan can), bảy hàng cây báu, cột 

báu đài tạ cờ xí, phan phướng, tàn lọng 

chuỗi ngọc, mỗi thứ đều nhiều vô lượng đẹp 

quý lạ lùng, có mặt khắp nơi để làm đẹp cho 

cõi nước ấy. Lại trên không trung thường 

mưa xuống các thứ áo trời, hương trời, hoa 

trời, nhạc trời, mỗi thứ đều nhiều vô số, lấp 

lánh rực rỡ bay tản mác khắp cõi hư không. 

Như thế vô số các vật báu trang nghiêm ấy 

đều toàn bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã 
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não, Tỳ-lăng-già, Chân-thúc-ca v.v... Các thứ 

kim cang, ma-ni, châu như ý, các báu tạo nên 

cũng không thể nghĩ bàn. Trong các vật báu 

ấy mỗi thứ đều phóng ra vô lượng trăm ngàn 

vạn ức ánh sáng bảo sắc chúa, lấp lánh soi 

chiếu vào nhau mỗi mỗi chiếu khắp cả tam 

thiên đại thiên thế giới. Các ánh sáng ấy giao 

chiếu nhau không hề trở ngại, tận bờ mé cõi 

hư không cũng sáng chiếu mãi không cùng 

tận. Như thế vô số mỗi mỗi ánh sáng mỗi 

mỗi thứ trang nghiêm đều cùng các thứ âm 

nhạc, hương hoa trời, các loài chim quý, các 

chuông quý kết thành lưới trong hư không 

cùng hòa giọng, tiết tấu êm ái, âm điệu trong 

trẻo thánh thót, phát ra vô lượng vô biên âm 

thanh kỳ diệu. Âm thanh ấy ngân vang mãi 

khắp nơi không dứt, luôn luôn diễn nói về 

các thứ như: khổ, không, vô ngã, các pháp 

Ba-la-mật, khen ngợi đạo Bồ-đề, khen ngợi 

Phật Pháp Tăng, hoặc nói về tứ Niệm xứ, tứ 

Chánh cần, ngũ Căn, ngũ Lực, thất Giác chi, 

bát Thánh đạo, các hạnh của Bồ-tát, các đế, 

duyên, nguyện, độ, các lực vô úy, mười tám 

pháp Bất cộng, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả 

v.v... vô lượng các pháp môn không thể nghĩ 
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bàn. Các pháp ấy thì đều dung thông vô ngại 

tất cả tâm, sắc, y báo, chánh báo khắp mười 

phương ba đời. Và lại khuyên mọi người cố 

gắng tinh tấn giống y như tiếng Phật nói 

không khác. Chúng sinh ở cõi nước ấy khi 

nghe pháp rồi thì mỗi niệm đều tùy sự ham 

thích mà có thể nhanh chóng chứng nhập vào 

các thắng hạnh của Tam Thừa, có tất cả đạo 

phẩm, được vô lượng giải thoát, giống như 

nghe từ đích thân Đức Phật giảng thuyết. Dẫu 

là phàm phu, khi nghe pháp này rồi thì tự 

nhiên siêng năng tinh tấn, tâm không hề có 

một niệm mỏi mệt thì làm sao lại có lui sụt 

thối chuyển. 

Lại ở cõi nước ấy toàn là người nam 

không có người nữ chỉ hóa sinh từ hoa sen 

mà không hề ở trong bào thai, mặc đẹp ăn 

ngon lại hay thành tựu được pháp hỷ, cho nên 

tùy theo ý muốn nghĩ gì sẽ có nấy. Ở cõi ấy 

không có lạnh nóng, ngày đêm, không có 

sinh già bệnh chết, không có các núi đất đá, 

không có ba đường dữ, qua lại trên không 

trung, đi kinh hành dưới cội cây, hoặc muốn 

làm các Phật sự hay hóa hiện thần thông, tất 

cả đều do tâm nghĩ ra. Lại ở đấy có tuổi thọ vô 
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cùng, các thứ vui sướng cũng vô cùng nên 

gọi là Cực lạc. Đó là chúng sinh và cõi nước, 

còn đức Thế Tôn Di-đà thì công đức, ánh 

sáng, oai thần, tướng đẹp... mỗi thứ đều có số 

tám vạn bốn ngàn, cao lớn như tòa núi vàng 

tía, ngồi trên tòa sư tử ở trong hoa sen thật to, 

trang nghiêm chói lọi, vượt cả hư không, biển 

cả núi cao không thể sánh kịp. Và lông trắng 

giữa mày, công đức càng thêm cao quý như 

ánh thái dương tỏa sáng át hẳn các ánh sáng 

khác. Trong hào quang ấy có vô số hóa Phật, 

Bồ-tát, Thanh văn đều phóng quang chiếu 

khắp các cõi nước nhiều như bụi vi trần để 

nhiếp thọ chúng sinh. Cả hai vị đại sĩ Bồ-tát 

cũng thế, tức Ngài Văn-thù-sư-lợi và Ngài 

Phổ Hiền Đại Hạnh và các đại Bồ-tát đều ở 

cõi nước ấy. Các vị Nhất sinh bổ xứ rất đông, 

các bậc thượng thiện nhân tụ họp ở một nơi 

đều là bạn hiền, vì cùng kính Phật làm thầy 

luôn gần gũi đấng từ dung nghe học Đệ nhất 

nghĩa. Nhanh chóng vượt thoát ba cõi liền 

chứng được vô sinh, vượt lên Thập địa cao 

siêu, tròn đủ hai giác, huống là trong từng 

niệm đều cúng dường mười phương Tam bảo 

thành tựu tất cả pháp môn, dùng thần thông 
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dạo chơi khắp các Tịnh độ của chư Phật, cho 

đến nhập vào cả ba đường sáu nẻo phóng 

quang phá tan bóng tối, cứu khổ muôn loài. 

Hoặc phân thân khắp vô số cõi nước khác mà 

tùy căn cơ hoàn cảnh chúng sinh để giáo hóa 

dẫn dắt, tùy bệnh cho thuốc, mở rộng lòng Từ 

bi giống Phật. Trong mỗi niệm đều đầy đủ 

hạnh nguyện Phổ Hiền vẹn toàn trí tuệ Văn-

thù, có sức mạnh lớn cùng đức Quán Thế Âm 

đồng chứng Bồ-đề, đồng ở chỗ Phật. Tất cả 

chúng sinh tuy còn mê muội ngu si nhưng 

nghe lời nói này hỏi ai không vui mừng mà 

sinh tin tưởng ưa thích. Song cõi nước kỳ 

diệu với mọi thứ trang nghiêm đẹp đẽ kia dù 

tất cả đều đầy đủ ở tâm ta, nhưng nếu không 

phải Đức Như Lai Di-đà ở đời quá khứ vì 

muốn độ thoát chúng sinh mà tu đạo Bồ-tát 

nhiều không kể xiết thì đâu được như thế. Nên 

biết rằng Đức Phật ấy thì hạnh nguyện vô 

biên, trang nghiêm vô tận, thế nên Đức Như 

Lai ở cõi nước ấy do đại nguyện đã tròn vẹn 

nên cõi báu riêng thành và y chánh báo trang 

nghiêm tất cả đều đầy đủ. Như thế tất cả cảnh 

giới y chánh trang nghiêm đó giả sử ở các cõi 

nước khắp mười phương có vi trần số Bồ-tát 
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và Thanh văn nhiều như toàn thể số cát của 

một trăm con sông Hằng mà dùng đại biện tài 

khen ngợi đúng thực các sự thể ấy thì suốt 

kiếp vị lai cũng không nói hết được. Nếu kẻ 

thiện nam tín nữ nào nghe nói như thế mà 

thành tâm tin ưa muốn sinh về cõi ấy thì nên 

theo đúng lời Phật dạy, trọn phát ba tâm, đầy 

đủ giới hạnh không phạm oai nghi, sau đó 

chánh tâm hướng thẳng quán tưởng về cảnh 

giới ở cõi nước ấy với tất cả y chánh có vô 

lượng thứ trang nghiêm đẹp đẽ kỳ diệu và 

quán tưởng về thân công đức, quang minh 

thanh tịnh với tám vạn vẻ đẹp của Đức Như 

Lai ấy, hoặc quán tưởng riêng về cảnh giới 

hay thân tướng đẹp, cho đến quán tưởng về 

ánh hào quang từ lông trắng giữa chặn mày 

phóng ra mà xa lánh tất cả hư vọng. Hoặc 

niệm danh hiệu từ một đến mười, từ một 

ngày đến bảy ngày thì trong khoảnh khắc 

nhanh chóng như thời gian kẻ dũng sĩ co duỗi 

tay liền được vãng sinh. 

Như có người tin chắc là có cõi nước ấy, 

có Đức Như Lai ấy đầy đủ nguyện lực oai 

thần không hề nghi ngờ, chỉ hay nhất tâm bất 

loạn trì danh hiệu, không ước hẹn kỳ hạn thì 
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cũng được vãng sinh lên cõi ấy, đâu cần phải 

đợi thân này chết đi rồi mới vãng sinh. Nên 

biết rằng Đức Phật Di-đà tiếp độ chúng sinh 

khiến họ thoát khỏi bể khổ, thương xót còn 

hơn cha mẹ vì ở trong kiếp trước, Ngài đã lập 

lời nguyện lớn là không khổ não nào không 

chịu đựng, không hạnh nào không đạt đến, 

không nguyện nào không lập, không pháp 

nào không giảng nói. Tất cả vì để độ thoát 

chúng ta mà có trăm ngàn phương tiện, nay 

chính lúc mắt ta nhắm nghiền thì Ngài liền 

duỗi tay tiếp dẫn. Trải suốt mười kiếp nhớ 

mãi không rời còn hơn banh xé cả tim. Lắm 

lúc thương quá Ngài dấn thân vào chốn sinh 

tử, trải khắp ba nẻo dữ, xông vào cả lửa đỏ ở 

địa ngục, không nài mệt nhọc khó khăn. Nếu 

tu biết hồi tâm hướng Phật như con thơ luôn 

nhớ thương mẹ hiền đau đáu bên lòng thì 

không đầy một niệm liền được vãng sinh, hà 

tất phải trải qua thời gian cả mười niệm rồi 

mới được vãng sinh. 

2. Bác vọng bày chân. 

(Phụ thêm bản vẽ nói về tâm cảnh chân 

vọng). 

Người tu hành muốn cầu sinh về cõi ấy 



SỐ 1974 - BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ, Quyển Thượng   12 

 

lánh xa chốn sinh tử thì trước hết phải nhận 

thức sâu sắc về tâm chân vọng cầu sinh lên 

cõi ấy. Vả lại nói về thế giới Cực lạc kia là ở 

cảnh hay ở tâm. Nếu là ở tâm thì chỉ là hư 

tưởng vì không có cõi nào để sinh đến cả. 

Còn nếu ở tại cảnh thì tuy có chỗ sinh nhưng 

lại mất tâm. Nếu là tâm cảnh cả hai đều cầu 

sinh thì thân và tâm ta là một đâu thể sinh hai 

chỗ. Nếu bảo tâm cảnh là một, nhất tâm cầu 

sinh thì từ nay tâm cảnh đã rõ ràng ra đó khó 

nói là một được. Lại Cực lạc và Ta-bà thì 

sạch nhơ có khác, huống là đức Thế Tôn đã 

dạy khiến phải bỏ nhơ mà cầu sạch thì nói là 

một nghĩa sao được? Cả bốn trường hợp đều 

không thể cầu. Hoặc lại bảo nơi nào cũng là 

Tây phương Cực lạc cả, hoặc bảo tâm tịnh 

thì là Cực lạc, hoặc nói Cực lạc không lìa cái 

ấy. Nếu hiểu như thế thì đều gọi là tà kiến. 

Nhân đó tôi không thể nào làm thinh được. 

Nếu bảo Cực lạc ở tại tâm thì liền vọng nhân 

tâm này ở trong thân ta, mà đã ở trong thân 

thì phải gọi là cầu tâm chứ sao gọi là cầu 

sinh. Chẳng lẽ đức Thế Tôn ta biết Cực lạc ở 

tại tâm lại nói cõi ấy ở phương Tây cách đây 

mười vạn cõi nước. Há lại chẳng thể nói tâm 
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ở bên trong mà chỉ nói cầu cảnh bên ngoài 

được sao? Nay tại thế giới Cực lạc ở phương 

Tây Đức Phật A-di-đà hiện đang nói pháp ở 

đó, cảnh thật đã rõ ràng. Đây là lời thành thật 

của Phật, Thánh nói sao dám không tin? 

Nhưng không biết rằng cảnh Cực lạc ngoài 

tâm ảnh duyên này chính là chân tâm của ta. 

Chơn tâm của ta đây nó như biển cả không 

thêm không bớt, mà ông vọng bảo là cảnh, 

ông cho rằng cảnh Cực lạc ở trong tâm ảnh 

duyên. Mà tâm ảnh duyên này giống như một 

đóm bọt biển, sinh đó mất đó toàn vọng. Nay 

ông vọng bảo đó là tâm, rồi cố chấp vào cái 

vọng thấy này mà không tin là có cảnh Cực 

lạc ở bên ngoài, ông chỉ tin là nó ở trong tâm 

ảnh duyên của ông. Mà tâm ảnh duyên của 

ông không có tự thể, không thể lấy tâm mà 

cầu sinh ở tâm. Mà không biết cõi Cực lạc kia 

tuy ở tại Tây phương nhưng Tây phương 

chính là chân tâm của ta. Mà chân tâm thì 

không có tự tánh, chính cái gọi là thể là cốt 

để hiển bày tâm ta, nên gọi thể vốn không 

cũng tức là tâm ta mà chỉ cái tướng của nó. 

Tâm và cảnh là một thể, chúng sinh và 

Phật đồng nguồn. Cầu Đức Phật ấy chính là 
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cầu tự tâm mình, không phải là cầu cái gì ở 

bên ngoài. Tìm xét tự tâm thì cần phải cầu 

Phật ấy, há lại lầm với người khác ư? Như 

thế thì lấy bỏ ham chán hừng hẫy chấp tướng 

mặc tình mong cầu đâu có ở ngoài tâm, vì 

tâm có đầy đủ tất cả thì biết được tất cả cảnh 

giới y chánh trong tâm tròn đầy này cho đến 

cả sắc và tâm, sạch và nhơ, chúng sinh và 

Phật, nhân và quả và các pháp khắp mười 

phương suốt ba đời đều bao gồm cả không 

sót và đồng thọ dụng. Nếu chỉ cầu một tướng 

bên ngoài thì rốt không thể được. Tuy là 

không có tướng bên ngoài nhưng không chia 

mà chia, sạch và nhơ rất rõ ràng. Cho nên 

phải biết như thế mà cầu, há lại đi cầu ở vọng 

tâm. Nguyện cầu như thế thì Phật sẽ chứng 

nhận. Còn nếu ở đời không biết bổn tâm, ngu 

si vô trí, không cầu Đức Phật ở Tây phương 

Cực lạc mà chỉ hướng vào vọng tâm ảnh 

duyên trong đống thịt của mình mà cầu rồi 

gọi là duy tâm Tịnh độ, bổn tánh Di-đà thì 

thật là quá xa xôi. 

Song cõi nước Cực lạc ấy không phải 

nương vào ảnh duyên vọng tâm, lại sắc thân 

của Đức Phật ấy cũng không ở trong ấm thể 
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của chúng sinh. Nếu nay ta hướng vào thân 

tâm duyên của bốn đại mà cầu ông Phật bổn 

tánh của mình, không cầu Đức Phật ở Tây 

phương Cực lạc thì vì vọng tâm có sinh diệt, 

nên ông Phật ấy cũng sinh diệt. Vì ông Phật 

có sinh diệt nên Tam-muội không thành. Dầu 

cầu mà có được thì chỉ thành ông Phật có 

sinh diệt, lại sinh vào cõi có sinh diệt mà 

không thành Chánh hạnh. Kinh nói: “Nếu lấy 

tâm luân hồi mà sinh cái thấy luân hồi thì dầu 

có thành tánh viên giác thì cũng đồng với 

luân hồi mà chuyển” là đồng với nghĩa này 

vậy. Nếu muốn lìa các vọng kiến vãng sinh 

thẳng đến cõi ấy thì chỉ nên cầu Đức Phật 

Di-đà cõi Cực lạc ở phương Tây cách đây 

mười vạn ức cõi nước. Nên lấy Diệu quan sát 

trí xứng tánh đúng thực mà quán tưởng thì sẽ 

khiến tướng đẹp bổn giác của Như Lai kia ở 

cõi ấy hiện ra hòa hợp với cái chân tâm thủy 

giác của chúng sinh. Sự phát minh này thì 

thủy bản thầm hợp, chúng sinh và Phật cảm 

thông thì Tam-muội liền thành, Chánh hạnh 

được lập, thì mới có thể sinh vào cõi không 

còn sinh diệt được, cho nên biết tâm này biến 

khắp mọi nơi không rảnh rang ở chốn địa 
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ngục thì làm sao nghỉ ngơi được ở cõi Cực 

lạc. Nay chỉ là thuận tánh mà cầu lìa khổ ở 

địa ngục và cũng thuận tánh mà cầu sinh vào 

chín phẩm sen vàng ở Cực lạc. Chỉ luôn 

nương vào kinh giáo, thuận theo pháp âm của 

Phật mà cầu lìa khổ được vui, từ hàng phàm 

phu được vào bậc Thánh, thật không ra ngoài 

tâm tánh của chúng ta, nên gọi là Duy tâm 

Tịnh độ, bản tánh Di-đà, chứ không phải nói 

từ vọng tâm mà cầu vọng tâm không tự thể 

thì sao gọi được là Phật duy tâm bổn tánh ư? 

Nếu kẻ ấy hướng vào vọng tâm ảnh duyên 

của mình mà cầu thì sắc thân và sơn hà đại địa 

cùng các cõi nước ở mười phương đều là 

cảnh bên ngoài. Còn người hướng vào chân 

tâm bất động của mình mà cầu thì lập tức cả 

cõi nước mười phương, sơn hà đại địa đều là 

ở trong tâm. Nếu biết mười phương cõi nước 

chính là nội tâm thì nhồi thành một khối, cho 

nên ta mặc tình trong đó mà bỏ nhơ lấy sạch, 

chán cõi phương Đông ham thích cõi phương 

Tây, hoàn toàn không ra ngoài tự tâm, vì cho 

rằng thật có quả Phật và đại nguyện ấy hay 

tiếp dẫn chúng sinh cho nên hễ cầu thì được. 

Nếu bảo các cõi nước ở mười phương là 



SỐ 1974 - BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ, Quyển Thượng   17 

 

ngoại cảnh thì sẽ chia thành hai khối, cho 

nên vừa động niệm thì liền trái với pháp thể, 

liền mất đi cái dụng, nên không được tự tâm. 

Vì chỉ khi nào tánh đầy đủ nhân Phật này 

không còn lực dụng nữa thì dầu có cầu mà 

vẫn không được. Lại vọng tâm thì chỉ là ảnh 

duyên hư vọng rồi lầm cho bên trong sắc thân 

này không có cõi nào để sinh đến. Còn chân 

tâm thì gồm nuôi tất cả vô số cõi nước, vốn 

đầy đủ y chánh ở Cực lạc nên cầu thì liền 

sinh. Vọng tâm thì bỏ bên ngoài mà hướng 

vào trong, còn chân tâm thì tức ngoài là 

trong, trong mà không ngoài, cho nên cầu bên 

ngoài thì có tướng, quả, Phật tức là cầu chính 

tự tâm vì bên trong không phải thật có. Còn 

cầu bên trong mà ảnh duyên không tự thể nên 

không thấy tự tâm. Vọng tâm thì tâm và cảnh 

rạch ròi, còn chân tâm thì tức tâm tức cảnh, 

vọng tâm thì sinh diệt không căn cứ, còn chân 

tâm thì không lay không động. Vọng tâm thì 

ở nhân mà không quả, trước sau có sinh diệt, 

còn chân tâm thì nhân quả là một, tánh và tu 

giao nhau mà thông suốt, cho nên biết do 

chân tâm hay vọng tâm mà cầu có khác nhau. 

Nếu thế khi luận về thời gian thì ngày và kiếp 



SỐ 1974 - BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ, Quyển Thượng   18 

 

đâu có dài ngắn khác nhau, còn luận về nơi 

chốn thì trời và đất chỉ là một. Nếu luận về 

thể, nếu là chân thì trong viên lại có đủ mười 

hư, nếu là vọng thì ở chính trong thân này. 

Còn luận về dụng nếu chân thì cắt đứt ngang 

Ta-bà mà thoát ngay cõi sinh tử, nếu là vọng 

thì là nấu cát làm cơm trải mấy kiếp cũng khó 

thành. Thế nên người tu phát tâm Bồ-đề cầu 

sinh cõi Tịnh độ, há chỉ cầu cái vọng tâm ảnh 

duyên của mình mà không cầu chân Phật ở 

Cực lạc Tây phương. Thật khá đau xót. Ví 

như muốn đi về hướng Tây mà cứ quay mặt 

về Đông, muốn bay lên cao mà ôm nhiều đá, 

tìm nước trong lửa, tìm lửa trong nước, làm 

sao được. 

Than ôi, người thời nay không biết chân 

tâm ở khắp mọi nơi, chính nơi sắc làm rõ tự 

thể mà vọng nhận việc duyên trần ảnh gọi đó 

là bản tánh thật quá lầm vậy. Ví như có người 

nhận giặc cướp làm con thì cả gia tài báu vật 

đều bị mất hết. Việc phân biệt bóng, mà 

vọng nhận là tâm thì cũng y thế. Nếu như biết 

con chính là giặc thì không bị giặc hại, biết ý 

là vọng thì vọng nào mà hại được, chỉ vì 

không thể nhận biết đó là y chánh báo Cực 
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lạc vậy. Ngài Tứ Minh Pháp Trí Đại Sư nói 

sở dĩ có thuyết chỉ vọng tức chân, quán Phật, 

quán tâm v.v... mà trọn không hề bác bỏ thật 

cảnh y chánh Cực lạc thì đời sau đâu có bọn 

tà kiến như ong vỡ tổ, đám ma phỉ hẫy hừng 

phá diệt Phật pháp, đoạn dứt Phật chủng 

tánh. Vì mãi vọng chấp cõi Cực lạc nhiệm 

mầu kia là ở trong tâm ảnh duyên của ta mà 

không chịu cầu ở Tây phương, thì là quá mê 

lầm điên đảo vậy. Những kẻ ở trong vùng xa 

xôi hẻo lánh chưa hề nghe chánh thuyết, chỉ 

lấy cái tà kiến này mà lén lút truyền trao, mê 

hoặc lòng người, dù không chạy trốn cái khổ 

báo chốn địa ngục thì còn dung thứ được. 

Chứ như bọn tứ chúng xuất gia chúng ta đầu 

tròn áo vuông mà còn tin theo nhận thức ấy 

thì thật đáng thương xót. Nếu chính vì sinh tử 

thì phải xem lời nói này là đúng. 

Nếu có kẻ chướng nặng không tùy thuận 

theo được pháp môn này thì càng nên xét kỹ 

vọng tâm ảnh duyên cảnh giới nó như thế 

nào? Cái tâm hư vọng này đã không có tự thể 

chỉ sinh diệt theo ta, rồi vọng nhận là ta. Vì 

vọng nhận là ta nên bảo tâm này đang ở trong 

sắc thân ta, rồi bảo sắc thân ta đang ở trong 
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thế giới, và bảo thế giới đây đang ở trong 

khoảng hư không này. Mà tánh hư không này 

thì rộng lớn khó lường bao gồm khắp các cõi. 

Như thế thì hư không là lớn mà cõi giới là 

nhỏ, tâm kém hơn thân, một niệm liền biến 

thành nhỏ, thật khó chỉ ra được. Há có thể lấy 

một niệm bé nhỏ yếu ớt của vọng tâm vô thể 

ở đó mà cầu được cảnh giới mầu nhiệm y 

chánh Cực lạc. Ở chỗ không thể cầu mà cầu 

đâu không quá lầm lạc. Đã hiểu rõ nghĩa này 

thì biết tánh không như thế là vô biên tuy 

không thể lường nhưng không ở ngoài cái 

tâm đại giác thanh tịnh của ta, tánh không ấy 

chỉ như là một vầng mây trong khoảng bao la 

xanh ngắt, huống là các thế giới ở trong 

khoảng hư không, huống là sắc thân ở trong 

thế giới này, huống là vọng tâm này ở trong 

sắc thân, cho nên biết đó là vọng chấp cái 

thân bé nhỏ này cùng cõi giới to lớn và 

khoảng hư không bao la, nhưng từ nhỏ nhặt 

cho đến to lớn thế nào đi nữa đều không ra 

khỏi cái bổn tâm ta hiện nay. Cho nên biết 

tâm ta như hư không còn khoảng không kia 

chỉ là hạt bụi. Tâm ta rộng lớn mênh mông 

không bờ không đáy gồm chứa khắp mười 
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phương ba đời tất cả hư không vi trần cõi 

nước và tất cả sắc thân vọng niệm của chúng 

sinh. Cho nên muốn cầu một pháp ở ngoài 

tâm rốt không thể được. Cớ sao lại riêng cho 

Tây phương Cực lạc không phải ở ngoài tâm? 

Đã mãi lần lửa điên đảo còn không chịu rời 

thì nói gì đến việc trang nghiêm tịnh hạnh. 

Nếu muốn sinh về cõi Tây phương nhanh 

chóng thoát khỏi sinh tử há chỉ cầu bên ngoài 

mà được sao? 

Kinh nói rằng nhận mê trong ngộ lấy mờ 

tối làm hư không, trong khoảng không mờ 

tối, kết tối đen làm sắc. Sắc xen vọng tưởng 

nên tưởng tướng làm thân. Nhóm duyên bên 

trong luôn động, hướng về bên ngoài chạy 

nhảy buông lung, lấy tướng tối mờ quấy rối 

làm tâm tánh. Một khi tâm mê thì nhất định 

là có mê mờ trong thân xác. Không biết rằng 

ngoài sắc thân cho đến sông núi hư không, 

đại địa đều là vật ở trong chân tâm diệu 

minh. Ví như trăm ngàn biển cả lắng trong 

mà bỏ đi chỉ nhận lấy một đám bọt bèo trôi 

nổi làm toàn thể, rồi bảo toàn là nước cả biển 

khơi. Các ông như thế là đám người mê trong 

mê, như ta nay rũ tay thì tất cả đều không 
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khác. 

Lại nói Minh tâm diệu giác ở khắp các 

cõi mười phương gồm nuôi các cõi nước của 

mười phương Như Lai, nó là cõi chúa Diệu 

giác báu đẹp thanh tịnh. Lại nói các cõi hư 

không ở mười phương sinh ra trong tâm ông 

cũng chỉ là một vẩn mây điểm trên khoảng 

bao la xanh thẩm, huống là các thế giới trong 

hư không ấy. Quán theo nghĩa này thì các cõi 

và hư không ở khắp mười phương, y chánh, 

sắc tâm... đều là ta vốn có. Nay ta quyết định 

cầu vãng sinh ở cõi ta vốn có, cầu thấy Đức 

Phật vốn có thì có gì mà không được, mà bảo 

là cầu ở bên ngoài, vì ta đã nguyện cầu thì 

tâm liền cảm thấu. Đức Phật kia khi vì ta hiện 

ra thì chính là tâm Phật vốn có tự đáy sâu của 

ta hiện ra, tâm Phật chân thật ấy không hề từ 

ngoài đến, đã không từ ngoài đến thì khi Phật 

đó hiện ra tức là tâm ta hiện ra, khi tâm ta 

hiện ra tức Phật đó hiện ra. Tâm ta tức là tâm 

Phật ấy, Phật ấy tức là Phật của tâm ta, một 

thể không hai, tánh vốn viên dung. Cớ sao lại 

có thể bỏ đi Đức Phật nội tâm ở Tây phương 

Cực lạc mà vọng chấp là chỉ riêng có Phật 

duy tâm? 
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Hoặc hỏi: Tuy là vọng tâm há lại không 

đủ cả y chánh, sao lại phải khiến người cầu ở 

cảnh bên ngoài? 

Đáp: Vọng tâm nếu đầy đủ tất cả pháp y 

chánh, há lại không đầy đủ cả Tây phương 

Cực lạc. Nếu biết Tây phương Cực lạc là thật 

cảnh nhất như với Ta-bà có thể cầu, có thể nói 

tâm đầy đủ. Nếu bảo tâm này là đó, ngoài tâm 

là cảnh không thật, thì đây chỉ là vọng tâm hư 

tưởng có gì là thật đâu mà bảo là tâm đầy đủ. 

Lại tâm tức cảnh thì gọi là chân tâm, tâm lìa 

cảnh thì gọi là vọng tâm cho nên biết chân 

vọng tuy đồng mà “tức và lìa” là khác, được 

“tức” thì mất “lìa”, “tức” phải thì “lìa” quấy, 

ý chỉ rất rõ ràng. 

Lại như Pháp sư Thiếu Khang tu nhân 

niệm Phật. Khi niệm danh hiệu Phật thì Phật 

trong miệng bay ra giống như các hạt ngọc 

liền nhau, hình dạng ấy lưu lại, khiến cả 

chúng hội đều thấy. Phật còn có hình tướng 

thì cõi nước sao chẳng thật có. Lại có một 

nhóm bảo đối với sự thì có, đối với lý thì 

không, hoặc bảo chốn chốn đều là Tịnh độ. 

Thật đáng thương thay cho đám người này 

lầm sâu khó bỏ. Lại như Ngài Nam Dương 
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pháp sư thuộc phái Thiền tông đã vô tình nói 

pháp thoại với Thiền khách rằng: “Tuy tôi 

không chuyên nói về chỉ thú Tịnh độ nhưng 

cũng đau lòng vì đời Mạt pháp số người 

hướng về ảnh duyên mà cầu Phật thì quá 

nhiều.” Cho nên ở đây không thể không nói 

đầy đủ. 

Phần phụ: Hình vẽ nói về cảnh tâm chân 

vọng. 

Hình vuông lớn là dụ cho chân tâm đại 

giác không sinh diệt, lượng của tâm không 

thể lấy gì làm dụ, nên nay lấy hình vuông 

như thế. 

Hình tròn là dụ cho vô biên hư không ở 

mười phương. 

- Mười hình vuông nhỏ là dụ cho mỗi vi 

trần số thế giới ở mười phương. 

- Chữ tâm ở giữa thân người là dụ cho 

bụng ông hiện đang chứa ảnh duyên vọng 

tâm lục trần. Tâm vọng ảnh này đang ở trong 

thân ta, thân ta ở trong thế giới, thế giới ở 

trong hư không, hư không ở trong chân tâm 

đại giác sẵn có, cho nên biết hai cõi Đông thì 

dơ mà Tây thì sạch. Cảnh thật có hai hình, 

cách nhau mười vạn ức cõi nước đâu có thể ở 
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trong tâm ảnh duyên hư vọng hiện tại của 

ông. 

- Phật, Tổ có nói duy tâm Tịnh độ, bổn 

tánh Di-đà là ở đây lấy hình vuông mà dụ. 

Nó hay gồm chứa chân tâm thập hư đại giác 

không sinh diệt. Nếu bảo nó ở trong tâm ảnh 

duyên vọng tưởng hiện có của ông thì có thể 

bảo là mê hoặc quá mức vậy. 

Kinh Lăng-nghiêm có nói: Ví như có trăm 

ngàn biển cả lắng trong lại bỏ đi chỉ nhận lấy 

bọt nước trôi nổi làm thể rồi bảo là toàn nước 

khắp các bể khơi. Đây thật là đám người mê 

trong mê, tức là nghĩa này vậy. Lại nói các 

hư không ở mười phương sinh ra trong tâm 

ông cũng như vẩn mây điểm trên khoảng 

không huống là các thế giới trong hư không 

há lại có thể lìa cái chân tâm vốn có của ta 

sao? Lại bảo hư không sinh trong đại giác 

giống như một bọt nước trong biển cả, vi 

trần cõi nước hữu lậu đều nương vào hư 

không sinh ra, như thế thì các cõi sạch nhơ 

không thể lìa chân tâm thì vì sao lại trở ngại 

mà trước tướng cầu sinh. Nếu hiểu rõ thì xa 

tức là gần, cầu tức không cầu, tự hợp với lý 

thú. Về hai tâm chân vọng này người xưa đã 
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giải thích rất nhiều rất hay, không thể dẫn đủ. 

Kẻ tu hành há chẳng noi theo? 

3. Quở trách hiểu lầm. 

Niệm Phật Tam-muội gọi là Tam-muội 

vương là vì cảnh giới của nó rất sâu, rất khó 

cùng tột. Xưa nay các tổ sư truyền trao cho 

nhau không giống, đến như tông Thiên Thai 

nói là đầy đủ nhất thì Từ Ân, Hiền Thủ mỗi 

vị dẫn ra khá dài. Kịp đến Thiền tông của ta 

cũng rất sáng rõ chỉ vì kẻ hậu học đần độn 

cạn cợt, không hiểu được chỗ hướng về, còn 

chưa lên tòa nói pháp đâu thể nhập thất ngồi 

yên. Chưa tìm được pháp môn mà dị kiến đã 

quá nhiều bèn đem thiền tông Lục tổ, chỗ đại 

sư trong Đàn kinh nói về Tịnh độ, trong đêm 

tối đoán mò, căn cứ vào lời nói mà hiểu càn 

rồi bảo vốn không có Tịnh độ, bất tất phải 

cầu vãng sinh, mà không biết là đại sư ta 

không phải chỉ nói tùy cơ nghi mà thật ra 

nghĩa rất phù hợp với ý chỉ của kinh. Vả như 

theo lời ấy thì chỉ nói Tịnh độ bất tất phải cầu 

sinh cũng không nói là không có Tịnh độ. 

Tịnh độ đã có thì lý vãng sinh tất rõ ràng, vì 

sao kẻ mới học lại chấp ngón tay là mặt 

trăng. Nếu căn cứ vào lời Đại Sư nói thì: 
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“Người mê thì niệm Phật cầu vãng sinh vào 

cõi ấy, còn người ngộ thì tự tịnh tâm mình.” 

Lại bảo: “Người ở Đông phương chỉ cần tâm 

tịnh liền không tội, dầu người ở Tây phương 

mà tâm không tịnh thì cũng có lỗi. Người 

Đông phương tạo tội niệm Phật cầu sinh Tây 

phương, còn người Tây phương tạo tội niệm 

Phật thì cầu sinh vào cõi nào? Kẻ phàm phu 

không hiểu rõ không biết Tịnh độ ở trong 

thân nên nguyện Đông nguyện Tây, người 

ngộ thì biết đây là một thứ.” 

Lại nói Tịnh độ xa gần là do chúng sinh có 

thiện căn không đồng, mà cõi Phật đâu có xa 

gần khác nhau. Thế nên gọi là “bất tất phải 

cầu sinh”. Song điều cần yếu là chúng sinh 

dứt hẳn mười ác và tám tà, tu đủ thập thiện 

và bát chánh, lại khiến biết rõ tâm địa tánh 

vương không lìa thân này, chỉ vì mê ngộ mà 

có khác. Nếu ngộ thì hay thật hành Từ Bi Hỷ 

Xả, các việc thiện, bằng, thẳng v.v... tức là 

Quán Âm, Thế Chí, Thích-ca, Di-đà. Nếu mê 

thì phân biệt người và ta, tâm tà hư vọng trần 

lao khác nhau tức là có cảnh núi Tu-di và 

biển nước, có các phe nhóm rồng, quỷ, địa 

ngục v.v... nay hiểu rõ ý chỉ của Đại Sư là 
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chỉ hay tâm tịnh thì chỗ nào cũng đều tịnh. 

Thật ra nghĩa không khác gì với việc ở pháp 

hội Duy-ma, Đức Phật lấy chân bấm đất biến 

nhơ thành sạch, tất cả chúng hội đều tự thấy 

mình đang ngồi trên tòa sen báu nghĩa thật 

không hai. Đây là kinh này ý nói tùy mình 

tâm tịnh thì Phật độ liền tịnh, lời nói này thật 

đã sáng tỏ. Lời biện luận của Đại sư kia đâu 

chẳng khen ngợi tâm Phật rất phù hợp với ý 

kinh. Chỉ có Thánh nhân nói pháp giá và biểu 

không đồng. Có vị lại chưa diễn đạt hết, chớ 

nên dẫn pháp giá đó mà tự dối lừa huống lại 

là cả một tạng đại giáo điển. Hoặc có khi nói 

pháp giá tất cả đều quấy, thì là tất cả phải cầu 

vãng sinh. Hoặc có khi nói pháp biểu tất cả 

đều phải cầu vãng sinh. Hai cách nói này đều 

chính miệng Phật nói ra, nghĩa không hề sai 

khác. Đâu có thể chỉ riêng chấp lời nói về 

pháp giá mà liền vội vã bỏ đi cái nghĩa cầu 

vãng sinh của pháp biểu. Nếu ngay ở quả mà 

bảo cõi nước không cần phải bỏ nhơ lấy sạch 

mà chỉ cốt tịnh tâm mình thì Đại sư cũng sẽ 

bảo chỉ nên tịnh tâm mà thôi, bất tất phải 

khiến người đoạn dứt các nghiệp ác mà tu các 

hạnh thiện. Nay đã khiến người dứt ác tu 
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thiện thì tất là đối với cõi nước cái nghĩa bỏ 

nhơ lấy sạch càng sáng tỏ. Cho nên khi Phật 

nói pháp giá là cốt muốn hiển bày cái pháp 

biểu khiến cầu vãng sinh, khi nói pháp biểu, 

chính là căn cứ vào pháp giá mà biết không 

sinh, cho nên biết Ngài Tào Khê khiến người 

đối với tâm làm nhân trước phải tịnh thì báo 

cảnh sẽ tự tịnh mà không khiến phải cầu sinh 

đó là pháp giá vậy. Còn Ngài Lô Sơn khiến 

người nhập vào báo cảnh tịnh của Phật thì 

tâm là nhân phải tự tịnh nên dạy phải cầu sinh 

đó là pháp biểu. Song Phật và Tổ khi nói 

pháp thì nhân quả không hai, không trước 

không sau, hai nghĩa chưa từng trái nhau. Tuy 

khiến người có chỗ vào không đồng nhưng 

pháp thể vẫn là một. Vì sao người thời nay 

vừa nghe lời nói về pháp giá liền bảo là đúng 

và vội cho lời nói của pháp biểu là sai, rồi tự 

sinh ra chứng lui sụt. Thật đáng thương thay, 

mà không biết rằng Đại Sư nói pháp giá 

“không cần cầu sinh” chính là vì hiển bày 

pháp biểu khiến phải cầu sinh Tịnh độ vậy. 

Lại như đức Thế Tôn cả một đời Thánh giáo 

trải nói rất nhiều bộ kinh nhưng đều là một vị, 

nhưng đối với pháp hiển thuyết thì nhất định 
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luôn khen ngợi sự nói thẳng rõ ràng, còn đối 

với nghĩa mật thuyết thì riêng rẽ nêu mật 

thuyết. Tùy các tông các bộ mà đặt ra biệt 

đàm, song há là Đức Phật ở đây không có biệt 

đàm kỳ diệu ư? Bởi vì muốn ứng hợp căn cơ 

khiến chúng hội phải vâng làm với ý chí 

không chút do dự. Nay ở cuối thời tượng 

pháp hộ trì tông giáo đâu không có chê bỏ 

hay khen ngợi. Đức Lục tổ vì muốn rộng 

truyền Nhất hạnh Tam-muội nên lý phải dẹp 

hết các thừa, còn Ngài Lô Sơn vì đặc biệt 

muốn phát huy niệm Phật Tam-muội nên 

khiến cắt đứt vượt ngang gồm nhiếp mọi căn 

cơ. Kẻ hậu học chớ nên lầm sinh hai cái thấy 

mà phải cân nhắc suy xét kỹ lưỡng. 

Lại bảo người ở Đông phương, Tây 

phương hễ tâm tịnh thì không tội, tâm không 

tịnh thì có tội, chính là bảo ở Đông phương 

cảnh ác thô mạnh, Phật đã diệt độ rồi thì tâm 

càng khó tịnh. Cũng như kẻ tục ở tại gia nhà 

lửa muôn việc kéo níu nung nấu, dẫu có tu 

cũng mất, khác nào cục đá nhỏ cho vào nước 

liền chìm, cho nên cần phải cầu sinh Tây 

phương. Ở đấy Di-đà, Thánh chúng đều hiện 

tiền đầy đủ, cảnh đẹp hạnh sâu, đứa con đi 
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hoang đã trở về, Đức Phật thân thiết dạy 

khuyên bổ ích. Còn như người xuất gia ở 

chùa, thiện duyên đầy đủ, quyết không còn 

thối chuyển, cho nên sinh vào cõi nước ấy thì 

tâm tịnh không tội, khác nào cục đá to mà 

được chở trên thuyền thì vào nước không 

chìm. Lại Đông phương, Tây phương thì lý 

vốn một thể. Cõi nước Phật ấy không phải 

chỉ cảnh đẹp, Đức Phật luôn hiện tiền nên hay 

phá trừ tội lỗi, tâm tất phải thanh tịnh, có thể 

bước lên Thánh địa, cho nên phải lánh xa 

ngay cõi Ta-bà mà cầu vãng sinh. Nếu là bậc 

có căn địa cao quý như Tào Khê Lục tổ còn 

hay dấn thân vào biển khơi sinh tử tầm thinh 

cứu khổ, giáo hóa chúng sinh thì đâu cần 

phải cầu sinh. Còn như các kẻ đạo lực chưa 

đủ, vọng bắt chước theo bậc tiên giác, tự 

mình không cầu sinh lại khuyên người cũng 

không cầu sinh, khác nào cứu vớt kẻ chết 

đuối mà không thuyền bè, cả hai cùng chết 

biết làm sao đây. 

Lại Đại sư ta thật sự là Lục tổ hoằng 

truyền Thiền tông, nhưng trong lời giảng dạy 

của Ngài đâu phải chỉ trình bày xiển dương về 

thiền Thiếu thất, nên Ngài có nói: “Tâm bình 
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thì đâu cần gì cực nhọc trì giới, hạnh thẳng thì 

cần gì phải tu Thiền.” Nếu căn cứ vào lời nói 

ấy rồi bảo không cần phải trì giới tu Thiền mà 

không biết ý Ngài bảo tâm đã bình thì ta đối 

với vật không còn bất bình, vật và ta đã bình 

thì đâu có thể giết thú vật khác để tự nuôi 

sống, cướp trộm của người khác để làm lợi 

mình, phân biệt trai gái để làm hạnh phi pháp, 

nói lời không chân thật lại hay uống rượu 

khiến say sưa li bì thì tâm bình đâu không 

thấy mà có tướng phạm giới này thì tất cả 

giới đều có đủ trong ấy. Há hoàn toàn không 

giữ giới lại cướp của giết hại v.v... mà bảo là 

tâm bình được sao? Thế mới biết lời nói “tâm 

bình cần gì nhọc công trì giới” chính là nói về 

sự to lớn của giới hạnh vậy. 

Thiền là tiếng Phạm, dịch là Tịnh lự hoặc 

dịch là chánh định hoặc dịch là Nhất hạnh 

Tam-muội. Há có người nào đức hạnh chánh 

trực mà tâm lại lăng xăng không tịnh, còn trụ 

vào định mà không chánh thì hạnh đó có chỗ 

bất nhất. Thế nên biết lời nói đâu cần dụng 

công tu Thiền chính là nói về sự sâu xa của 

thiền định. 

Đại sư có đức hạnh biểu tượng vượt hơn 
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hàng trời người, đạo hưng thịnh nhất ở thời 

tượng pháp sợ kẻ hậu học chấp pháp dính 

mắc ở Tích nên đối với giới thể thì nói câu 

“đâu cần nhọc công trì giới” đối với Thiền 

cảnh thì nói câu “cần gì phải tu Thiền”. Do 

đây mà ta lại biết là đối với pháp phải cầu 

vãng sinh Tịnh độ nên nói câu “cần gì phải 

cầu vãng sinh” vậy. Kẻ hậu học còn dính 

mắc ở Tích bảo rằng “thật không nên cầu 

vãng sinh” thật là ngu quá lắm. Bởi lời nói 

của đại Sư là “khuyên ngược” lời giảng của 

các tổ là “khen xuôi”. Không phải “xuôi” thì 

không dùng để mở ra con đường tiến tu, 

không phải “ngược” thì không hiển bày cái 

tu viên đốn. Khuyên ngược khen xuôi đều là 

pháp không có thực mà chỉ dùng để ứng hợp 

với căn cơ lúc ấy. Cũng như nói “gặp Phật 

giết Phật” đâu phải là thật giết Phật? Nếu lời 

nói giết Phật là thật thì Văn-thù múa kiếm 

cũng thật là giết Phật ư? Dẫu có tuân theo lời 

cổ nhân mà không hiểu thấu lòng cổ nhân lại 

bảo thật đúng là “bất tất phải cầu vãng sinh” 

thì chính là chỗ nói “chất đề hồ vị ngon là vật 

quý bổ trên đời mà gặp hạng người này thì 

cũng biến thành thuốc độc”. Thế nên Đại sư 
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gọi đó là lý tam đế viên diệu, đối với có vãng 

sinh mà nói là không vãng sinh, đối với 

không tu chứng mà bảo là tu chứng, hai bên 

không được mà trung đạo cũng không còn, 

khiến giáo thừa pháp môn viên đốn thản 

nhiên mà sáng tỏ rõ ràng. Như giơ cao mặt 

trăng mặt trời ở chốn tối tăm thì không đâu là 

không được soi sáng, mà lại bảo rằng Thiền 

tông đối với niệm Phật Tam-muội là yếu chỉ 

hướng về cõi Tịnh độ vẫn còn có chỗ chưa 

cùng tột được sao? 

Phàm như ở Hà tây có Đạo Xước, Trường 

An có Thiện Đạo, Tín Nguyên thiền sư, Trí 

Giác, Từ Giác đâu không phải là những bậc 

kế thừa đều xa nhờ tiếng xưa để lại mà cố sức 

hoằng đạo. Còn các Ngài Đạo Trân, Hoài 

Ngọc phô bày hạnh nghiệp viên chiếu các sự 

việc linh nghiệm sáng rỡ. Huống là ngày nay 

chốn Thiền lâm tụng niệm cho các bệnh tăng 

và niệm danh hiệu Phật mười niệm trong lễ 

trà-tỳ để cầu vãng sinh, các việc đã được ghi 

đầy sách vở, thói quen phong tục hãy còn, 

càng chẳng lầm vậy. 

4. Nói rõ về tuệ quán tâm Phật. 

Vả chăng niệm Phật Tam-muội thật là con 
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đường tắt giúp tất cả quần sinh vượt thoát ba 

cõi, sinh lên chốn Cực lạc. Pháp môn này đầu 

tiên được nói ra ở núi Linh Thứu, tiếp sau nối 

nghiệp ở Lô Sơn, cả mười phương đều khen 

ngợi, các Tổ gìn giữ truyền trao nối tiếp nhau 

từ xưa cho đến nay, chỉ tiếc là các thuyết khá 

nhiều khiến kẻ hậu học không nắm được quy 

chỉ. Riêng phái Thiên Thai có pháp môn Tam 

quán thì lý bao trùm các kinh, hơn hẳn các 

thuyết, bẩm thọ được ý chỉ của kinh giáo thì 

ích lợi khó nghĩ bàn cho nên kẻ hậu học 

không thể không lấy đây làm thuyền bè. 

Về Tam quán là một niệm tức không, tức 

giả, tức trung. Từ khi Đức Như Lai của ta 

nhắc lại cho đến các bậc trí giả được diệu 

ngộ, gọi đó là không thì tất cả đều không, giả 

thì tất cả đều giả, trung thì tất cả đều trung, 

cùng phá cùng lập, cùng không phải phá lập, 

viên dung dứt hết đối đãi, khó nghĩ khó bàn. 

Thống lãnh huyền môn các bộ, thấu suốt trí 

cảnh của Phật và chúng sinh, cùng tột cội 

nguồn của muôn pháp, hiển bày sự viên tu 

Tịnh độ. Nếu niệm Phật Tam-muội mà 

không có pháp môn này thì tất là chưa đạt 

đến chỗ tận cùng. 
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Ngài Tứ Minh Đại sư phát huy ý chỉ 

nhiệm mầu để dắt dẫn kẻ hậu học, hiện nay 

đều dùng lời nói này mà cầu sinh Tịnh độ. 

Tuy không ngoài các điều thiện nhỏ nhặt ở 

thế gian và các việc nghĩ tưởng, nhưng nếu 

không dùng pháp môn Tam quán Đại thừa 

tròn đầy mầu nhiệm để giải thích ý chỉ sâu xa 

của kinh Thập lục quán khiến người hiểu rõ 

mà bắt đầu thực hành thì không do đâu mà 

vãng sinh được. Phép quán là: 

Trước tiên quán mặt trời lặn: Sở dĩ trước 

phải đưa cái tưởng là hướng về cõi Phật kia. 

Người tu hành sơ tâm tuy hiểu căn trần đều là 

pháp giới, nhưng tâm tưởng yếu kém, thắng 

cảnh khó hiện, thế nên Như Lai đặt ra các 

phương tiện khác tức lấy mặt trời lặn làm 

cảnh, tưởng ra mặt trời trong khi quán. 

Người vẹn toàn hiểu biết kỳ diệu thì biết rõ 

rằng năng tưởng vốn đầy đủ tất cả pháp y 

chánh. Nay lấy tâm đầy đủ mặt trời mà 

duyên với mặt trời tức tâm khiến mặt trời 

bổn tánh hiện rõ trước mắt. Đây bèn lấy tâm 

pháp giới duyên với cảnh pháp giới mà khởi 

lên mặt trời pháp giới. Tất cả đều là pháp giới 

thì đâu không là tức không, giả, trung, đây là 



SỐ 1974 - BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ, Quyển Thượng   37 

 

trình bày tổng quát. Nếu luận riêng về công 

của mặt trời thành tam quán, vì căn cảnh 

không tịch nên mặt trời tâm vô ngại. Vì 

duyên khởi mà giả lập, cho nên mặt trời 

nhiều tưởng sinh ra vì tâm mặt trời ấy đều là 

pháp giới, cho nên đương thể sẽ hiện bày. 

Quán mặt trời đã thành thì cả ba quán đồng ở 

một tâm, không phải một không phải ba mà 

một mà ba, không thể nghĩ bàn. Quán mặt trời 

đã thế thì quán các thứ khác cũng thế. Nên 

biết tất cả mười sáu thứ đều dùng không, giả, 

trung một tâm ba quán để làm pháp của tưởng 

tướng. 

Kế đến là quán nước trong, lại tưởng thành 

băng. Bởi vì ở cõi Tịnh độ thì lưu ly làm đất, 

đất này khó tưởng nên khiến phải tưởng 

băng, tưởng băng đã thành thì đất báu ở cõi 

ấy sẽ dễ thấy. Như trên thì việc quán mặt trời 

lặn và quán băng là để làm phương tiện. 

Sau đó quán đất đai, cây cối, ao hồ, rồi 

quán chung cả về lâu đài, đất đai, ao hồ v.v... 

từ trên là sáu quán đều dùng để quán y báo ở 

cõi ấy. Rồi quán đến tòa hoa sen là chỗ đứng, 

ngồi của ba Thánh. Quán bảo tượng, phân 

biệt rõ hình tướng của ba Thánh. Muốn quán 
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Phật thì trước phải quán tòa ngồi, vì Phật 

thiệt khó quán nên trước phải quán hình 

tượng cho đến khắp quán vãng sinh, quán xen 

cả Phật và Bồ-tát v.v... Bảy quán đều là để 

quán chánh báo ở cõi này. Cả ba quán sau là 

nói rõ người thuộc ba bậc chín phẩm từ cõi 

này sinh lên cõi ấy là do nhân tu không đồng 

nên cảm được quả cao thấp khác nhau. Nay 

cũng quán là khiến người tu biết rõ ba phẩm 

hơn kém mà bỏ các bậc trung hạ, cố gắng tu 

tập để được vãng sinh lên thượng phẩm. Song 

các quán đều căn cứ theo các tướng được chỉ 

bày trong kinh nói, nhớ giữ trong tâm làm 

cảnh sở quán, vẫn là hiểu rõ tự tâm đầy đủ 

các pháp này, nhờ cảnh để tưởng thành là để 

tâm phát sáng tâm mình. Lại tên kinh là Phật 

thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh, thì 

Phật chính là thắng cảnh được quán, vì nêu 

chánh báo để gồm thâu y quả. Nói về hóa chủ 

mà gồm chỉ cả đồ chúng, cho nên tuy có phép 

quán mà quán Phật là gồm khắp, nên chỉ nói 

quán Phật ấy thôi. Muốn quán Phật ấy thì 

trước phải quán sắc thân Phật ấy to rộng như 

hư không đoan nghiêm vi diệu. Mỗi phần trên 

thân đều đủ tám vạn bốn ngàn tướng, trong 
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mỗi tướng đủ tám vạn bốn ngàn vẻ đẹp mỗi 

vẻ đẹp đủ tám vạn bốn ngàn ánh sáng, mỗi 

ánh sáng có mỗi mỗi thế giới hải, trong thế 

giới hải có tất cả mười phương chư Phật, Bồ- 

tát, Thanh văn, Duyên giác, tăng chúng mỗi 

mỗi đều rộng lớn vi diệu không thể kể xiết. 

Chỉ nên nhớ tưởng khiến tận mắt thấy tâm. 

Nhìn thấy các việc đó tức là thấy được mười 

phương chư Phật, vì nhìn thấy được chư Phật 

nên gọi là niệm Phật Tam-muội. Thật hành 

quán này thì gọi là quán tất cả thân Phật, vì 

quán thân Phật nên cũng thấy được tâm Phật. 

Tâm Phật là đại Từ bi, lấy vô duyên từ mà 

nhiếp độ chúng sinh. Người tu quán này khi 

bỏ báo thân này thì sẽ sinh ra trước chư Phật, 

được vô sinh nhẫn. 

Lại nói quán Phật Vô Lượng Thọ là từ một 

tướng đẹp mà vào, tức chỉ quán sợi lông trắng 

ở giữa chặn mày khiến rất sáng rỡ rõ ràng. 

Thấy lông trắng ở chặn mày có đủ tám vạn 

bốn ngàn vẻ đẹp tự nhiên hiện ra. Nhìn thấy 

Đức Phật Vô Lượng Thọ tức là nhìn thấy 

mười phương vô lượng chư Phật, vì thấy 

được vô lượng chư Phật nên chư Phật hiện ra 

thọ ký. Ấy là khắp quán tất cả tướng sắc thân, 
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cho nên biết mười sáu diệu quán này thì quán 

thân Phật là cốt yếu. Cả tám vạn tướng đẹp 

đều tưởng khó thành nên bảo chỉ quán tướng 

lông trắng giữa chặn mày to như năm núi Tu-

di. Nếu tưởng này đã thành thì tám vạn tướng 

đẹp đều hiện rõ. Đây là yếu môn vậy. Nếu đã 

tu các quán trước thì tâm được lanh lợi, các 

quán đã rộng lớn sâu chắc thì có thể xứng 

với lượng sợi lông giữa chặn mày mà quán, 

khiến cho cả tám vạn tướng đẹp tự nhiên đều 

hiện. Trong lời sớ khiến kẻ quán yếu kém về 

tướng lông chặn mày, chính là vì kẻ chưa tu 

các quán trước và kẻ có tu quán mà chưa 

thành. Cho nên đối với việc tu quán thân Phật 

là tướng đáng quán của kẻ mới phát tâm vì đó 

là cửa vào Tam-muội vậy. 

Lại Ngài Từ Vân pháp Sư bảo là chỉ nên 

tưởng thẳng kim thân Đức Phật A-di-đà một 

trượng sáu đang ngồi trên tòa sen, chuyên 

chú vào một tướng lông trắng giữa chặn mày, 

lông này dài một trượng rưỡi, chu vi là năm 

tấc, vòng ngoài tám cạnh, bên trong rỗng 

không, soắn về phía tay mặt, ở giữa chặn mày 

sáng sạch trong suốt không thể kể xiết, kim 

nhan sáng chói, đường nét rõ ràng. Khi thật 
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hành quán này nên chuyên tâm chú tưởng 

bền chắc vào một chỗ không dời. Nếu tưởng 

này thành thì Tam-muội liền hiện tiền. Thế 

nên kinh Quán Phật Tam-muội có nói: “Nếu 

người chí tâm cột niệm, ngồi ngay quán 

niệm sắc thân, phải biết tâm mình như tâm 

Phật, cùng Phật không khác. Tuy ở giữa 

cảnh trần lao mà không bị các bụi trần che lấp 

nên tu quán này chính là thật sự niệm Phật. 

Thế nên biết công đức quán Phật việc như 

thế. Lại tướng đẹp đẽ sáng suốt to lớn vi diệu 

của Đức Thế Tôn kia, các chúng sinh hẹp hòi 

yếu kém tưởng niệm khó thành. Nên Phật 

khiến trước khi quán chân thân Phật cần nên 

quán hình tượng. Phật tất phải ngồi trên tòa, 

nên trước phải quán tòa. Khi quán tòa ngồi 

đã thành rồi thì tiếp đó quán hình tượng. 

Kinh nói rằng: “Chư Phật Như Lai là thân 

pháp giới, nhập vào tâm tưởng của tất cả 

chúng sinh, thế nên tâm của ông khi tưởng 

Phật thì tâm đó tức là ba mươi hai tướng, là 

tám mươi vẻ đẹp, tâm đó làm Phật, tâm đó là 

Phật. Chư Phật là Chánh biến tri hải, từ tâm 

tưởng mà sinh ra. Thế nên cần phải nhất tâm 

quán chắc vào Đức Phật ấy. Về thân pháp 
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tánh của báo thân Phật. Đầy đủ thỉ giác gọi 

là Báo Phật, tột bày bổn giác gọi là thân pháp 

tánh, thỉ bổn ngầm thông nhau hay khởi ứng 

dụng. Song không phải chúng sinh năng cảm 

thì chư Phật cũng há năng ứng sao. Năng cảm 

như nước, năng ứng như mặt trời, thế nên thỉ 

giác hợp với bổn giác cũng như mặt trăng 

đang rực sáng trên khoảng không. Khi nhập 

vào tưởng tịnh như bóng mặt trăng hiện khắp 

trăm sông. Có cảm có ứng, hai đạo này giao 

nhau, đó là nghĩa nhập vào tâm tưởng chúng 

sinh vậy. 

Lại thân pháp giới tức là thân Phật không 

có nơi nào không biến khắp nên lấy pháp giới 

làm thể. Nếu hay được cái quán Phật Tam-

muội này thì tâm quán giải sẽ khế nhập vào 

Phật thể, Phật thể nhập vào tâm quán giải. 

Đây chính là thỉ giác giải bổn giác, thế nên 

bổn giác nhập vào thỉ giác. Có giải có nhập, 

hai thứ này tương ưng, đó là nhập vào tâm 

tưởng chúng sinh vậy. Phải biết tâm quán 

hiện nay không phải là ngay ở ấm tâm mà 

quán bổn tánh Phật đó là nhờ Phật khác để 

hiển sáng bổn tánh. Thế nên trước nói Ứng 

Phật nhập vào tâm tưởng của ta, sau mới nói 
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thân Phật toàn là bổn giác, cho nên Ứng Phật 

hiển rõ biết bổn tánh sáng suốt nghĩa nhờ bên 

ngoài được thành, quán duy tâm được lập. Cả 

hai nghĩa đều thành tức là pháp quán này vậy. 

Lại trong kinh nói tâm đó làm Phật, tâm 

đó là Phật. Do đó chỉ rõ quán Phật hiện nay 

phải biết rõ tu và tánh không có hai ý chỉ. 

Nói làm Phật thì có hai nghĩa: Một là tâm 

tịnh thì hay cảm được ứng Phật ở phương 

khác. Nghĩa là pháp thân chư Phật vốn không 

có sắc tướng, do chúng sinh tâm tịnh nương 

vào nghiệp thức mà huân pháp thân Phật nên 

hay thấy được sắc tướng cao quý của Ứng 

Phật. Hai là, Tam-muội hay thành quả Phật 

của mình, nghĩa là chúng sinh dùng tịnh tâm 

mà tưởng, thành tựu được quán Phật Tam-

muội nên hay khiến chính mình trọn thành 

quả Phật. Hai nghĩa này trước là nói làm Phật 

khác, sau nói làm Phật mình. Phải biết rằng 

quả Phật là từ chứng mà có chứ không phải là 

tự nhiên mà được, tức “là” mà “làm”, toàn 

tánh thành tu hiển rõ chẳng phải tánh đức tự 

nhiên là Phật. 

Nói là Phật cũng có hai nghĩa: Một là tâm 

tức là Ứng Phật. Trước nói Phật vốn không 



SỐ 1974 - BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ, Quyển Thượng   44 

 

hình tướng vì tâm cảm nên có thì tâm Phật 

có và không khác nhau rõ ràng, nay mất cái 

thấy này cho nên chính tâm chúng sinh liền 

hoàn toàn là Ứng Phật, do lìa ngoài cái tâm 

này lại không có Phật nào khác. Hai là tâm 

tức là quả Phật. Vì tâm đã là quả Phật cho 

nên biết không có cái nhân thành Phật. Vì 

trong tâm chúng sinh đã luôn có Đức Như Lai 

ngồi kiết già ở đấy, há phải đợi ở vị lai mới 

thành quả Phật. Hai nghĩa này nghĩa trước là 

Ứng Phật, nghĩa sau là quả Phật. Phải biết quả 

Phật vốn đã đầy đủ, không phải từ duyên mà 

thành, tức “làm” mà “là”, toàn tu mà thành 

tánh, hiển rõ không phải do nhân duyên tu 

đức mà thành Phật. Nếu lấy “làm, là” hiển rõ 

ba quán thì không phá, giả lập đều gọi là làm. 

Đó tức là quán nhị biên. Còn không phá 

không lập thì gọi là “là”, là quán Trung đạo. 

Toàn “là” mà “làm” thì ba đế cùng phá cùng 

lập. Toàn “làm” mà “là” thì ba đế cùng không 

phải phá lập, tức không, giả của trung mà gọi 

là “làm” thì hay phá được ba hoặc, lập ra ba 

pháp, cho nên cảm được ba thân viên ứng của 

Phật khác, hay thành được cái quả ba thân ở 

trong tâm ta. Tức trung của không vàgiả mà 
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gọi là “là” thì toàn thể hoặc tức là trí, toàn thể 

chướng tức là đức, cho nên tâm là Ứng Phật, 

tâm là quả Phật, cho nên biết hai nghĩa “làm” 

và “là” mà một tâm tu hành, chính ba quán 

không thể nghĩ bàn là tổng thể của mười sáu 

quán, diệu tông của một kinh vậy. Văn từ đó 

mà ra, nghĩa khắp trước sau. Thế nên người 

tu phải dùng ý này mà tu nhân Tịnh độ. 

Có kẻ hỏi sao không dựa vào các điều kinh 

nói chỉ lấy tưởng sự sinh thẳng về Tịnh độ, 

lại bày ra môn Tuệ quán khiến kẻ mới tu khó 

vào? 

Đáp: Nói tuệ quán hay tưởng sự cho đến 

việc thiện nhỏ nhoi của người chỉ cần được 

nhất tâm là có thể sinh về Tịnh độ, chỉ có 

điều là thô, diệu không đồng thôi. Thô thì chỉ 

là tưởng sự, diệu thời chuyên nơi quán tâm. 

Lời sớ nói: Bởi vì viên giải hoàn toàn 

khác xa Tiểu thừa. Tiểu thừa mê muội duy 

tâm, Phật từ ngoài tâm mà có, cho nên thể 

của tâm Phật ấy không đồng. Người tu Đại 

thừa đều biết một tâm ta đều đủ tánh chư 

Phật, nhờ cảnh để tu quán, tướng Phật liền 

hiện bày. Nay quán Di- đà lấy y chánh làm 

duyên để hun đúc tâm tánh. Tâm tánh có đủ 
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cả y chánh Cực lạc, do hun đúc mà phát sinh, 

tâm đủ mà sinh há lìa tâm tánh. 

Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Trọn 

ngày quán tâm trọn ngày quán Phật, ý chỉ ấy 

rất rõ ràng vậy. 

Lại nên hiểu biết pháp giới viên dung, thể 

nó khó nghĩ bàn, làm cái tâm một niệm của ta 

cũng lại nêu cái thể làm chúng sinh, làm Phật, 

làm y, làm chánh, làm căn, làm cảnh, một 

tâm, một hạt bụi... cho đến một hạt cực vi 

đều là toàn thể pháp giới mà làm, vì mỗi một 

pháp thì toàn pháp giới đều làm cho nên nêu 

ra một là viên dung toàn phần pháp giới. Đã 

toàn pháp giới thì còn có một vật nào không 

đủ các pháp vì tất cả pháp mỗi mỗi đều đầy 

đủ tất cả pháp. Thế nên nay ta lập ra những 

nghĩa duy sắc, duy hương v.v... 

Lại nói rằng Tỳ-lô-giá-na biến khắp tất cả 

chỗ, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Đó là 

ông Phật tánh đức của chúng sinh, không 

phải mình, không phải người, không phải 

nhân, không phải quả, tức là cái thể đại giác 

viên thường. Cho nên biết cái thể quả Phật 

tròn sáng tức là tánh đức sẵn đủ của hàng 

phàm phu ta, cho nên bốn Tam-muội gọi 
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chung là niệm Phật. Nếu như cái quán môn 

này mượn cảnh y chánh ở cõi An dưỡng kia 

dùng quán vi diệu chuyên từ Phật hiện bày 

cái thể chân Phật. Tuy mượn nhờ cảnh ấy 

mà phải biết y chánh đều cùng ở một tâm. 

Tâm tánh cùng khắp, không pháp nào mà 

không tạo ra, không pháp nào không đầy đủ. 

Nếu có thấy mảy may pháp nào từ ngoài tâm 

sinh ra thì không gọi là quán Đại thừa được. 

Lại kinh Nhân Vương Bát-nhã nói Phật 

hỏi vua Ba-tư-nặc: “Ngài dùng tướng nào mà 

quán Như Lai?” Vua thưa: “Con quán thân 

Thật tướng, quán Phật cũng thế, không có mé 

trước, mé giữa, mé sau, không trụ ở ba mé, 

mà không lìa ba mé, không trụ ở năm uẩn, mà 

không lìa năm uẩn, không trụ ở bốn đại mà 

không lìa bốn đại, không trụ ở sáu xứ mà 

không lìa sáu xứ, không trụ ở ba cõi mà 

không lìa ba cõi. Cho đến không phải thấy 

nghe hiểu biết vì nói năng bặt dứt, tâm hành 

xứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạn, đồng với chân tế, 

ngang bằng pháp tánh. Con lấy tướng này mà 

quán thân Phật Như Lai.” Phật bảo: “Nên 

như thế mà quán, quán khác đi tức là tà 

quán”, nghĩa này thật càng sáng tỏ. 
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Lại hỏi: Nếu thế, tại sao không quán thẳng 

cái vẻ đẹp nhiệm mầu của chân thân ở cõi ấy, 

mà kinh này lại dạy người phải trước quán 

hình tướng? 

Đáp: Đức giáo chủ cõi Ta-bà khen ngợi 

cảnh Cực lạc là cốt dắt dẫn chúng sinh lìa 

khỏi ngũ trược, dạy ta quán pháp thân của 

Đức Phật ở cách xa sáu mươi vạn ức na-do-

tha do-tuần, mà trước phải quán tượng báo ở 

trên đài hoa là vì đặt ra phương tiện, khiến 

quán thô mà thấu diệu. Kế đến lấy hình 

tượng cao một trượng sáu, một trượng tám, là 

tùy thuận kẻ phàm phu thấp kém, khiến quán 

nhỏ mà thấy lớn. Bởi vì tướng thô diệu khác 

nhau thì đều từ tánh mà khởi tu, lớn nhỏ khác 

hình đều từ bổn mà đến tích. Cái tánh năng 

quán đầu tiên không khác thì cảnh sở quán 

đâu thể so lường, cho nên nói viên đốn một 

tiếng khắp đủ, về khai thị thì có thứ lớp mà 

không phải dần dần, tùy thuận theo căn khí 

mà không thiên lệch, cùng mở quán môn, 

toàn bày Thật tướng. Nguồn gốc của hình 

tượng và lời dạy chẳng phải từ đây sao! Đây 

là ý chỉ thẳng tắt của niệm Phật Tam-muội, 

luận bàn trước sau không hai, là đạo Đại thừa 
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viên đốn, như mặt trăng mặt trời cùng khắp 

soi thiên hạ đời sau, khiến họ biết tâm chân 

vọng, tức một mà không đồng, mà lý có chỗ 

đạt tới vậy. Đó gọi là không lìa nhật dụng, 

giải hạnh, quán tuệ thảy đều đầy đủ. Người tu 

học há chẳng cố gắng hết lòng ư. 

5. Chánh quán đạo tràng, tôn tượng, niệm 

Phật. 

Về quán tuệ Tam-muội phải lấy ý chỉ 

quán tuệ này mà quán y chánh ở cõi Cực lạc 

kia khiến tâm này thuần thục, lý tâm và cảnh 

là một mà vãng sinh thẳng đến cõi ấy. 

Đạo tràng chánh quán, tức là người ấy đã 

đạt được ý chỉ của quán tuệ nhưng việc đối 

đãi của lục căn hãy còn lưu lại trần cảnh, hoặc 

là có lui sụt, cho nên đối với đạo tràng, 

Thánh tượng cho đến các vật cúng dường 

trang nghiêm như y chánh ở cõi Cực lạc đều 

đồng một thể mà quán. Người tu hành tuy 

chưa lìa cõi Ta-bà nhưng vì tâm quán này 

làm một nên như đã sinh về cõi Tịnh độ rồi 

vậy, do vậy lúc mạng chung đều được cảm 

ứng. Vả như người tu hành làm việc sám hối, 

cúng thờ trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh 

cho đến chỉ một hương một hoa thì đâu 
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chẳng tức là lý ba đế kia. Nếu không dùng đế 

lý này mà trong mọi sự đều chánh niệm quán 

sát khiến hạnh cao quý kia có chỗ nương về 

thì đối với đạo Viên đốn Đại thừa không thể 

mở bày sáng tỏ. Như ở cõi Phật kia có vô 

lượng tất cả đồ vật trang nghiêm đều do kẻ 

mới tu hạnh Bồ-tát ở cõi ấy lúc tu nhân mà 

cảm nên hạnh, nhân hạnh đã lập thì quả độ 

liền hiện tiền, cho nên các vật trang nghiêm 

đẹp đẽ vô tận. Nay chúng ta quán quả biết 

nhân thì biết Tam-muội và đạo tràng mỗi mỗi 

đều trang nghiêm cùng với nhân quả cõi Cực 

lạc kia không hai, đâu chẳng phải là mỗi mỗi 

đều thành đại Tam-muội hiển bày các pháp 

môn viên dung vi diệu như cõi Cực lạc v.v... 

không sai khác, cũng tức từ đủ các vật trang 

nghiêm ấy làm thân tướng đẹp đẽ. Cúng thờ 

thân tướng không kia không đây, không một 

không nhiều, chánh y cùng dung nhau hiển 

bày lý pháp giới như các cõi nước chư Phật 

khó thể nghĩ bàn, há có thể xem là cây đất tạo 

nên cảnh ấy ư? Cho nên biết hoặc cảnh hoặc 

tâm, hoặc thân hoặc cõi đều đồng một thọ 

dụng tự tại vô ngại. 

Kinh nói rằng do các Ba-la-mật mà sinh 
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tất cả lọng báu, đối với tất cả cảnh mà hiểu 

biết thanh tịnh thì sinh ra màn hoa, do vô sinh 

pháp nhẫn thì sinh ra tất cả y phục, tâm nhập 

vào pháp kim cang vô ngại thì sinh ra các 

lưới chuông, tâm hiểu tất cả pháp là như 

huyễn thì sinh ra mùi hương bền bỉ. Tâm là 

tòa ngồi của Như Lai cùng khắp các cảnh giới 

Phật thì sinh ra tất cả các toà ngồi báu đẹp, 

tâm cúng dường chư Phật không lười trễ thì 

sinh ra tất cả cờ xí, tràng phan báu, tâm hiểu 

các pháp như mộng mà hoan hỷ thì sinh ra tất 

cả cung điện báu nơi ở của Phật, không 

vướng mắc thiện căn thì sinh ra tất cả mây 

hoa sen báu v.v... lấy đó mà quán thì biết 

cảnh y chánh Cực lạc do Di-đà Như Lai đã 

hoàn thành các nhân hạnh nên nay chiêu cảm 

được các quả ấy. Đạo tràng này của ta đã là 

nhân sinh vào Tịnh độ ấy, nhân hơn kém tuy 

không đồng hoặc nhiều như nước biển cả 

hoặc ít như vài giọt nhưng chất vị há chẳng 

đồng một thể ư. Nhân nghĩa ấy, trong đạo 

tràng, lục căn đối với hương hoa, đèn đuốc, 

lọng báu, phướn đẹp, tất cả các vật cúng 

dường cho đến y phục, ngọa cụ, ăn uống, 

thuốc men, các vật dùng hằng ngày dù một 
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sắc, một hương cho đến một hạt bụi cực vi 

không gì không phải là Tam-muội, không gì 

không phải là pháp môn, đều có thể khiến 

người phát sinh hiểu biết kỳ diệu, ngộ tâm 

chứng Thánh. Tuy chưa nghe tiếng cũng hay 

biểu hiện các đại pháp môn như niệm Phật 

Tam-muội, tức cũng là tất cả thân chúng sinh 

và Phật, cảnh, trí vô ngại, cũng hay cùng ta 

đồng hạnh, làm pháp lữ thật sự. Người tu 

hành dám coi thường khiến không phát ra 

diệu ngộ mà đều có thể sinh vào cõi ấy được 

ư? 

Kinh nói rằng thiền định luôn giữ tâm vào 

một duyên, trí huệ hiểu rõ cảnh đồng với 

Tam-muội nghĩa cũng như thế. Nếu hay thật 

hành quán này thì căn cảnh đồng một, đâu chỉ 

có Tam nghiệp của ta mới là hay tu. Lại như 

địa ngục đủ mọi khổ hình, dao, gậy, kiếm lửa 

vì người ấy trước đã tạo các ác nhân nên 

khiến như thế, mọi thứ động đậy đều là rắn rít 

chó dữ, làm sâu bọ chim chóc chui vào 

xương, rút vào tuỷ gây nên các đau đớn khổ 

não. Huống là các vật trang nghiêm ở giữa 

đạo tràng mà không phải là đồng nguồn với y 

chánh, đều là pháp giải thoát cùng ta đều 
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thành Tam-muội ư? Lại các thứ trang nghiêm 

trong đạo tràng hình vật đều khác, còn có thể 

khiến người phát diệu giải, huống nay phụng 

thờ tôn tượng cung kính cúng dường, hết 

lòng hết chí như cha mẹ, há chẳng khiến ta 

giải thoát nhanh chóng sinh vào nước An 

dưỡng. Vả như tượng một Đức Phật và hai vị 

Bồ-tát đặt trong đạo tràng, làm đích để nhắm 

vào đó mà sám hối là chủ, các tượng khác là 

bạn, gọi chung là chánh, còn các vật trang 

nghiêm đều gọi là y, chủ bạn, y chánh cùng 

với y chánh ở cõi Cực lạc kia thô diệu không 

đồng. Nhưng cái tượng chủ ấy có bao nhiêu 

thần thông nguyện lực đồng với chân thân 

Phật, vái lạy thì linh, cầu xin liền ứng, có gì 

sai khác. Đã không sai khác thì đối với hình 

tượng này đâu có thể chỉ xem như gỗ đất keo 

sơn sắc vàng tạo nên, mà không quán là chân 

thân tướng hảo đại nguyện của Phật ở Tây 

phương Cực lạc ư? Nếu đối với lượng mà 

không thấy chân thân thì tâm ấy không phải 

chuyên nhất, Tam-muội khó thành, diệu ngộ 

không sâu chắc, lỗi lầm lắm vậy. Bởi nay 

đối với tượng mà thấy cùng với chân thân 

thật không hai, chỉ vì Phật ấy lòng đại Từ 
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cùng khắp với thân không hai mà tùy cơ nghi 

ứng hiện, bày chân hiện hóa, hoặc hiện rõ 

hình tượng, mà ta vì nhãn chướng quá sâu, 

đối trong một pháp chỗ thấy riêng có khác, 

nên đối với chân thân Phật mà gọi là tượng 

vậy thôi, thì biết tượng này há là tượng thật. 

Ví như trong Quán kinh, Đức Phật tiếp dẫn 

ba bậc chín phẩm cũng tùy phẩm vị của họ 

mà khiến có hơn kém khác nhau không đồng. 

Cho nên biết việc ta thấy tượng thật cũng là 

cái thấy riêng của ta, đâu phải lòng Từ của 

Phật không khắp mà hiện ra với ta là tượng ư. 

Song dầu chỗ thấy không đồng mà Di-đà chỉ 

là một thể. Lại như kinh nói sám hối luôn thì 

nhãn chướng mỏng dần sẽ thấy được tòa 

ngồi, rồi sẽ thấy được một Phật, hai Phật. Khi 

chướng càng mỏng thì dần dần sẽ thấy Phật 

biến khắp cõi hư không. Lấy đó so đây nếu 

tâm ta sám nguyện cầu vãng sinh cùng lý 

tương ứng thì trước thấy tượng và hóa Phật, 

sau mới có thể thấy được chân thân Phật. 

Lại như ở Hoa Nghiêm hội thượng thì thể 

Phật vốn một mà chúng đại Bồ-tát thì thấy 

Phật là thân Xá-na rộng lớn vô lượng trên 

mão trời trang nghiêm. Còn hàng Tam thừa 
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thì thấy Phật là thân thầy Tỳ-kheo già giáng 

sinh từ vương cung. Bọn ta là phàm phu cho 

nên phải thấy thân Phật do gỗ đất tạo thành. 

Nếu không thế thì tại sao kinh Phổ Hiền quán 

lại nói chỉ sám hối tội của mắt mà được thấy 

Phật. Thế nên biết Phật vốn là một thể nhưng 

hoặc chân hay tượng thì thật ra là do người 

thấy có khác. Lại như chuyện xưa có người 

khắc gỗ làm mẹ, thân mẹ vốn là gỗ nhưng 

người con nhờ đó mà tìm mẹ mình, hoặc 

cung kính hoặc khen ngợi thì người mẹ gỗ 

cũng có sắc vui hoặc ôn hòa giống y như mẹ 

thật. Ở thế gian lòng hiếu cảm còn được thế 

huống là Phật ta có vô lượng đại nguyện thần 

thông tức tượng chân thật không bằng người 

mẹ gỗ sao? Huống xưa nay tạo tượng chứng 

cớ linh nghiệm không phải một, hoặc phóng 

hào quang hoặc ứng hiện các điềm lành cho 

đến thân ấy sinh cả xá-lợi, nước ngập lửa 

cháy không hề hư rã, có chép đầy trong các 

truyện ký không thể kể xiết. Thế thì tượng 

chủ trong đạo tràng chúng ta tức là sắc thân 

chân thật của Di-đà Như Lai, nhưng vì ta bị 

chướng nên gọi đó là tượng thôi. Dầu có gọi 

thẳng là tượng thì cũng có thể nhập vào 
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tượng trước mà quán, từ tượng mà thấy chân 

thân, đâu chẳng hiển bày cái vi diệu của đồng 

thể. Kinh nói rằng thân Phật thanh tịnh biến 

khắp mọi nơi. Lại nói tất cả pháp đều là Phật 

pháp, sao chỉ riêng đối với tượng này không 

phải là Phật ư. 

Có kẻ hỏi: Lìa tất cả tướng liền gọi là 

Phật, thân Phật còn không phải huống nữa 

tượng này cùng Phật đồng nhau ư? 

Đáp: Nếu đối với tướng không phải Phật 

thì đâu chỉ là ở tượng mà dù cả báo thân Xá-

na cũng không phải là Phật. Nếu tất cả không 

phải là Phật tức tất cả là Phật, đâu không phải 

là Phật ư. Nếu biết nghĩa này thì hiểu rằng ta 

nay kính thờ tôn tượng không lìa nguyện hải 

đầy đủ thần lực to lớn, hay nhiếp thọ, có đủ 

tất cả lực vô úy v.v... mười tám Bất cộng 

pháp, đại Từ đại Bi, thường-lạc-ngã-tịnh, 

tướng hảo quang minh cùng với chân thân 

của A-di-đà đều không sai khác. Ta ở trong 

đó mà sám hối các việc, phải như kẻ ăn mày 

hèn mọn lại được gần với bậc vua chúa, luôn 

e thẹn run rẩy, sợ thương gồm đủ, khao khát 

được nhiếp thọ, mong cầu thoát ly, huống lại 

đã trải bao kiếp khó gặp nay đã được gặp đâu 
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thể coi thường, khiến hạnh cao quý không 

tiến triển tự gây chướng nạn ư? Lại mong cầu 

Phật ấy thương xót chúng ta rủ lòng hiện bày 

thân tượng, nhận sự sám hối của ta. Đã nhận 

ta sám hối rồi thì tất cả trọng tội nhất định 

đều tiêu hết, tất được vãng sinh Tịnh độ. Do 

đó tâm được mừng vui, bỗng như trời thênh 

thang, đất trong suốt, lại được pháp nhãn, thì 

cõi Cực lạc kia như được thấy tận mắt, cho 

nên biết việc nói chân thân và tượng là một 

đâu phải là điều chẳng thậm thâm kỳ diệu. Kẻ 

tu học cần phải hết sức chí thành chớ nên 

hiểu khác. 

6. Bác bỏ tà thuyết đoạn không. 

Một đời Thánh giáo của Đức Thích-ca 

Như Lai như quả báo thiện ác, các pháp nhân 

duyên là chánh giáo trước sau không hề đổi 

khác, dầu có một trăm câu vượt ngoài trăm lỗi 

há phải lìa bỏ pháp nhân duyên ư? Làm sao 

mà thời nay lại có hạng Xiển-đề cực ác đoạn 

dứt thiện căn của người, không biết lời nói 

Phật tổ lại vì người mà phá chấp trừ nghi, 

tháo gỡ vướng víu, dẹp trừ trói cột, đi ngược 

trở lại mọi người, vọng gọi là ngoài tâm này 

các hạnh đều không, không Phật, không 
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pháp, không thiện, không ác, lầm nhận vọng 

thức là chân, rồi bảo ngoài tâm này không 

pháp nào có thể được. Bèn liền bác bỏ không 

có nhân quả, bài xích tội phước, nói tất cả 

hình tượng Bồ-tát, chư Phật chỉ là các thứ 

vàng, bạc, đồng, sắt, khối đất, khúc gỗ. Cả 

một đại tạng giáo cũng chỉ là thứ vỏ cây, giấy 

cũ chùi đồ dơ, vốn không chân thật, đâu đủ 

để làm bằng cớ. Đối với tất cả công đức hạnh 

lành thảy đều mỗi mỗi quét bỏ, gọi đó cho là 

chấp tướng, một mực nói xấu người khác để 

khoe khoang tài giỏi của mình. Hoặc như còn 

tham thoại đầu mà lại bảo là không nên cố 

chấp, cố gắng khiến người trong ngoài trống 

không rỗng tuếch. Rồi lén làm các tội ác và 

dâm, nộ, si... lại gọi ngược là vô ngại đối với 

đạo, dối mình lừa người, tâm hồn mục nát lại 

cơ hồ chẳng hay biết. Ví như trùng trong thân 

sư tử tự ăn thịt sư tử. Nhưng loại kiến giải 

trên rất nhiều. Đó chính là bọn ma Ba-tuần 

giận xưa chưa hết bèn sai những kẻ giả dạng 

hình dáng như bọn ta mà phá hoại đạo pháp 

của ta cho bằng hết, than ôi đau đớn lắm 

thay. Họ bảo rằng các hình tượng không phải 

là Phật thì không biết cái gì mới là Phật, còn 
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giấy mực không phải kinh không biết cái gì 

mới là kinh. Nếu tự tâm là Phật thì vật nào 

không phải tâm, mà lại riêng gọi tôn tượng 

Thánh nhân không phải tâm không phải Phật. 

Lại tâm đã là Phật thì người nào không có 

tâm mà riêng bảo tâm ông là Phật khiến 

người bác tượng bác kinh. Không biết rằng 

tâm chúng sinh toàn thể ở trong mê tất phải 

mượn hình tượng kinh pháp Thánh nhân mà 

biểu hiện khiến người được ngộ giải. Nếu có 

ngộ giải thì biết được chân tâm của Phật và 

chúng sinh bình đẳng khắp cả mọi nơi. Kinh 

nói: Chư Phật nói pháp “không” là cốt để độ 

kẻ chỉ tin “có”. Nếu lại chấp vào không thì 

chư Phật không hóa độ được. Lại nói rằng thà 

có thể nói có như núi Tu-di mà không nên nói 

không dù chỉ bằng hạt cải. Dẫu đã chứng 

pháp không mà vẫn còn vướng vào Tiểu thừa 

há có thể như hàng Đại thừa Bồ-tát từ không 

mà vào có, chứng tục giả ở cõi chúng sinh 

giống như Phật độ sinh vậy. Thế nên Tiểu 

thừa thấy “không” là cái bỏ đi của Bồ-tát Đại 

thừa, Phật nói pháp không là vì kẻ chưa hiểu 

nghĩa. Lại Phật nói pháp “không” bèn là tức 

“có” mà hiển bày “không”. Không chẳng lìa 
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có mới được gọi là chân không. Nay người 

nói không là phải lìa có mới là không. 

Không đã trở thành “đoạn kiến” thì rất đáng 

sợ như sa vào bẫy hầm khó thể thoát ra. Ngài 

Vĩnh Gia nói bỏ có mà vướng vào không thì 

bệnh cũng thế, cũng như tránh chết chìm mà 

đâm đầu vào lửa đỏ, là nói việc này vậy. 

Thầy Tỳ-kheo Thiện Tinh vọng nói pháp 

không, cô Tỳ-kheo-ni Bảo Liên Hương lén 

làm việc dâm dục đang lúc sống mà rơi ngay 

vào địa ngục, đâu không phải gương để người 

sau soi xét. Người đời sau không lấy đó tự 

răn mình mà lại dẫm đạp vào vết xe đã đổ, 

khác nào kẻ đui dẫn dắt đám mù khiến cả 

thầy trò đều phải chết chìm, thật khá thương 

thay. 

Lại nếu như con hiếu nghe cha lầm lỗi, vì 

nhớ ân sinh thành nuôi nấng cũng còn bất 

nhẫn, huống bọn ta là con giòng họThích lại 

phụ ân xuất thế, đối với hình tượng Phật và 

pháp ngôn lại lung lòng coi thường, phá hủy, 

ngang nhiên không chút sợ hãi, đâu chẳng đau 

xót lắm ư. Hạng người này chắc chắn phải 

đọa vào năm địa ngục vô gián, lửa dữ hừng 

hực ai nấy phải chịu quả khổ do ngày nay 
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hiểu lầm, há là lời nói suông ư! Dầu như Ngài 

Đức Sơn, Đơn Hà thì cũng chỉ như đức Văn-

thù v.v... chỉ một lúc nào đó vì người mà phá 

chấp, hiển lý mà thôi, há lại muốn đem việc 

này mà dạy lại cho đời sau ư! Nay chỉ vì 

người sau không biết là phương tiện của 

người xưa, lại càng ăn nuốt đàm dãi của 

người đã khạc nhổ mà một mực lầm gọi việc 

phá điện thờ, đốt tượng gỗ Phật là làm đạo 

rốt ráo. Có thể gọi đó là điên đảo. Nếu tuân 

theo lời nói để lại mà thiêu tượng phá điện 

cho là đạo thì cả thiên hạ hàng Thích tử đời 

nay đều phải như Ngài Văn-thù-sư-lợi giắt 

kiếm theo lưng có Phật giết Phật, không Phật 

thì phá tượng tức là đạo, rồi không cần lấy 

định tuệ của Phật đã dạy để học mà làm đạo 

ư? 

Lại giáo pháp của Phật được ở lâu trên đời 

đều hoàn toàn nhờ vào kinh tượng, hình dạng, 

oai nghi, các hạnh lành nương nhờ vào pháp 

mà có. Nếu không biết mà bỏ đi thì nhờ đâu 

mà được còn lâu dài. Thế nên Phật nói đối 

với các kinh tượng không cung kính đến nơi 

đến chốn còn bị tội lớn huống là chê bai phá 

hoại, bằng tội ngũ nghịch khá biết. Kinh Pháp 
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Hoa có nói Đề-bà-đạt-đa ngày xưa khi làm 

tiên nhân A-tư-đà là thầy của Đức Thích-ca, 

Đức Thích-ca tự dùng thân mình làm giường 

ngồi để dâng lên cúng dường khiến mình đầy 

đủ sáu pháp Ba-la-mật, tướng đẹp sắc vàng 

ròng, đủ pháp vô úy nhiếp cho đến pháp Bất 

cộng, thần thông đạo lực, thành Phật độ sinh 

v.v... đều do Ngài Đề-bà-đạt-đa làm Thiện tri 

thức vậy. Ngày nay Đức Thích-ca đã chứng 

quả ông ấy muốn cùng thành đạo mà không 

nói pháp không, chỉ khen ngược pháp ấy, làm 

bị thương ngón chân út của Đức Phật còn 

không trốn được tội khổ nhiều kiếp ở địa 

ngục, huống lại là sau năm trăm năm vọng 

nói pháp không, đoạn mất thiện căn của 

người, làm sao tránh được quả khổ. Lại Phật 

nói pháp không là bởi muốn khiến người thể 

nhập không mà dứt ác, tại sao không hiểu ý 

Phật chấp ngược vào không mà lui sụt điều 

lành, há không điên đảo ư. Lại người ấy đối 

với các pháp bất thiện còn nói là vô ngại thì 

không biết các pháp thiện còn ngại gì mà 

không muốn tu. Người xưa vì đã dùng câu 

“không rớt vào nhân quả” để trả lời người hỏi 

mà còn năm trời đời bị làm thân chồn hoang, 



SỐ 1974 - BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ, Quyển Thượng   63 

 

nếu không nhờ lão nhân Bá Trượng thì 

không thể thoát được, huống nay lại vọng nói 

pháp không, bài bác là không có nhân quả, 

không sợ đời sau, lung lòng vọng nói không 

những chỉ phá hủy kinh tượng mà còn đem 

người ăn chay sánh với trâu dê, bảo kẻ nói 

pháp là người nói suông, tội ác không biết để 

đâu cho hết. Không biết rằng tuệ giải như mắt 

người, đạo hạnh như chân người. Có mắt mà 

không chân, tuy thấy mà không thể đi, có 

chân mà không mắt tuy đi mà không thể thấy, 

vì không thấy nên tất phải rơi vào hầm hố, vì 

không đi thì làm sao đến được bảo sở. Tuy 

không thể đến lại biết phải quấy, đã rơi vào 

hầm hố, thân mạng đều mất. Như kinh gọi 

năm độ kia như mù, Bát-nhã như kẻ dẫn 

đường vì như mù nên đi tất phải lọt hố hiểm. 

Vì như kẻ dẫn đường tất phải đến bảo sở, đâu 

có thể bảo ngược việc nói kinh giáo là giải 

suông. Song giải và hạnh mỗi thứ đều rất cần 

yếu, giả sử có hạnh mà chẳng hiểu, chi bằng 

có tuệ giải vẫn hơn. Thí như bậc A-la-hán đói 

và thân voi mập đeo đầy chuỗi ngọc, nghĩa ấy 

có thể hiểu rõ. Lại như có hiểu mà không 

làm thì Bồ-đề có thể phát, còn có làm mà 
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không hiểu thì khó hiểu được viên thừa. Cho 

nên biết Ngài Văn-thù có hiểu sâu mà làm 

thầy chư Phật, còn Ngài Phổ Hiền có hạnh 

lớn nên là cha khắp quần sinh, há có thể 

vướng vào một phía mà tự chấp. Ngài Nam 

Nhạc phái Thiền tông còn lấy “không giống 

một vật mà không ai chẳng tu chứng, không 

thể nhiễm ô” làm yếu chỉ cho việc nhập môn 

ngộ đạo, huống chi ngày nay nếu kẻ tà kiến 

quá sâu thì đâu khỏi nhanh chóng rơi vào 

chốn khốn khổ cùng cực. Kinh Lăng-nghiêm 

có nói: Tự cho là đủ, bỗng nhiên có đại ngã 

mạn vô cớ khởi lên, trong tâm còn khinh 

mười phương Như Lai huống gì là hàng 

Thanh văn, Duyên giác thấp kém. Kinh lại 

nói: Bỗng nhiên chỗ quy hướng dứt bặt, bác 

là không có nhân quả, cứ một mực hướng vào 

không, tâm không luôn hiện tiền cho đến tâm 

sinh cái hiểu đoạn diệt, không chịu lạy chùa 

tháp, dẹp phá kinh tượng, gọi kẻ Đàn-việt bảo 

đó chỉ là khối vàng đồng hoặc đống đất, khúc 

gỗ... kinh thì chỉ là lá cây hoặc xấp hoa, nhục 

thân mới là chân thường mà không tự cung 

kính lại đi tôn thờ đất gỗ thật là điên đảo. 

Những kẻ tin chắc việc ấy cũng theo đập phá, 
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chôn bỏ trong đất, làm nghi hoặc chúng sinh 

phải đọa vào địa ngục Vô gián, mất hết chánh 

thọ phải đọa lạc khổ đau thì mới biết rằng đức 

Thế Tôn đối với người vọng nói pháp không 

và kẻ chưa được bảo là được, chưa chứng 

bảo là chứng đã dự đoán chắc họ phải đọa 

vào địa ngục, rõ ràng như thế. Vậy người thời 

nay há có thể trốn khỏi lời ghi nhận của Phật 

được sao? Hoặc bảo rằng: “Ông Đạt-đa kia 

đọa vào địa ngục mà không bị khổ ta nào sợ 

chi” mà không biết rằng Đạt-đa do tâm muốn 

khen ngược lại đạo của Đức Thích-ca nên ở 

trong địa ngục không những đã không thấy 

khổ mà còn vui như đang ở cõi trời Tam 

thiền. Nhưng vì phần thân khẩu dường như 

chê bai chống báng nên phải đọa vào địa 

ngục, bằng như thân khẩu làm ra các tội mà 

phải chịu đủ vô lượng tội khổ. Thầy của Phật 

còn thế huống là người thời nay bắt chước 

làm theo khiến người khác không tôn kính 

kinh tượng, coi rẻ là gỗ đất, giấy cũ... khiến 

người khác không biết nhân quả, khinh bạc 

tội phước, trái lời răn dạy của Phật, gần gũi 

hạnh ngũ nghịch... các ác báo đó làm sao 

tránh khỏi được ư. 
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7. Khai thị pháp môn Thiền và Phật không 

hai. 

Đức Thích-ca Như Lai đã dạy pháp môn 

niệm Phật chính là thống nhiếp cả pháp giới 

quần cơ không hề bỏ sót một ai. Thật là chỗ 

Ngài Văn-thù Phổ Hiền đã chứng nhập vào 

cảnh giới bậc đại nhân. Tứ Minh Phán của 

tông Thiên Thai cùng Hoa Nghiêm, Pháp 

Hoa đồng một bộ. Có ý vị thuộc đề hồ, tức 

Thiền tông chỗ gọi là đạo trực chỉ đơn truyền. 

Trong “Tứ liệu giản” của Ngài Vĩnh Minh 

bảo không có Thiền mà có Tịnh độ thì vạn 

người tu vạn người được. Chỉ được thấy Di-

đà lo gì không được khai ngộ, thật là một 

đường hướng thượng. Vì sao người thời nay 

nhân mưu cầu danh lợi không được toại chí 

bèn xụ mặt than dài mà tự hối tiếc rằng: Than 

ôi, cả một đời ta đã chấm dứt. Việc tham 

Thiền không là điều ta mong ước, không bằng 

niệm ít câu A-di-đà Phật để tu cho đời sau 

dầu không lỗ vốn thì cũng tạm đủ. Do đó trở 

lại lười nhác, chưa hề suy xét kỹ, thảng như 

hoặc bỗng gặp được chút ít chí thú thì liền 

trong khoảnh khắc vô số hành động xấu ác 

hiện ra trước mắt như xưa không ai ngăn cản 
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được. Niệm Phật như thế nào có ích lợi gì? 

Nay biết rõ cái thấy đó, anh ta bảo việc tham 

thiền tuy kỳ diệu nhưng rất khó như xây tạo 

cả muôn gian nhà lớn, còn niệm Phật tuy thô 

nhưng khá dễ như tạo ra một nhà cỏ. Sự hiểu 

biết như thế, ví như đời đang đói khổ nay gặp 

được thức ăn ngon quý trăm mùi của hàng 

vua chúa mà cho là món ăn rau cỏ, gặp phải 

châu Như ý chúa mà tưởng là mắt cá, thật 

đáng thương thay! 

Không biết rằng Thiền, Phật hai môn, 

cách đi tuy khác nhưng cùng đến nhà, lý nó 

đồng nhau. Nên biết sở dĩ cách đi có khác, 

như tham Thiền là nắm lấy chính nó không 

cầu nhờ Phật, nhưng nếu tự mình không có đủ 

chánh tri kiến lại không gặp được người có 

chánh tri kiến thì dẫu không lui sụt, phần lớn 

đều vào ma đạo, vì không có Phật lực cứu hộ 

vậy. Còn nếu niệm Phật thì tất cả không nắm 

lấy chỉ có niệm Phật kia, dẫu không hiểu 

đúng và không có thầy bạn khai phát cho, chỉ 

cần tin chắc là có thân Phật và cõi ấy, phát 

chí liền sinh ngay. Dẫu có mắc vào thiên tiểu 

thì cũng trở lại chánh kiến, vì có nguyện lực 

Di-đà cứu hộ vậy. Thế nên gọi cách đi có 
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khác mà không phải bảo là pháp môn địa vị 

sâu cạn có khác. Thế mới biết tham Thiền tức 

là niệm Phật, niệm Phật tức là tham Thiền. 

Thiền mà không phải Phật thì không được 

vãng sinh, Phật mà không phải Thiền thì 

không được quán tuệ. Niệm Phật và tham 

Thiền há có hai lối. Nếu biết nghĩa này thì 

phải thừa lúc đang đắc chí, công danh phú 

quý mà một nhát dao cắt đứt, liền càng mạnh 

mẽ phát đại tâm, gắng sức thật hành đạo này. 

Ở đời nếu có vợ con, của cải quý báu, đầu, 

mắt, óc, tủy... cho đến cả thân mạng đều 

không luyến tiếc quyết chí cầu vãng sinh. Há 

có thể ngay nơi lúc mình luyến tiếc, bất đắc 

dĩ, xem pháp môn tối thượng như là đạo thấp 

kém, chòi cỏ, mắt cá, rồi lấy tâm cẩu thả mà 

tu. Khá thương khá tiếc lắm thay! Nếu là do 

nhân hối tiếc thì từ nay hãy dứt bỏ ngay đi 

mà sinh ra cái hiểu biết bảo sở của Đại thừa, 

tâm quyết định không còn lui sụt nữa. Ví như 

thuyền được thuận gió xuôi giòng mà còn 

thêm chèo chống, đâu không thể nhanh 

chóng đến nơi, may mắn nào bằng. 

Hỏi: Nếu thế thì bên sách thiền có nói: 

Như có người hỏi thế nào là Phật thì đáp là 
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que phân khô, hoặc đáp là ba cân gai. Lại hỏi 

khi nào thấy được thì một gậy đánh chết, 

hoặc cho chó cắn, muốn cầu thiên hạ thái 

bình cho đến ma đến giết ma, Phật đến giết 

Phật. Lại nói: Niệm Phật Tam-muội với tâm 

tôn kính, mến mộ, thương, sợ, khát ngưỡng, 

làm sao đồng với ý chỉ đến nhà? 

Đáp: Niệm Phật vốn là trì niệm báo thân 

của Phật A-di-đà ỡ cõi Tây phương Cực lạc 

vậy. Báo thân Đức Phật này có vô lượng 

tướng hảo quang minh. Hóa Phật, Bồ-tát, 

Thanh văn, công đức nguyện lực không thể 

kể xiết, đây là thân Phật. Lại cảnh chỗ ở của 

Phật có đủ các thứ báu như ao hồ, đất đai, 

cây cối, cờ phướng, lưới giăng, hàng rào, đền 

đài, chuông báu, phan lọng, hoa, nước v.v... 

tất cả đều trang nghiêm đẹp đẽ, đây là cõi 

nước. Song Đức Phật ấy lấy thân làm cõi, lấy 

cõi làm thân, thân cõi không chướng ngại, 

tâm cảnh viên thông, hoặc kia hoặc đây đồng 

một thọ dụng cho đến uẩn, nhập giới, xứ tất cả 

các pháp đều thẳng đến vô thượng Bồ-đề và 

cái nghĩa năng sát, sở sát, tất cả lúc, tất cả nơi 

đều không chướng ngại, không trói cột, 

không giải thoát, tung hoành, thuận nghịch, 
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đều tức là sắc thân thanh tịnh Di-đà. Bởi vì 

sao? Vì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, thân tức 

cõi, cõi tức thân, chúng sinh tức Phật, Phật 

tức chúng sinh, đây tức kia, kia tức đây và các 

màu xanh, vàng, đỏ, trắng, các căn mắt tai 

mũi lưỡi, các pháp như thế hoặc tâm hoặc 

thân, mỗi mỗi cùng đều tự tại, đều giải thoát, 

còn không kể các thứ dâm, nộ, si v.v... là 

phạm hạnh, làm bạn với trần lao là pháp lữ, 

thì có riêng gì là que cứt khô, ba cân gai 

không phải là Phật ư? Đây đã là Phật thì cần 

gì phải đợi đất sạch, đất đặc biệt mới thị hiện 

giáng sinh, móc thịt làm ghẻ khởi tưởng độ 

sinh. Như đây mới thật đúng là một gậy đánh 

chết, cho chó cắn... đã bỏ bớt bao nhiêu sự 

làm bộ làm tịch, sáu năm khổ hạnh, hàng ma 

giảng pháp, trong pháp bình đẳng không còn 

sinh diệt thì lại nói sinh nói diệt lung tung 

khuấy động cả thế giới, làm não loạn tất cả, 

khiến đất bằng chết người vô số, đâu không 

phải là thiên hạ thái bình. Ôi đến đây rất kỵ 

hiểu lầm. Nếu cử động thì hãy lãnh lấy những 

nhát gậy đau điếng trong tay ta. Nếu bảo lời 

nói này là môn hạ của Tào Khê, không đụng 

phần đầu mà chạm tận đáy là việc chưa từng 
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nằm mộng thấy, ta đã sớm đánh gãy lưng lừa 

của người. 

Hỏi: E rằng không cho ông so sánh như 

thế? 

Đáp: Cũng không ngoài việc so sánh này. 

Vả lại ông chớ bảo việc so sánh này là hữu 

tâm hay vô tâm, ta đã từng mấy lần so sánh 

rồi. 

Hỏi: Chỉ việc này đã sớm so sánh ư? 

Đáp: Ta mới vừa nói cái gì thế. 

Kẻ hỏi không hiểu, một hồi lâu sau lại hỏi: 

Nếu tất cả là Phật thì ky phân chổi quét đều 

có thể dùng đáp lại câu hỏi ấy. Đâu cần phải 

lấy vật thấp hèn nhất là que cứt khô để trả lời 

ư? 

Đáp: Tất cả đã là Phật thì cửa lớn cửa sổ, 

then cửa các cảnh hiện ra trước mắt đều có 

thể để hỏi được cần gì phải lấy thứ cao quý 

nhất là Phật mà hỏi, cho nên biết người hỏi 

tâm địa vốn thuần, nên phải lấy cái cao quý 

nhất của họ mà đáp là vì muốn phá chấp cho 

họ nên phải lấy ngược cái thấp kém nhất mà 

thôi. Nếu biết que phân không phải thấp kém, 

thì Phật cũng không cao quý. Há có thể bảo 

lời nói ấy có chỗ bất đồng mà vọng nhận 
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thiền và niệm Phật là hai hạnh khác nhau. 

Hỏi: Pháp môn niệm Phật này kỳ đặc như 

thế, thì cùng với Thiền Thiếu thất nói về chỉ 

tâm thành Phật, Thiên Thai tông bàn về quán 

tâm quán Phật, từ đầu không hề khác nhau. 

Có thể bảo là không khởi lên một niệm hiển 

rõ pháp nhiệm mầu cả tam thiên, mà ba quán 

rỡ ràng không lìa muôn pháp, tột cùng một 

môn chân như mà một tâm thấu suốt nhanh 

chóng. Vả lại dạy bọn ta là kẻ hậu học độn 

căn thì phải tu như thế nào để được tương ưng 

mà vãng sinh. 

Đáp: Chỉ cần chịu bước đi thì lo gì mà 

không đến. Ví như trong hang trống nếu có 

tiếng phát ra tất có tiếng vang dội lại, nếu 

tiếng to thì âm vang to, nếu tiếng nhỏ thì âm 

vang nhỏ. Âm vang tùy tiếng phát ra, lập tức 

đáp lại. Cũng như chính ở nước Cực lạc lấy 

ba bậc chín phẩm để nhiếp thọ chúng sinh 

cũng tùy theo người có căn tánh lợi độn, sâu 

cạn, tà chánh, nhanh chậm mà dắt dẫn, ứng 

sinh với phẩm bậc nào không hề sót cơ. 

Cũng như vào hang kêu lên thì tiếng vang cao 

thấp ngắn dài đều đáp ứng đúng y. Nếu hay 

chuyên cần tinh tấn thì không uổng phí. Lại 
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huống là thời gian không có trước sau thì còn 

lo gì độn căn. Vì nghĩa đó mà biết tất cả pháp 

môn tức là một pháp môn, một pháp môn tức 

là tất cả pháp môn. Đâu chỉ riêng Thiền và 

niệm Phật không hai, nêu đạo Đức Thích-ca 

một đời hành đạo giáo hóa không ngoài một 

pháp môn niệm Phật vậy. Lại pháp môn này 

lượng nó rất rộng lớn, bao gồm cả mọi căn 

cơ không sót, đâu hề lựa căn ngu hay trí. Xin 

khuyên các Bậc hiền nhân đời sau với pháp 

môn này chớ nên sinh dị kiến. 

8. Nói về pháp môn hai cõi chiết nhiếp của 

chư Phật. 

Về hai cõi tức là hai môn chiết nhiếp của 

chư Phật. Người tu hành đã nghe nói về cảnh 

giới y chánh thì có thể căn cứ vào ý chỉ kinh 

ấy mà hiểu rõ rằng cõi này thật khổ và cõi kia 

thật vui. Tuy nghe pháp môn quán tuệ viên 

dung vi diệu mà thấy ngay rằng hai cõi 

nghiễm nhiên đều là cảnh thật, không phải 

như kẻ tin tưởng cạn cợt. Nghĩa là cõi ấy tâm 

có thì có, tâm không thì không, sáng tối huyễn 

hóa, hư vọng không thật, mọi nơi đều là giải 

thoát ở Tây phương, biết chắc cõi ấy cũng 

chắc thật như cõi này không hề lầm lẫn. Nếu 
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người này hay đầy đủ trí đó không bị tất cả 

hiểu biết sai quấy thiên lệch ở thế gian của 

các ác tri thức lay chuyển thì phải chánh 

quán hai cõi khổ vui, nhơ sạch. Đối với cảnh 

ấy mà có hai loại tâm, lấy đó làm phương 

tiện. Nếu không có hai tâm này thì không thể 

sinh lên cõi ấy được. 

Hai tâm ấy là gì? Một là, tâm chán lìa; hai 

là, tâm ham thích. Vì chán lìa cõi Ta-bà thì 

mới có thể tùy thuận vào chiết môn đã nói 

của Đức Thích-ca, vì ham thích cõi Cực lạc 

kia thì mới hay tùy thuận vào nhiếp môn đã 

hiển bày của đức Di-đà. Do hai môn này mà 

tinh tấn tu hành thì niệm Phật Tam-muội nhất 

định sẽ thành tựu. 

Thế nào là chiết môn? Vì đã nghe nói các 

cảnh đẹp mầu ở cõi Cực lạc nên đúng lý mà 

quán sát thế giới Ta-bà này đều là khổ, không 

có một tý vui nào. Có ba đường dữ như địa 

ngục ngày đêm bị thiêu đốt còn ngạ quỷ bàng 

sinh thì khổ não khó chịu nổi, A-tu-la thì giận 

dữ đánh nhau luôn, loài người thì có mấy khi 

yên ổn, căn trần cùng tám khổ luôn nung 

nấu, nhân quả khiến bốn loài luôn lên xuống. 

Thời tiết thì có nóng lạnh, cảnh vật thì toàn 
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bùn cát, ngày đêm luôn dời đổi mãi không 

ngừng, lại phải chịu thân hôi thúi, nam nữ 

hình thù khác nhau, nhu cầu ăn mặc luôn đòi 

hỏi, khó khăn thô xấu, tuổi thọ không dài, các 

khổ cùng sinh. Dầu có sinh lên thiên cung khi 

hết phước báo rồi thì lại càng bị khổ hơn. Lại 

không biết ở loài người vui chính là khổ, thân 

thiết là oán thù rồi điên đảo mê lầm vướng 

dính vào nhau không tìm lối thoát, từ nghiệp 

mà tạo nghiệp khác xoay vần mãi không 

ngơi nghỉ. Các khổ não như thế không thể kể 

hết, cho nên cần phải chán lìa. 

Thế nào là nhiếp môn? Người tu hành nghe 

nói cõi Ta-bà thật khổ như thế nên đối với cõi 

Cực lạc kia vô cùng ham thích. Ở cõi Cực lạc 

ấy đất báu, ao báu, không có ba đường dữ, 

trang nghiêm đẹp đẽ vượt trội hơn cả mười 

phương, không có lạnh nóng ngày đêm dời 

đổi, không có kết nghiệp sinh già bệnh chết, 

thuần là nam không có nữ, hóa sinh từ hoa 

sen, ăn mặc tự nhiên hay thành pháp hỷ, tuổi 

thọ vô cùng, thân luôn có ánh sáng. Nghe 

pháp âm thì liền nhớ biết quy về thấy tướng 

đẹp mà ngộ đạo trong khoảng khắc. Các thứ 

như thế sung sướng vô cùng nên gọi là Cực 
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lạc cho nên cần phải ham thích. Nếu hay đối 

với hai môn này mà tinh tấn tu tập hàng 

ngày không ngơi nghỉ luôn tùy thuận lời 

Phật dạy. Đối với các cảnh âm thanh màu sắc 

ở cõi này mà tưởng là địa ngục, tưởng là biển 

khổ, tưởng là nhà lửa. Đối với các vật báu 

tưởng là các vật gây khổ ăn uống y phục 

tưởng là máu mủ da sắt, đối với các bà con 

thân thích tưởng là loài quỷ Dạ-xoa, La-sát ăn 

thịt người, huống lại sinh tử không hề dừng 

nghỉ mà phải suốt kiếp, trôi giạt thật đáng 

chán lìa. Nếu đối với kẻ tri thức biết trong 

kinh nghe nói về nguyện lực của Phật ấy có 

cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm, rồi trong mỗi 

niệm đúng với lý thú ấy mà sinh tưởng an ổn, 

tưởng là bảo sở, tưởng là gia nghiệp, tưởng là 

nơi giải thoát, với Di-đà Như Lai, Bồ-tát tăng 

chúng thì tưởng là cha lành, tưởng là mẹ 

hiền, tưởng được tiếp dẫn, tưởng là cầu đò, 

trong các tai nạn nguy khốn sợ hãi, xưng 

niệm danh hiệu liền ứng nghiệm không phí 

công, tưởng chỉ khoảnh khắc là nhanh chóng 

đến cứu hộ nên luôn nghĩ nhớ việc xuất ly, 

như thế công đức vô lượng thật đáng ham 

thích. 
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Nếu đối với chiết môn này mà không thể tu 

hành vì chán lìa không sâu chắc thì khó thoát 

khỏi nghiệp ràng buộc ở cõi Ta-bà. Nếu đối 

với nhiếp môn kia cũng không thể tu hành, vì 

ham thích không tha thiết thì cảnh đẹp Cực 

lạc tất khó đến. Thế nên người tu hành muốn 

sinh lên cõi Tịnh độ, thành tựu niệm Phật 

Tam-muội thì phải tu cùng lúc cả hai môn 

làm bước đầu tiên để lên đường. Nếu không 

tu hai môn này thì tuy hiểu rõ ý chỉ quán tuệ 

nhưng chỉ là hiểu suông. Dẫu có muốn sinh 

lên cõi ấy nhưng vì không có ham muốn và 

chán lìa thì không nhân đâu mà được. Nếu 

hay tu hai môn này mà lại không biết rõ ý chỉ 

quán tuệ dầu có sinh lên cõi ấy chỉ là sự 

tưởng nên địa vị không được ở hàng cao. 

Nhưng nếu hay mạnh mẽ ham thích và chán 

lìa tu trọn vẹn quán tuệ thì đã được sinh mà 

còn ở thượng phẩm nữa. Kẻ tu học đâu nên 

cho đây là sự cố chấp về tướng mà khinh bỏ 

đi. 

Có kẻ hỏi vì sao không bỏ hẳn các duyên, 

một niệm muôn năm khiến cho tâm cùng lý 

hội, cảnh cùng thần dung nhau, hợp đạo tự 

nhiên. Cần gì phải ham thích, chán lìa, lấy 
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bỏ... quá đáng như thế. 

Đáp: Nếu bảo bỏ hẳn các duyên là đạo, 

chỉ khởi tâm một niệm dứt bỏ liền không gọi 

là dứt bỏ, như thế lại cùng đạo trái xa nhau, 

nó giống như đoạn kiến của ngoại đạo cho 

nên Ngài Nga Hồ có nói rằng “chớ nên có 

bệnh quên thân và tâm chết, thứ bệnh nan y 

này rất nặng khó trị”. Lại bảo nếu cứ im ỉm 

mặc tình như ngu dại thì biết là ông chưa 

hiểu rõ việc công phu tu tập. Lại trong mười 

tám pháp Bất cộng của Phật thì có pháp tinh 

tấn không giảm sút. Lại có nhân tinh tấn thì 

sáu pháp Ba-la-mật mới được trọn thành. Vả 

như dứt bỏ là chỉ dứt bỏ nghiệp duyên ở thế 

gian há lại dứt bỏ cái tâm tinh tấn thể đạo hay 

sao? Người xưa bảo ngồi vô sự trong mai rùa 

vỏ ốc chính là hạng người này vậy. Nếu bảo 

dứt bỏ tự tại là đạo mà không cần thêm tinh 

tấn, một lòng tu hành thì há có được tâm hội 

cảnh dung quyện thành một khối cùng hợp 

với đạo ư? Nếu biết rằng không dứt bỏ tức là 

dứt bỏ, hăng hái ham thích, chán lìa, lấy bỏ 

tức là không ham thích chán lìa lấy bỏ, tu tức 

là không tu, niệm tức là không niệm thì gọi là 

vô công dụng hạnh, cũng gọi là diệu tâm vô 
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tác, có lý nào khó nhanh chóng chứng được 

Trung đạo. Lại tu cho nên lìa đoạn, không tu 

lìa thường. Đoạn và thường đã lìa thì có gì 

khác mà hỏi, mà sinh thẳng vào thế giới an 

lạc vì hai vị đại sĩ đồng tu hằng ngày gặp 

Phật Di-đà. Lúc đó có pháp nào mà không 

thể hỏi, có hạnh nào mà không thể học, có 

nghi nào mà không thể trừ, có mong cầu nào 

mà không thể được. Đã không còn lui sụt nữa 

thì sự ham thích và chán lìa này há không 

phải là nhân hạnh lớn để thành quả Vô 

thượng chánh giác sao? 

9. Khuyến tu. 

Đã lìa sạch nhơ đồng một tâm, chúng sinh 

và Phật cùng một lý, các pháp vốn bình đẳng 

thì sao cần phải khuyến tu. Nhưng vì chúng 

sinh do mê tâm tạo cảnh, sạch nhơ phân riêng 

đối đãi mà thành, ràng buộc thoát ly có khác 

cho nên nhiều kiếp bị buộc ràng mà không 

biết không hay, cho nên cần phải khuyên bảo 

chúng sinh ở biển khổ cõi Ta-bà mau cầu sinh 

về thế giới Tây phương Cực lạc. Người tu 

hành trước vừa nghe nói về hai thứ pháp môn 

thì phải biết chắc cõi sạch nhơ, vui khổ, chân 

thật không lầm lỗi, liền phải phát hạnh cầu 
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vãng sinh như kẻ nông dân kia do lợi mà phải 

nhảy vào cuộc, ngăn lại không được. Song 

người nông dân kia chỉ bị cái khổ ngắn ngủi 

của một năm đói lạnh, còn phải cam chịu 

suốt ngày đêm không ngơi nghỉ, sớm lo chiều 

khổ trải suốt cả năm trời không biết mỏi mệt, 

huống là kẻ tu pháp Tam-muội kia, nếu một 

niệm siêng gắng thì vượt thoát cái khổ muôn 

kiếp ở Ta-bà, đâu chỉ bằng một năm đói lạnh, 

còn được sinh lên chốn an vui ở chín phẩm 

Cực lạc đâu chỉ bằng một năm ấm no. Lấy 

việc người nông dân mà so với việc tu hành 

này thì hơn kém quá rõ, vậy thì càng không 

đợi người khuyên. Lại trước đã chỉ rõ cho 

người hai môn chiết nhiếp, ý chỉ đã rõ ràng. 

Như nói rằng đây là vàng ngọc, kia là cát đá 

dầu đứa bé lên năm cũng bỏ đá mà chọn lấy 

vàng không cần khuyên mà tự lấy, bởi tự biết 

cái gì là quý là hèn. Người tu hành cũng thế, 

đã biết rõ cõi này là khổ, cõi kia là vui, đây là 

sinh tử đắm chìm, kia là tự tại giải thoát thì 

tất cũng phải bỏ cõi nhơ nhớp này mà cầu 

sinh về cõi sạch đẹp kia. Tự nhiên niệm niệm 

không dừng, tâm tâm không nghỉ gấp gáp 

như cứu lửa cháy đầu, nghe dạy thì thật hành 
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liền, sao cần phải đợi khuyên bảo. Hai cõi 

khổ vui là chính do Phật nói, hãy tin chắc chớ 

ngờ vực, nếu tu thì liền được. Người nay thấy 

phân dãi thì khịt mũi nhíu mày, ghét mùi hôi 

thúi mà bỏ đi nhanh, còn khi thấy gấm lụa 

đẹp thì rạng rỡ mỉm cười, ham hố ngọc đẹp 

muốn mau có được. Đó là cảnh huyễn hoặc 

xấu đẹp tạm thời mà còn không thể nhịn 

được, ghét yêu hừng hẩy, huống là chỗ rất vui 

rất khổ muôn kiếp mà không nhanh chóng 

ham thích chán lìa. Đáng gọi là lầm to ngu 

dữ. 

Lại ở thế giới Ta-bà này Đức Thích-ca đã 

diệt độ, Phật Di-lặc chưa sinh, các bậc Thánh 

hiền còn ẩn kín, tất cả chúng sinh đang dong 

ruỗi đắm chìm trong biển khổ, như con thơ 

mất cha. Nếu không nhờ nguyện vương Cực 

lạc làm chỗ nương về thì ai sẽ cứu giúp. Lại 

còn huống chi ở cõi này sáu nẻo lẫn lộn, hàng 

trời người tuy có hơn nhưng phước báo hết 

thì liền rơi xuống. Vả nay lấy việc tu hành của 

loài người để vượt lên luận thì đám thần tiên 

chưa rời khỏi mặt đất và khoảng không kia 

thì không dễ đạt đến, huống là cõi trời. Người 

sinh lên trời do cái nhân ba phẩm thập thiện 
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sinh làm trời trong ba cõi từ thấp đến cao đều 

phải trải qua nhiều kiếp, không đúng như ước 

nguyện, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều 

như một giọt nước so với nước biển cả. Trong 

khoảng đó nếu gặp phải bọn tà ma dữ sẽ bị 

lui sụt vĩnh viễn. Làm sao dám nói được ra 

khỏi ba cõi mà trông mong vào các địa bốn 

quả bốn hướng, huống trải suốt tín-trụ-hạnh 

hướng đến các địa, mà vượt thoát khỏi cõi 

này ư? Nếu hay tu pháp môn niệm Phật này 

cầu sinh Tịnh độ thì tuy ở địa vị phàm phu 

không ra khỏi một đời nhưng liền cắt ngang 

ba cõi, năm nẻo sinh tử mà vượt tắt các cõi 

nhờ Đức Phật tiếp dẫn, nhanh chóng sinh về 

nước An dưỡng. Ở đấy từ đài sen thượng 

phẩm hóa sinh, hoa nở liền thấy Phật, nghe 

pháp ngộ đạo, không rời chánh niệm đi khắp 

các phương cúng dường tất cả Tam bảo, 

giáo hóa tất cả chúng sinh. Khi đức Di-lặc 

Thế Tôn giáng sinh lại tái sinh vào cõi này 

cùng Phật từ bi hoằng hóa. Trải nhiều đời có 

bao nhiêu cha mẹ, vợ con, anh chị em trong 

mọi cảnh thân thích oán thù... đều dùng đạo 

phẩm, dẫn dụ khuyên bảo tu chứa nhân lành 

đều khiến chứng quả. Như thế hạnh nguyện 
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kia há chẳng rộng lớn sao? 

Ở thế giới Ta-bà này có ba chướng và tất 

cả các kiết nghiệp nhưng không thể làm 

phiền lụy được ta. Công đức như thế nếu chỉ 

một niệm mất tu thì liền thuộc vào đời sau, 

há nên tự chần chờ chậm trễ ư? Huống lại 

cuộc đời ngàn chuyện rối rắm luôn quấy 

nhiễu trói cột như gông thép khóa sắt nối tiếp 

mãi không dừng. Tâm thì niệm niệm không 

dứt, thân thì chỗ chỗ không yên, hành hạ lên 

xuống chìm nổi, che lấp bổn tánh của ta từ vô 

số kiếp đến nay chưa từng ngơi nghỉ. Vô 

thường dời đổi không chút dừng lâu. Dầu tuổi 

thọ một trăm năm không hơn khoảng tíc tắc, 

hôm nay đến sáng mai chưa chắc đã còn thở. 

Chợt nhiên bỗng nhắm mắt, bất giác khoảnh 

khắc đã sang đời khác. Rồi tùy theo nghiệp 

nhân mà chịu loại hình thể khác, mang lông 

đội sừng đi bò trên đất hoặc bay trên không. 

Các hiểu biết ngày nay đều mất, hoảng hốt sợ 

hãi nơi ba đường sáu nẻo trôi giạt nhiều kiếp 

không tự biết mình sẽ nương tựa về đâu, có 

thể bảo là khổ cùng cực. Dẫu có đức Di-lặc ra 

đời mà mình không tự biết sinh ở chốn nào. 

Tiếng cha mẹ, Tam bảo còn không được 
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nghe, huống là luận bàn kinh giáo. Tuy 

nhận thân khác nhưng tiếc giữ sâu nặng, nhân 

nghiệp gây thêm nghiệp, từ mê mờ vào tăm 

tối, ham sống sợ chết không khác chi ngày 

nay. Nếu không ngay chính phút giây này 

đây mà bắt chước học đòi các bậc Đại giác 

trượng phu đi trước, mạnh mẽ phát tâm rộng 

lớn, lập chí quyết định hăng hái phô bày sức 

mạnh nâng đảnh xô núi, một nhát cắt đứt lìa, 

trốn thoát khỏi chốn rừng rậm, khiến mở 

toang hai đầu dứt bỏ khoảng giữa, đâu thể 

nào hạnh nghiệp sáng rỡ, phóng quang náo 

động cả nhân thiên, các quần sinh đều nhờ 

ân, chư Phật cùng hộ niệm. Đóng chặt ba 

nẻo ác thú, mở toang cửa tổng trì liền khiến 

không cần đợi hết báo ở cõi Ta-bà mà liền 

được vãng sinh ngay. Còn như lại chờ đợi 

chỗ nơi yên ổn, y phục ăn uống dẫy đầy, sẵn 

đủ hương hoa, mọi việc đều xứng ý, nghĩ 

trước tính sau, chọn ngày giờ tốt, khắp ơn đều 

oán trả, mọi việc đều xong rồi mới cất bước 

lên đường, bắt tay vào việc. Chừng đó giả sử 

cõi hư không này có cùng tận chứ ngày ấy 

không bao giờ có. Đó gọi là ngày nắng tạnh 

lại chẳng chịu đi, đợi đến lúc mưa dầm đầu 
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hay sao? Lời xưa có nói: “Nay được nghỉ 

ngơi cứ nghỉ ngơi, cố tìm lúc rảnh, rảnh đâu 

tìm, đây là nói việc ấy vậy.” 


