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Tông Tịnh Độ chính là tư tưởng
Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo
Chúng tôi mong mọi người đều có quan niệm
chính xác đối với ba chữ ‘tông Tịnh Độ’ này. Mọi
người đều biết tông Tịnh Độ là một trong tám
tông phái lớn của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc.
Nhưng nếu như chẳng hiểu rõ tư tưởng Tịnh Độ
của Đại sư Thiện Đạo thìdù có tên gọi tông Tịnh
Độ, mà thực chất nội dung chẳng phù hợp, thì
cũng là hữu danh vô thực. Sau Đại sư Thiện Đạo
hơn một nghìn năm, chúng ta tuy có tông Tịnh
Độ, nhưng trên thực tế thìthực chất nội hàm đều
không được hoàn toàn hiển hiện.
Nói tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ
của Đại sư Thiện Đạo, vìrời tư tưởng Tịnh Độ của
Đại sư Thiện Đạo, hoặc trái nghịch, hoặc không
phù hợp với tư tưởng Tịnh Độ của ngài thìchẳng
phải là tông Tịnh Độ, chẳng phải là pháp môn
Tịnh Độ thuần chánh; phù hợp với tư tưởng Tịnh
Độ của Đại sư Thiện Đạo, nhất trívới giáo pháp
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của Đại sư thì mới gọi là tông Tịnh Độ, cũng
chính là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh.
Chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ, nguyện
sanh về Tịnh Độ Cực Lạc ở phương Tây, thì phải
hy vọng ở pháp môn mà chúng ta đang tu trì, và
nắm chắc pháp nghĩa thuần chánh có tính quyết
định vãng sanh. Chúng ta đều hy vọng hành trì
pháp môn Tịnh Độ thuần chánh. Thế nên, nếu
muốn hiểu rõ tông chỉ của tông Tịnh Độ thìcần
phải hiểu rõ tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện
Đạo.
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Nguồn gốc lịch sử của tông Tịnh Độ
Tôi nói như thế, có người đặt câu hỏi: Tông
Tịnh Độ có mười ba vị Tổ, vìsao chỉ chuyên y cứ
vào một vị Tổ là Đại sư Thiện Đạo, và còn nói,
phù hợp với Đại sư Thiện Đạo mới chính là tông
Tịnh Độ, chẳng phù hợp thì gọi là hữu danh vô
thực?
Xin đáp: Điều này có nguồn gốc lịch sử. Phật
giáo từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, việc sáng
lập tông Tịnh Độ có nhân duyên như thế này, nếu
nói rõ ra thìmọi người sẽ không còn nghi vấn.
Phật giáo Trung Quốc là từ Ấn Độ truyền
sang, nhưng tại Ấn Độ thìkhông có tám tông phái
lớn, đương nhiên cũng không có tông Tịnh Độ.
Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tại
Trung Quốc hình thành tám tông phái lớn. Tông
Tịnh Độ là do Đại sư Thiện Đạo khai sáng vào đời
Đường (thế kỷ VIII).
Đến đây sẽ có một nghi vấn, vìsao Phật giáo
Ấn Độ không có nhiều tông phái mà sau khi đến
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Trung Quốc mới hình thành các tông phái? Điều
này có cần thiết chăng? Ấn Độ là quốc gia mà Đức
Phật ứng hóa. Ngay lúc đầu Đức Phật thuyết pháp,
nhờ oai đức, tríhuệ của Phật và nhân duyên thiện
căn của chúng sanh thuở ấy; đệ tử vây quanh Đức
Phật đều có thiện căn thuần thục, có đại Bồ-tát,
có bậc thánh A-la-hán. Giáo pháp của Đức Phật
nói ra đều được hiểu chính xác, được truyền thừa
chính xác. Thế nên, các Đại đệ tử, Bồ-tát,
A-la-hán đem giáo pháp của Đức Phật nói, truyền
trao cho nhau từ đời này sang đời khác. Ngôn ngữ,
văn tự là ngôn ngữ, của văn tự Ấn Độ, Đức Phật
lại được sanh ra tại quốc gia này, lại có các vị
Bồ-tát, A-la-hán như thế truyền trao cho nhau; vì
vậy, các ngài hiểu pháp nghĩa không sai lệch. Tu
trìpháp môn Tịnh Độ theo kinh điển đều căn cứ
vào nguyên lý giải thoát của Phật dạy mà tu, cho
nên cũng không cần đặt vấn đề thành lập tông
phái, do vìpháp mạch truyền thừa rất rõ ràng, lý
giải pháp nghĩa rất chính xác, giáo pháp Đức Phật
nói trong ba bộ kinh Tịnh Độ đều thuần chánh,
không sai lệch được lưu truyền cho đời sau. Bởi vì
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đó là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh cho nên
chẳng cần phải kiến lập tông Tịnh Độ.
Phật giáo truyền đến Trung Quốc, ba bộ kinh
nói về pháp môn Tịnh Độ là kinh Vô Lượng Thọ,
kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà lần lượt được
phiên dịch sang tiếng Trung Quốc và được lưu
truyền rộng rãi đến ngày nay. Nhưng phải lý giải
kinh Vô Lượng Thọ như thế nào? Phải lý giải kinh
Quán Vô Lượng Thọ như thế nào? Phải lý giải kinh
A-di-đà như thế nào? Người đọc ba bộ kinh này
không có được sự tu hành thanh tịnh như các vị
Bồ-tát, A-la-hán thuở xưa ở Ấn Độ thì tất nhiên
đứng trên trình độ nhận thức của chính mình mà
lý giải ba bộ kinh Tịnh Độ. Như thế thìsẽ sinh ra
các kiến giải sai khác đối với ba bộ kinh này. Rõ
ràng nhất là đối với bộ Quán kinh. Quán kinh tuy là
kinh điển Tịnh Độ, nhưng vào thời của Đại sư
Thiện Đạo và trước thời của Đại sư Thiện Đạo,
các tông, các phái giải thích bộ kinh này rất nhiều,
nhưng có sự sai khác trong các lời giải thích.
Tỷ như liên quan đến ‘cửu phẩm’ trong Quán
kinh, Đại sư Huệ Viễn (chùa Tịnh Ảnh, đời Tùy,

TÔ NG CHỈ TÔ NG TỊNH ĐỘ —— Nguồn gốc lịch sử của tông Tịnh Độ

13

thế kỷ VI) phán định cửu phẩm đặc biệt cao. Ngài
cho rằng người Thượng phẩm thượng sanh là
Bồ-tát từ Địa thứ tư đến Địa thứ bảy; người vãng
sanh Thượng bối trung phẩm là Bồ-tát từ Địa thứ
nhất đến Địa thứ tư; người vãng sanh Thượng bối
hạ phẩm là Bồ-tát Địa tiền. Nói chung những
người vãng sanh cửu phẩm đều là căn cơ của bậc
thánh. Phán đoán như thế là căn cứ vào kinh điển
riêng biệt, cho rằng người Thượng phẩm thượng
sanh một khi đến thế giới Cực Lạc lập tức chứng
ngộ Vô sanh pháp nhẫn của Địa thứ tám. Nói vị ấy
lúc ở nhân địa tối thiểu là từ Địa thứ tư đến Địa
thứ bảy, khi đến thế giới Cực Lạc liền tiến vào Địa
thứ tám. Đây là cách giải thích của Đại sư Huệ
Viễn.
Tông Thiên Thai cũng có cách giải thích của
tông Thiên Thai đối với Quán kinh. Giải thích rằng
vãng sanh có bốn độ: Phàm phu vãng sanh đến
Phàm thánh đồng cư độ, A-la-hán vãng sanh đến
Phương tiện hữu dư độ, Bồ-tát vãng sanh đến
Thật báo trang nghiêm độ, bản thân Phật trụ tại
Thường tịch quang Tịnh Độ. Đây là cách giải
thích của tông Thiên Thai.
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Các sư trong tông Nhiếp Luận thì cho rằng,
phàm phu vốn chẳng thể vãng sanh đến Báo độ
Cực Lạc của Phật A-di-đà. Quán kinh nói, chúng
sanh hạ phẩm niệm Phật vãng sanh, các vị ấy phán
là ‘biệt thời ý’, chính là nói, niệm một vài câu danh
hiệu Phật có thể vãng sanh, kinh điển nói như thế
là để khích lệ chúng ta, chứ thật ra những kẻ này
không thể vãng sanh mà phải đợi sau nhiều đời
nhiều kiếp, nhân duyên thiện căn thuần thục,
công đức tích lũy đầy đủ rồi thì mới được vãng
sanh.
Trong điều kiện lịch sử thời bấy giờ, tuy có
nhiều người chú giải kinh điển Tịnh Độ, nhưng họ
giải thích với nhiều quan điểm khác nhau. Nếu y
cứ vào các lời giải thích ấy thìcó thể nói là không
có pháp môn cho chúng ta tu tập. Do các lời giải
thích ấy lý giải chỉ với căn cơ của các bậc thánh
Bồ-tát, A-la-hán mới có thể tu trì, phàm phu
chúng ta chỉ có thể ‘biệt thời ý’, hạng căn cơ bậc
hạ thìlàm sao có thể tu trìpháp môn Tịnh Độ?
Trong hoàn cảnh này, cần phải có pháp môn
Tịnh Độ thuần chánh, cần phải hiển bày tông chỉ

TÔ NG CHỈ TÔ NG TỊNH ĐỘ —— Nguồn gốc lịch sử của tông Tịnh Độ

15

pháp môn Tịnh Độ, cần phải kiến lập một hệ
thống tư tưởng hoàn chỉnh để hoằng dương chính
xác pháp môn Tịnh Độ, cần phải giải thích ba bộ
kinh Tịnh Độ do Đức Phật Thích-ca-mâu-ni
thuyết, pháp mạch thanh tịnh của các vị Bồ-tát,
A-la-hán truyền thừa hoàn chỉnh, chính xác tại
Trung Quốc. Nếu không có pháp mạch thanh
tịnh truyền thừa, mỗi người cứ giữ chặt lấy cách lý
giải của mình, thì mọi người vẫn không tìm ra
phương hướng rõ ràng.
Vào đầu đời Đường (thế kỷ VII), có Đại sư
Thiện Đạo, là hóa thân của Phật A-di-đà tại thế
gian này, viết bộ Quán kinh tứ thiếp sớ chói sáng cổ
kim, khải định cổ kim.
Quán kinh tứ thiếp sớ là bảo điển căn bản nhất
của Đại sư Thiện Đạo kiến lập tông Tịnh Độ. Đại
sư dùng bốn chữ ‘khải định cổ kim’ để hình dung
tính trọng yếu của bộ trứ tác này. Nguyên văn:
Tôi nay muốn sớ (giải thích) Quán kinh,
khải định cổ kim.
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‘Khải định cổ kim’ là gì? Chính là nói, người tu
hành trong các tông, các phái cổ kim có các học
giả, thiện tri thức tuy giải thích kinh điển Tịnh Độ,
nhưng giải thích không hoàn chỉnh, không thuần
túy, có chỗ sai lệch, có chỗ nhầm lẫn. Giải thích
như thế, không thể hiển bày được bản nguyện của
Phật A-di-đà, đưa đến chúng sanh không được
cứu độ, không được vãng sanh.
Thế nên, Đại sư Thiện Đạo chính là hóa thân
của Phật A-di-đà từ Tịnh Độ Cực Lạc ở phương
Tây, hóa thân đến uế độ Ta-bà viết bộ Quán kinh
tứ thiếp sớ, đem những quan niệm chẳng chính xác,
có sai lệch, uốn nắn lại cho đúng. ‘Khải’ là quy
phạm, mẫu mực, chính là tiêu chuẩn. ‘Định’ là
quyết định. Trước thời Đại sư Thiện Đạo thìgọi là
‘cổ’, chính là các kinh sách trước Đại sư Thiện
Đạo; đồng thời với Đại sư Thiện Đạo thì gọi là
‘kim’. Ngài đem các quan niệm chưa chính xác,
chưa thuần túy, sai lệch sửa lại cho đúng, phán
định cái gì chính xác, cái gì chưa chính xác, đây gọi
là ‘khải định cổ kim’.
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Do đó chúng ta biết, lý do kiến lập tông Tịnh
Độ là vì những người tu hành của các tông, các
phái lý giải giáo điển Tịnh Độ sai lệch, không y cứ
vào nguyên ý của ba bộ kinh Tịnh Độ do Đức
Phật Thích-ca-mâu-ni thuyết, không y cứ vào
tông chỉ của bản nguyện Phật A-di-đà, không y cứ
vào sự truyền thừa thanh tịnh của Bồ-tát Long
Thọ, Bồ-tát Thiên Thân ở Ấn Độ mà lại y cứ vào
tư tưởng theo đường lối chung của kinh điển
trong tông phái khác để giải thích Tịnh Độ, vìthế
mà sanh ra nhầm lẫn. Trong tình cảnh ấy, Đại sư
Thiện Đạo xuất hiện ở thế gian, khải định cổ kim,
chỉ đúng phương hướng.
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Di-đà chỉ dạy,
nhất nhất đều như kinh pháp
Lúc Đại sư Thiện Đạo viết Quán kinh sớ, mỗi
đêm đều có một vị thánh tăng, trong mộng chỉ
dạy ngài về huyền nghĩa khoa văn, ‘câu này phải
viết như thế này, câu này phải giải thích như thế
này…’. Người trong mộng này là ai? Chính là
Phật A-di-đà. Thế nên, bộ sớ này còn được gọi là
‘Di-đà chỉ thọ’. Quán kinh tứ thiếp sớ không giống
các bộ chú sớ Quán kinh khác là vì do hóa thân
Di-đà đích thân đến chỉ điểm, tức là hóa thân
Di-đà đích thân đến chứng minh, là tác phẩm khải
định cổ kim.
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Do có quá nhiều tông phái hoằng dương pháp
môn Tịnh Độ, các Đại đức tông Thiên Thai cũng
hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, các Đại đức
tông Hoa Nghiêm cũng hướng về Tịnh Độ, Đại sư
Khuy Cơ, Tổ tông Duy Thức cũng trứ tác A-di-đà
kinh tán giải thích kinh A-di-đà. Vậy thì trong lúc
chúng sanh đang phân vân, chúng ta rốt cuộc y cứ
vào ai?
Nếu chúng ta tu trìpháp môn Tịnh Độ mà y
cứ vào giáo lý tông Thiên Thai thì thuần chánh
hay chẳng thuần chánh? Chẳng thuần chánh. Lý
luận cần phải kết hợp với thực tiễn, cần phải phù
hợp với thực tiễn. Chúng ta tu tập pháp môn Tịnh
Độ mà giáo lý y cứ chẳng phải là giáo lý Tịnh Độ,
lại là giáo lý tông Thiên Thai thìthử hỏi có phải là
sai lầm hay không? Như thế là chẳng thuần túy.
Nếu chúng ta tu trì pháp môn Tịnh Độ mà y cứ
vào tông Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm, tông
Duy Thức, y cứ vào Bát-nhã không quán, y cứ vào
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quan niệm của Thiền thì đây chẳng thuần chánh
là pháp môn Tịnh Độ.
Chúng ta cần phải biết, tu trìpháp môn Tịnh
Độ phải nên y cứ vào tư tưởng của Đại sư Thiện
Đạo, Tổ sư khai tông của tông Tịnh Độ, cũng tức
là y cứ vào tư tưởng thuần chánh theo pháp mạch
của của tông Tịnh Độ. Như thế mới ổn thỏa, mới
thuần túy, mới chẳng thiên lệch. Như tôi vừa nói,
căn cơ được pháp môn Tịnh Độ tiếp nhận, nếu
đúng như lời giải thích của Đại sư Huệ Viễn đời
Tùy thì chúng ta đều không đạt đến. Trong Quán
kinh sớ, Đại sư Thiện Đạo dẫn dụng văn kinh và
các thứ đạo lý để chứng minh Đức Phật thuyết bộ
Quán kinh là ‘chỉ vìphàm phu, chẳng vìbậc thánh’,
là ‘cửu phẩm đều là phàm phu’. Đại sư Thiện Đạo
nói:
Tất cả phàm phu thiện ác được vãng sanh
đều lấy sức đại nguyện của Phật A-di-đà làm
tăng thượng duyên.
‘Tất cả phàm phu thiện ác’ nghĩa là ba phẩm
của bậc thượng là phàm phu thiện Đại thừa, trung
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phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh là
phàm phu thiện Tiểu thừa, trung phẩm hạ sanh là
phàm phu thiện thế gian, ba phẩm bậc hạ là phàm
phu tạo tội. Tóm lại, cửu phẩm đều là phàm phu.
Qua sự giải thích này, quyết định tiêu chuẩn
như thế, chúng ta mới cảm thấy mình có phần
vãng sanh. Nếu yêu cầu phải có đủ căn cơ của bậc
thánh, thìpháp môn này chúng ta học không nổi.
Vìthế, trong Quán kinh sớ, Đại sư Thiện Đạo khai
hiển pháp nghĩa chân thật của tông Tịnh Độ có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sau khi Đại sư Thiện Đạo đề xuất quan điểm
này, người hoằng dương Tịnh Độ đời sau không
còn nói cửu phẩm là thánh nữa mà đều nhấn
mạnh cửu phẩm là phàm phu.
Tóm lại, hành pháp vãng sanh Tịnh Độ, phải
nên tu trì như thế nào? Các tông, các phái giải
thích không như nhau. Vì thế chúng ta cần phải
biết: Tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh Độ
của Đại sư Thiện Đạo.
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Pháp mạch truyền thừa của tông Tịnh Độ
Tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo sở dĩ
hình thành pháp mạch Tịnh Độ thuần chánh,
chẳng những vìngài là hóa thân của Phật A-di-đà,
Di-đà chỉ dạy, khải định cổ kim, mà đồng thời
ngài cũng có pháp mạch truyền thừa thanh tịnh.
Trong số các Tổ sư Tịnh Độ tại Trung Quốc,
trừ pháp hệ của Đại sư Thiện Đạo ra, các Tổ sư
khác đều không có quan hệ truyền thừa, mà đều là
căn cứ vào tríhuệ của chính mình, căn cứ vào sự
tu hành tâm đắc của chính mình, căn cứ vào cách
lý giải Phật pháp của chính mình để giải thích
pháp môn Tịnh Độ.
Đại sư Thiện Đạo thì không giống như vậy,
ngài giải thích ba bộ kinh Tịnh Độ là đứng trên
lập trường bản nguyện của Phật A-di-đà. Quan
điểm này được truyền từ đâu? Từ Đại sư Đạo
Xước. Trong An lạc tập, Đại sư Đạo Xước cũng đã
lấy Di-đà bản nguyện làm lập trường của ngài. Đại
sư Đạo Xước được truyền thừa từ ai? Được truyền
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từ Đại sư Đàm Loan. Đại sư Đàm Loan có một trứ
tác rất nổi tiếng là Vãng sanh luận chú, ngài hoàn
toàn triệt để thuần túy lấy bản nguyện của Phật
A-di-đà để giải thích ý nghĩa trọng yếu của pháp
môn Tịnh Độ. Điều này, mọi người xem Vãng sanh
luận chú đều sẽ thấy rõ. Đại sư Đàm Loan được
truyền thừa từ ai? Đại sư Đàm Loan là người sống
vào đời nhà Lương thuộc Nam Bắc Triều (thế kỷ
VI), ngài đã từng gặp Tam tạng Bồ-đề Lưu-chi từ
Ấn Độ sang, ngài được trực tiếp truyền thừa từ
Tam tạng Bồ-đề Lưu-chi về cách giải thích Tịnh
Độ của Bồ-tát Thiên Thân và Bồ-tát Long Thọ,
đây là pháp mạch thanh tịnh. Trứ tác của Bồ-tát
Thiên Thân là Vãng sanh luận trong ‘Tịnh Độ tam
kinh nhất luận’. Vì thế, pháp mạch truyền thừa
của Đại sư Đàm Loan rất rõ ràng, thông qua Tam
tạng Bồ-đề Lưu-chi, ngài tiếp nhận Vãng sanh luận
của Bồ-tát Thiên Thân, đồng thời tìm về Dị hành
phẩm của Bồ-tát Long Thọ. Đại sư Đàm Loan chú
giải Vãng sanh luận của Bồ-tát Thiên Thân, soạn
thành Vãng sanh luận chú. Mở đầu Vãng sanh luận
chú, ngài dẫn dụng Dị hành phẩm của Bồ-tát Long
Thọ phán định Dị hành đạo và Nan hành đạo để
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phán định bộ Vãng sanh luận là pháp môn Dị hành
đạo, là pháp môn đi thuyền, là pháp môn tha lực
như đi thuyền thuận gió, một mạch đến chỗ bất
thoái, thành Phật.
Các đời truyền thừa như thế, tư tưởng rõ ràng,
pháp nghĩa hoàn toàn một mạch nối nhau thìchỉ
có hệ thống này của Đại sư Thiện Đạo mà thôi.
Như cách giải thích của Đại sư Liên Trì, Đại sư
Ngẫu Ích thời nhà Minh, Đại sư Trí Giả đời Tùy
đều không có tư tưởng này, không có pháp mạch
truyền thừa này, cũng không đứng trên lập trường
bản nguyện tha lực của Phật A-di-đà để giải thích
ba bộ kinh Tịnh Độ. Vì thế, tuy các vị thiện tri
thức của các tông, các phái tuyên dương pháp
môn Tịnh Độ, đều có tác dụng làm nổi bật pháp
môn Tịnh Độ, phổ cập pháp môn Tịnh Độ.
Nhưng nói đến pháp nghĩa thuần chánh thìtrừ hệ
thống này của Đại sư Thiện Đạo ra, các quan
điểm khác đều chẳng phải pháp môn Tịnh Độ
thuần chánh, cho nên không có tư cách xưng là
tông Tịnh Độ.
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Tôi nói như thế, nếu như người không có trình
độ nghiên cứu sâu về giáo lý, giáo sử, thìmới nghe
qua một lần khó tiếp nhận, khó chuyển hướng.
Ví như nói ‘giáo tông Thiên Thai, hạnh quy
Tịnh Độ’, nếu người học giáo lý thường thường
nghe nói như thế, là có ý gì? Chính là nói, mục
đích tu hành của người ấy là cầu sanh về thế giới
Cực Lạc ở phương Tây, vậy người ấy tu hành là tu
hành pháp môn Tịnh Độ; giáo lý của người ấy
vâng theo thì lấy lý luận chỉ đạo của tông Thiên
Thai làm tiêu chuẩn, đó là nghĩa ‘giáo tông Thiên
Thai, hạnh quy Tịnh Độ’. ‘Tông’ là tông chỉ, tiêu
chuẩn, đây hiển nhiên là pháp môn Tịnh Độ của
tông Thiên Thai, chẳng phải là pháp môn Tịnh
Độ của tông Tịnh Độ, cũng hiển nhiên chẳng phải
là pháp môn Tịnh Độ thuần chánh.
Hoặc có người ‘giáo tông Hoa Nghiêm, hạnh
quy Tịnh Độ’, hoặc có người ‘giáo tông Bát-nhã,
hạnh quy Tịnh Độ’, hoặc có người Mật Tịnh song
tu, hoặc có người Thiền Tịnh song tu, hoặc có
người Thai Tịnh song tu. Nói chung, các trạng
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huống ấy đều chẳng phải là pháp môn Tịnh Độ
thuần túy bất tạp.
Vìsao lại xuất hiện các trạng huống ấy? Nhân
vì vào đời Đường có phát sanh sự kiện pháp nạn
Phật giáo (Đường Võ Tông diệt Phật, diệt pháp).
Trải qua sự kiện pháp nạn lần này, rất nhiều kinh
điển bị thất lạc, như Quán kinh sớ của Đại sư Thiện
Đạo, Vãng sanh chú của Đại sư Đàm Loan, An lạc
tập của Đại sư Đạo Xước v.v… đều bị thất truyền
ở Trung Quốc. Hơn một nghìn năm nay, người
muốn tu trìpháp môn Tịnh Độ không có một hệ
thống giáo điển của tông Tịnh Độ để tham khảo,
chỉ có thể tham khảo pháp môn Tịnh Độ của tông
Thiên Thai, tông Hoa Nghiêm hành trì, mà
không có biện pháp ‘giáo tông Tịnh Độ, hạnh quy
Tịnh Độ’. Đó là vì giáo điển của tông Tịnh Độ
thuần chánh hoàn chỉnh ở Trung Quốc đã bị thất
truyền. Quán kinh sớ không còn, Vãng sanh luận chú
cũng không còn, khi đó chỉ biết tham khảo Thiên
Thai, Hoa Nghiêm, Duy Thức, Luật tông, Thiền
tông, Mật tông mà thôi. Ngoài ra các vị thiện tri
thức của các tông, các phái lúc hoằng dương Tịnh
Độ chẳng tránh khỏi dùng giáo lý của tông mình
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và sự thể ngộ của mình để giải thích Tịnh Độ. Vì
thế, Phật giáo lại quay về cục diện trước khi Đại sư
Thiện Đạo sáng lập tông Tịnh Độ.
Hơn một nghìn năm nay tuy có pháp môn
Tịnh Độ, nhưng đều chẳng thuần chánh, nhân vì
pháp mạch mất sự truyền thừa. Tuy có pháp môn
Tịnh Độ, nhưng không có tông Tịnh Độ, do vì
kinh điển kiến lập tông phái đã bị thất truyền.
Chúng ta thật may mắn, có phước báo! Hơn
một nghìn năm nay, biết bao thiện tri thức, biết
bao người tu hành đều không có cơ duyên tiếp
xúc với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo, mà hôm
nay chúng ta được tiếp xúc đến. Đây là vì khoảng
hơn một trăm năm trước, ‘ngũ bộ cửu quyển’
(Quán kinh sớ 4 quyển, Quán niệm pháp môn 1
quyển, Pháp sự tán 2 quyển, Bát-chu tán 1 quyển,
Vãng sanh lễ tán 1 quyển) của Đại sư Thiện Đạo,
Vãng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan từ Nhật
Bản được đưa trở về Trung Quốc. Nhờ một đoạn
nhân duyên lịch sử này, hôm nay chúng ta mới
được xem thấy!
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Tuy các tác phẩm kể trên được quay trở về
Trung Quốc, nhưng trong thời gian một trăm
năm này, tại Trung Quốc có nhiều tai nạn như là
bát quốc liên quân xâm lược, đất nước Trung Hoa
trở thành thuộc địa của thực dân, bị các nước khác
xem thường, nhân dân khốn khổ. Trong tình
huống như thế thì nói gì đến giáo pháp lưu bố?
Nói gì đến nghiên cứu kinh điển? Tiếp theo là
quân phiệt hỗn chiến, kháng chiến chống Nhật,
chiến tranh giải phóng; sau khi giải phóng đã an
định thìlại gặp phải một cuộc đại cách mạng văn
hóa. Khoảng hai ba mươi năm gần đây, quốc gia
tương đối an định, đất nước hùng mạnh, dân tộc
tự tin hơn, nên mới có đủ bình tâm nghiên cứu
giáo lý, giáo nghĩa.
Vào thời đại này, người nghiên cứu tư tưởng
Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo rất cụ thể, triệt để
là pháp sư Huệ Tịnh. Ngài đem tư tưởng của Đại
sư Thiện Đạo trình bày ra một cách hoàn chỉnh,
biên dịch lưu bố cho mọi người, nhờ đó chúng ta
mới được xem thấy. Vì thế, trong thời đại này
chúng ta được tu trìpháp môn Tịnh Độ, quả thật
là vô cùng có phước báo.
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Hiện tại ngay thời đại này, chúng ta cảm thấy
việc đời bận rộn, không đạt đến tâm thanh tịnh,
không đạt đến thiền định thanh tịnh, khai phát trí
huệ. Nếu vẫn căn cứ theo yêu cầu của hơn một
nghìn năm đến nay, nghĩa là ‘tuy xưng niệm danh
hiệu Phật A-di-đà, còn cần phải có công phu thiền
định, khai phát tríhuệ, niệm Phật như thế thìmới
có thể vãng sanh về thế giới Cực Lạc ở phương
Tây’. Vào thời trước, dân tình thuần phác, đại
khái có thể làm đến được, còn thời đại ngày nay,
chúng ta không thể làm được.
Tôi nghĩ, chúng ta đang ngồi ở đây nghe tiếng
chuông điện thoại di động vang lên, chúng ta có
thể tưởng tượng cách đây vài năm, lúc mọi người
đang nghe pháp, có cần gọi điện thoại di động đâu?
Điện thoại di động chính là một cái lưới nghiệp
lực của thế giới Ta-bà này, là nghiệp lực được vật
chất hóa, bạn đi đến đâu cũng không thoát khỏi
nó, dù cho bạn ở trong núi sâu, trên trời cũng có
lưới, dưới đất cũng có lưới, mạng lưới điện thoại,
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mạng lưới máy tính (internet) đem nghiệp lực trói
buộc bạn đến cùng một chỗ.
Chúng sanh ở thời đại này bị mạng lưới nghiệp
lực nhiều tầng khống chế chặt chẽ. Chúng ta
muốn dựa vào sức của mình để tìm cầu giải thoát
thì cũng giống như con ruồi bị sa vào lưới nhện,
càng cố đập cánh vùng vẫy thìcàng bị buộc chặt.
Trong khi chúng ta đâu phải chỉ bị một mạng lưới
mà nhiều lớp mạng lưới đan với nhau trói buộc
chúng ta ở trong đó. Người ở vào thời đại này
muốn dựa vào sự tu hành của chính mình để ra
khỏi luân hồi là điều vốn không thể được!

TÔ NG CHỈ TÔ NG TỊNH ĐỘ

31

Giáo pháp quay trở về
Đến thời đại này, nếu tư tưởng Tịnh Độ thuần
chánh của Đại sư Thiện Đạo không xuất hiện trở
lại thìchúng ta chỉ biết khóc mà không còn nước
mắt.
Phật, Bồ-tát muốn cứu độ chúng sanh, có vô
lượng tríhuệ phương tiện, có vô lượng từ bi thiện
xảo, thấy chúng ta có căn cơ như thế, nhân duyên
đã thành thục, giáo pháp của Đại sư Thiện Đạo
quay trở lại Trung Quốc, nhờ đó chúng ta mới
được tiếp xúc.
Nếu mọi người xem một loạt tùng thư do chùa
Hoằng Nguyện1 xuất bản, nghe một loạt đĩa CD
do chùa Hoằng Nguyện xuất bản, mọi người được
tiếp xúc như thế, chính là tiếp xúc tư tưởng tông
Tịnh Độ thuần chánh, chính là pháp mạch Tịnh
1

Chùa Hoằng Nguyện tọa lạc ở núi Kỉnh Đình, Tuyên
Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
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Độ thuần chánh, cũng tức là tư tưởng Tịnh Độ
của Đại sư Thiện Đạo.
Chúng ta chuyên y cứ vào Đại sư Thiện Đạo,
chỉ cần pháp nghĩa nào phù hợp với tư tưởng của
Đại sư Thiện Đạo thì chúng ta tiếp nhận hết,
tuyên dương hết. Nếu pháp nghĩa nào không nhất
trívới tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thìchúng ta
chẳng tiếp nhận, đây là tiêu chuẩn. Chỉ cần căn cứ
vào tiêu chuẩn này thìvãng sanh không cần phải
lo, chúng ta rất an tâm, rất sung sướng, tràn trề
pháp hỷ. Nếu chẳng như thế thì pháp nghĩa chẳng
thuần chánh, người tu trì sẽ phát khởi lo âu vì
không chắc được vãng sanh.

TÔ NG CHỈ TÔ NG TỊNH ĐỘ

33

Chỉ đề cập đến tư tưởng Tịnh Độ
của Đại sư Thiện Đạo
Ba chữ ‘tông Tịnh Độ’ này hàm nghĩa rất sâu
sắc. Tông Tịnh Độ, chẳng phải nói chung về tư
tưởng của mười ba vị Tổ sư Tịnh Độ2. Tư tưởng
của mỗi vị Tổ trong mười ba vị Tổ chẳng giống
nhau. Di-đà sớ sao của Đại sư Liên Trì, Di-đà yếu giải
của Đại sư Ngẫu Ích, các ngài giải thích kinh
A-di-đà không giống nhau. Nếu như nhau thì Đại
sư Ngẫu Ích không cần phải viết Di-đà yếu giải. Đại
sư Ngẫu Ích dùng giáo lý tông Thiên Thai giải
thích kinh A-di-đà, Đại sư Liên Trì căn cứ vào lý
luận của tông Hoa Nghiêm giải thích kinh A-di-đà.
Trong cách giải thích của các ngài có rất nhiều
2

Mười ba vị Tổ của tông Tịnh Độ: 1. Lô sơn Huệ Viễn, 2.
Đại sư Thiện Đạo, 3. Thừa Viễn, 4. Pháp Chiếu, 5. Thiếu
Khang, 6. Vĩnh Minh Diên Thọ, 7. Tỉnh Thường, 8. Liên
TrìChâu Hoằng, 9. Ngẫu Ích TríHúc, 10. Hành Sách,
11. Tĩnh Am, 12. Tế Tỉnh, 13. Ấn Quang.
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điểm đặc sắc, như có rất nhiều điều trong Di-đà
yếu giải đánh động lòng người, khải phát cho
chúng ta, nhưng Đại sư Ngẫu Ích chẳng y cứ vào
giáo lý tông Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Vì
sao? Vì ngài chưa từng thấy qua, không có cơ hội
tham khảo. Vì thế từ đời Tống đến đời Thanh,
hơn một nghìn năm, các sách của các vị Tổ hoằng
dương Tịnh Độ đều không có dẫn dụng các trứ
tác của Đại sư Thiện Đạo, Vãng sanh luận chú của
Đại sư Đàm Loan, An lạc tập của Đại sư Đạo Xước.
Như thế thì đâu có thể gọi là tông Tịnh Độ thuần
chánh được.
Huống chi, trong mười ba vị Tổ ấy, có vị xuất
thân từ tông Thiên Thai, có vị xuất thân từ tông
Hoa Nghiêm, có vị xuất thân từ Thiền tông như
Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ là Tổ sư Thiền tông,
ngài lại hoằng dương Tịnh Độ. Các vị Tổ ấy cũng
không có tư tưởng phái mang tính hệ thống của
tông Tịnh Độ.
Vì thế, tông Tịnh Độ được nói đến ở đây,
chẳng phải nói chung đến mười ba vị Tổ, vìgiữa
các ngài, pháp mạch truyền thừa không rõ ràng,
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đều là dùng tư tưởng của các tông, các phái để giải
thích Tịnh Độ.
Tông Tịnh Độ được nói ở đây, chỉ đề cập tư
tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo. Đây là hệ
thống pháp mạch truyền thừa rõ ràng từ Đức Phật
Thích-ca xuống Bồ-tát Long Thọ, Bồ-tát Thiên
Thân, qua Bồ-đề Lưu-chi, Lưu-chi từ Ấn Độ sang
Trung Quốc truyền cho Đàm Loan, Đàm Loan
truyền cho Đạo Xước, Đạo Xước truyền cho Đại
sư Thiện Đạo. Trên mặt tư tưởng, một mạch
truyền thừa, không có sai lệch, đều là nhất trí, một
mạch quán thông, đều đứng trên lập trường bản
nguyện của Phật A-di-đà để giải thích, đây đều là
nhất thể, đây chính là pháp môn Tịnh Độ thuần
chánh.
Tông Tịnh Độ lấy tư tưởng Tịnh Độ của Đại
sư Thiện Đạo làm tiêu chuẩn, ‘khải định cổ kim’
tức là tiêu chuẩn. Hễ giáo nghĩa nào phù hợp với
tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo thìtiếp nhận, nếu
không phù hợp thì gác qua một bên. Chúng ta
chuyên tu Tịnh Độ thìchúng ta phải y cứ vào tư
tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo.
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Cốt lõi của tông Tịnh Độ
Giáo lý của tông Tịnh Độ rất rộng, kinh điển
có ba bộ, trứ tác của các Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa
giải thích ba bộ kinh này rất nhiều như trên đã nói,
có bao nhiêu Tổ sư giải thích thì có bấy nhiêu
pháp nghĩa, vậy rốt cuộc cốt lõi của tông Tịnh Độ
ở đâu? Vì thế cần phải nêu ra tông chỉ của tông
Tịnh Độ.
Tông chỉ tức là cốt lõi, là nòng cốt mang tính
cương lĩnh, không thể cải biến, không thể thêm
bớt, không thể thương lượng. Tông chỉ này mang
tính căn bản, tính nguyên tắc, không thể cải biến,
vìthế gọi là tông chỉ.
Giáo nghĩa của tông Tịnh Độ nhiều như thế,
vậy rốt cuộc cốt lõi ở đâu? Tông chỉ tông Tịnh Độ,
được pháp sư Huệ Tịnh tóm tắt thành bốn câu:
Tin nhận Di-đà cứu độ,
Chuyên xưng Di-đà Phật danh,
Nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ,
Độ khắp mười phương chúng sanh.
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Tông chỉ thứ nhất:
Tin nhận Di-đà cứu độ
Tông chỉ thứ nhất Tin nhận Di-đà cứu độ là
nói pháp môn Tịnh Độ là pháp môn cứu độ của
Đức Phật A-di-đà.
Phật giáo lấy từ bi làm đặc điểm, đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn. Vì thế, nói chung, Đức Phật
Thích-ca-mâu-ni xuất hiện ở thế gian là vì muốn
cứu độ chúng sanh. Như trong kinh Pháp hoa nói
‘ba cõi không yên, giống như ngôi nhà đang bị
cháy’, nếu không có Phật Thích-ca-mâu-ni xuất
hiện ở thế gian thìchúng ta không có biện pháp ra
khỏi nhà lửa lục đạo3. Đức Phật Thích-ca-mâu-ni
đến thế gian này chính là muốn cứu chúng sanh
đang bị luân hồi trong lục đạo.

3

Lục đạo: Tức là sáu đường ở thế gian mà chúng sanh phải
thọ sanh: 1. Trời, 2. Người, 3. A-tu-la, 4. Súc sanh, 5.
Ngạ quỷ, 6. Địa ngục.
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Nhưng tám vạn bốn nghìn pháp môn do Đức
Phật nói ra, đặc điểm đều riêng khác nhau, giống
như chúng ta bị kẻ địch bao vây, vô cùng nguy cấp,
bàng hoàng không nhúc nhích, mà có người đến
cứu, cho chúng ta một phương pháp giống như
cho chúng ta một thứ vũ khí. Nếu kẻ thân thể
cường tráng, kẻ ấy đang lúc tay không, nay lại cầm
vũ khí, lại có sức mạnh thìcó thể đột phá vòng vây,
tự mình có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm.
Đây là dù cho có người đến cứu kẻ ấy, nhưng kẻ ấy
cũng tự có thể cứu mình, vì kẻ ấy cầm vũ khí, tự
mình có thể đột phá vòng vây.
Ngoài ra còn có một hạng người, thân thể rất
yếu, không có sức mạnh, dù đưa cho vũ khí, kẻ ấy
cũng không thể sử dụng, vìcầm không nổi. Người
đến cứu chỉ cần nói: “Anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ
dẫn anh, thậm chí vác anh lên vai”, như thế thì
mới vượt qua được vòng vây, thoát cảnh nguy
hiểm. Người thứ hai này, có thể nói là hoàn hoàn
thuần túy, triệt để được cứu độ.
Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đến thế gian này
giảng nói tám vạn bốn nghìn pháp môn, trừ pháp
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môn Tịnh Độ này ra, các pháp môn khác đều là tự
cứu, đều là Phật Thích-ca-mâu-ni cấp cho chúng
ta vũ khí giới định huệ. Vũ khí giới định huệ này
chúng ta có cầm nổi hay không? Giống như thanh
đao Thanh long yển nguyệt nặng hơn tám mươi
cân của Quan Công, tuy sắc bén, nhưng chúng ta
cầm không nổi, chúng ta không sử dụng được mà
có cố cầm thìchỉ thêm phiền phức. Nếu thân thể
chúng ta cường tráng, lại có thể sử dụng tự tại thì
mới có thể đột phá vòng vây.
Vòng vây đại biểu cho cái gì? Chúng ta bị các
thứ nghiệp chướng do chúng ta gây tạo từ đời quá
khứ và hiện tại bao vây, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni
cấp phát cho chúng ta tám vạn bốn nghìn vũ khí
giới định huệ, mỗi người một món. Chúng ta
được cấp phát ngũ giới, thập giới, Bồ-tát giới, các
môn thiền định, các pháp khai ngộ, giới định huệ
đều có, nhưng chúng ta có cầm nổi hay không?
Có người nói, tôi trì ngũ giới không nổi, ăn chay
không nổi. Đa số người đời không có sức tu trì
ngũ giới, ăn chay. Đồng thời, mục đích tu trì giới
định huệ là đạt đến diệt trừ tham sân si, điều này
lại càng khó, khó chồng thêm khó. Nếu như người
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có sức mạnh giống như các vị Đại đức Tổ sư thì có
thể dùng vũ khí giới định huệ chặt đứt phiền não
tham sân si, đánh bại nghiệp tập phiền não tham
sân si, thìcó thể dựa vào tự lực, tự mình cứu mình,
lúc đó Đức Phật để cho người ấy tự cứu bản thân
ra khỏi luân hồi. Nhưng nói một cách nghiêm túc,
ngũ giới chúng ta còn trìkhông nổi thì nói chi đến
Bồ-tát giới, nói đến Bồ-tát giới thì càng thẹn
thùng, Bồ-tát giới cần phải phát Bồ-đề tâm, mới
thành Bồ-tát.
Bồ-đề tâm của chúng ta so ra giá trị không
bằng năm hào. Vì sao nói giá trị không bằng năm
hào? Vì chúng ta vốn không có Bồ-đề tâm. Ở
trong Phật đường phát tâm, đọc theo thời khóa
‘chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô
tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ
nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện
thành’, đọc xong rồi xếp bản kinh lại, ra cửa xách
giỏ đi mua rau. Tỷ như nói một cân rau này giá hai
đồng rưỡi, bạn trả hai đồng, bớt đi năm hào của
người bán. Như thế, Bồ-đề tâm giá trị chẳng bằng
năm hào, nhân vì bạn là người phát Bồ-đề tâm,
bạn bớt đi năm hào thì hai đồng rưỡi chỉ còn
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thành hai đồng. Vìthế, chúng ta muốn nương tựa
vào Bồ-đề tâm của chúng ta, thì chúng ta không
đủ sức.
Muốn dựa vào trì giới, thì chúng ta cũng
không có giới luật thanh tịnh; muốn dựa vào thiền
định thì chúng ta đều tán loạn.
Chúng sanh như thế, cho nên pháp môn này
của Đức Phật A-di-đà mới thể hiện một cách triệt
để nét đặc sắc cứu độ, đại từ đại bi thể hiện ra tại
pháp môn này. Người phát không nổi Bồ-đề tâm,
không thể trì giới thanh tịnh, không thể có công
phu thiền định, không thể khai trí huệ, tức là
chúng ta, không cầm nổi tám vạn bốn nghìn vũ
khí giới định huệ; lúc ấy cần phải có người vác
chúng ta lên vai xông ra khỏi vòng vây.
Chúng ta niệm Nam-mô A-di-đà Phật, Phật
A-di-đà vác chúng ta lên vai, dùng thanh kiếm bén
sáu chữ danh hiệu Ngài, nghĩa là chúng ta chỉ cần
xưng danh hiệu Ngài, Đại sư Thiện Đạo nói:
“Kiếm bén tức là danh hiệu Phật A-di-đà, một
tiếng xưng niệm, tội đều tiêu trừ”. Chỉ cần chúng
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ta niệm Nam-mô A-di-đà Phật, chẳng cần chúng
ta tự đoạn phiền não, Đức Phật A-di-đà lập tức
dùng kiếm báu dẹp sạch, dùng vô lượng ánh sáng
chiếu tan nghiệp chướng quá khứ hiện tại của
chúng ta, chặt đứt sanh tử trói buộc, trực tiếp cứu
chúng ta ra khỏi sự bao vây của ba cõi.
Chỉ có sự cứu độ của bản nguyện Di-đà, sự
cứu độ hoàn toàn tha lực mới có thể biểu hiện cái
ý cứu độ một cách hoàn chỉnh.
Chúng ta không thể dựa vào sức của chính
mình để tự cứu. Trong tám vạn bốn nghìn pháp
môn, các pháp môn khác đều là tự lực (tự mình
cứu mình). Pháp môn Tịnh Độ này là Phật Di-đà
cứu chúng ta, vìthế gọi là ‘tin nhận Di-đà cứu độ’.
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Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện
Trừ Phật A-di-đà phát bốn mươi tám đại
nguyện cứu độ chúng ta, các pháp môn khác đòi
hỏi chúng ta phải đạt đến một điều kiện nào đó,
một tiêu chuẩn nào đó, nhưng sự cứu độ của Phật
A-di-đà có thể dùng ba từ để hình dung: Chủ
động, bình đẳng, vô điều kiện.
Thế nào là chủ động? Chúng ta không thỉnh
cầu, không nhờ vả, Đức Phật A-di-đà chủ động
đến cứu chúng ta, đây gọi là chủ động. Đức Phật
A-di-đà lúc còn ở nhân địa đã phát bốn mươi tám
nguyện cứu chúng ta. Bốn mươi tám nguyện này
là do chúng ta thỉnh Ngài phát ư? Chúng ta có
thỉnh Ngài phát hay không? Chúng ta không có
thỉnh. Ngài chủ động nói: “Nếu Tôi thành Phật
(Tôi muốn thành Phật), mười phương chúng
sanh, Tôi muốn cứu các ngươi!”. Đây là chủ động.
Chủ động cứu chúng ta, có ý nghĩa gì? Nói
đến hai chữ ‘chủ động’ là nói Đức Phật A-di-đà
vốn có ý nguyện muốn cứu chúng ta. Nhân vìchỗ
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chúng ta quan tâm là ‘Tôi muốn đến thế giới Cực
Lạc ở phương Tây, tôi muốn được Phật A-di-đà
đến cứu, không biết Phật A-di-đà có đến cứu tôi
không? Không biết tôi có đạt đến tiêu chuẩn hay
không?’. Nếu có những ý nghĩ như thế, chính ta tự
chủ động cầu Đức Phật này, thì Phật A-di-đà
dường như là người bị động. Nếu ta hiểu Đức
Phật này chủ động muốn cứu chúng ta, chỉ cần
chúng ta đáp ứng, cứ để Ngài cứu thìNgài sẽ hoan
hỷ. Chúng ta ra ngoài làm việc, lúc chúng ta chủ
động cầu người khác, người khác đáp ứng thì
chúng ta hoan hỷ, ‘Chỉ cần bạn đáp ứng là tốt rồi,
cái gì Ta cũng đầy đủ, cái gì Ta cũng đáp ứng bạn’.
Phật A-di-đà cũng như thế, Ngài muốn cứu chúng
ta, Ngài chủ động phát nguyện cứu chúng ta, Ngài
chỉ muốn chúng ta đáp ứng, cứ để cho Ngài cứu,
Ngài rất hoan hỷ, Ngài nói: “Tốt lắm! Ta cứu
bạn”. Đến nơi đâu? “Đến Tịnh Độ của Ta”. Làm
sao đến? “Ta cho bạn danh hiệu”. Bạn nói: Tôi có
phiền não. “Ta sẽ giải quyết cho”. Bạn nói: Tôi có
nghiệp chướng. “Ta sẽ giải quyết cho”. Bạn nói:
Tôi còn chẳng thanh tịnh v.v… Phật A-di-đà nói:
“Tất cả đều không thành vấn đề, tất cả Ta đều giải
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quyết! Chỉ cần bạn để cho Ta cứu, chỉ cần bạn
xưng niệm danh hiệu của Ta là được rồi”. Vì thế,
‘chủ động’ là phản ánh tâm từ bi của Đức Phật
A-di-đà, cũng phản ánh tâm cứu độ bình đẳng của
Ngài, cũng phản ánh tâm cứu độ vô điều kiện của
Ngài. Chủ động chính là vô điều kiện, hễ còn cần
điều kiện thìchẳng phải chủ động.
Thế nào là bình đẳng? Tức là cứu độ chúng ta
một cách không phân biệt, bình đẳng cũng là
không có điều kiện. Phật A-di-đà đến cứu chúng
ta, chẳng thấy chúng ta là nam là nữ, cũng chẳng
thấy chúng ta là phàm phu hay là thánh nhân,
cũng chẳng thấy chúng ta là người xuất gia hay là
kẻ tại gia, cũng chẳng thấy chúng ta có đọc kinh
điển hay không, những điều này không luận đến,
Ngài cứu độ chúng ta một cách không có phân
biệt, đây gọi là bình đẳng. Vìthế, trong bốn mươi
tám nguyện đều nói “thập phương chúng sanh”.
Bốn chữ ‘thập phương chúng sanh’ rất ngắn,
nhưng bao hàm được rộng lớn, trong đó gồm cả
thánh nhân, phàm phu. Trong phàm phu có người
thiện, kẻ ác. Trong nhóm người thiện có Đại thừa
thiện, Tiểu thừa thiện, thế gian thiện; trong nhóm
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người ác có ngũ nghịch ác, phá giới ác, thập ác,
khinh ác, trọng ác; nhưng họ đều có sống có chết,
có người có tríhuệ, người không tríhuệ, người có
trìgiới, người không trìgiới đều bao hàm trong đó;
đây gọi là cứu độ bình đẳng. Vì thế, nguyện thứ
mười tám nói: “Thập phương chúng sanh” với
nghĩa thập phương chúng sanh là đối tượng được
Phật A-di-đà cứu độ bình đẳng, không phân biệt.
Thế nào là vô điều kiện? Cứu độ chúng ta
không có điều kiện. Đòi hỏi điều kiện thì chẳng
phải là muốn cứu độ chúng ta.
Ví như một vị lương y giỏi, có người mắc bệnh
nan y, chẳng phải ông thìkhông ai có thể chữa trị.
Nếu vị thầy thuốc này có y đức, biết được tình
huống này thì nửa đêm ông cũng dãi gió dầm
sương, băng rừng lội suối đến cứu. Nếu người
bệnh này là chúng ta, có người thầy thuốc có khả
năng cứu chúng ta nửa đêm bất kể hiểm nguy đến
cứu chúng ta, thử hỏi chúng ta có cảm kích hay
không? “Ngài thật là ân nhân cứu mạng!”. Nếu
ông thầy thuốc không có y đức, nhưng chỉ có ông
ta mới cứu được chúng ta, ông ta nói giá cao thì

TÔ NG CHỈ TÔ NG TỊNH ĐỘ —— Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện

47

trong lòng chúng ta có cảm giác như thế nào?
Chúng ta có xem ông ta là ân nhân cứu mạng
chăng? Ông ta là người thầy thuốc hắc ám, thiếu
lương tâm. Ngay lúc chúng ta bệnh khổ đang cần
đến ông ta, ông ta lại ra giá cao ‘anh không có đủ
tiền thìtôi không cứu anh’. Như thế thìchẳng gọi
là cứu độ, mà gọi là tâm hắc ám kiếm tiền. Chúng
ta cũng không nhận ông ta là ân nhân cứu mạng
chúng ta. Vìvậy, cứu độ thì không có điều kiện.
Nhưng cứu độ thìcần phải xét đến đối tượng.
Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta là căn cứ vào
tình huống của chúng ta. Ví như có một người
đang đói sắp chết, cái bánh bao có thể cứu đói
người ấy. Cái bánh bao này giá chỉ hai đồng rưỡi.
Hiện tại người kia đang đói, đang cần cái bánh
bao, chúng ta bán một lô bánh bao rồi đưa cho
người kia hai vạn đồng, đây có thể gọi là cứu độ
chăng? Đây chẳng phải là cứu độ, mà chỉ là nghĩ vì
chúng ta, cứu độ là nghĩ vì người kia, làm cho
người kia no đủ. Người kia đã đói đến sắp chết,
không còn khí lực, lúc ấy chúng ta phải làm gì?
Chúng ta rót một tách nước, đem đến đổ vào
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miệng để người kia uống, đó là căn cứ vào tình
huống của người kia.
Chúng ta là phàm phu có tham sân si mãnh
liệt, nếu chúng ta tu trìcác pháp môn khác thìthật
sự đối với chúng ta quá khó khăn. Vì thế, Đức
Phật A-di-đà lấy điểm đặc sắc ‘chủ động, bình
đẳng, vô điều kiện’ để cứu độ chúng ta.

Niệm Phật vãng sanh nguyện
‘Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện’ phản ánh
ở đâu? Phản ánh ở trong điều nguyện thứ mười
tám của Đức Phật A-di-đà, điều nguyện thứ mười
tám trong bốn mươi tám nguyện được gọi là ‘niệm
Phật vãng sanh nguyện’. Niệm Phật vãng sanh
nguyện phản ánh rõ hơn hết về đặc điểm cứu độ
của Phật A-di-đà. Văn của nguyện ấy như vầy:
Nếu Ta thành Phật, mười phương chúng
sanh chítâm tin mộ, muốn sanh về cõi nước
Ta, cho đến mười niệm, nếu chẳng được sanh
thìTa không ở ngôi Chánh giác. Chỉ trừ kẻ
tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp.
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Điều nguyện này, có thể nói là rất từ bi.
‘Nếu Ta thành Phật’ là lời của tỳ-kheo Pháp
Tạng nói: “Tôi muốn thành Phật”. Mỗi một điều
nguyện trong bốn mươi tám nguyện đều có bốn
chữ này, đó là do Ngài chủ động, không phải do
chúng ta thỉnh cầu nhờ vả rồi Ngài mới phát
nguyện.
‘Mười phương chúng sanh’ là đối tượng mà
tỳ-kheo Pháp Tạng muốn cứu độ, chính là chúng
ta. ‘Ta muốn thành Phật, chính là muốn cứu độ
mười phương chúng sanh, Ta cứu độ họ như thế
nào? ’. Sau đây sẽ giải thích sự cứu độ vô điều kiện
của Ngài.
‘Chí tâm tin mộ’ chính là tông chỉ Tin nhận
Di-đà cứu độ. ‘Chí tâm’ tức là chân thật, thật sự
‘bạn cần phải thật sự tin rằng Ta đến cứu bạn’.
Nếu chúng ta tin mình là người cần phải được cứu,
đang ở trong chốn khổ nạn, đang ở trong chỗ
nguy cấp, đang chờ đợi người tìm đến cứu và tin
chắc rằng có người đến cứu, thìthử hỏi chúng ta
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có cảm thấy an lạc hay không? Chắc chắn là có,
đây gọi là ‘chí tâm tin mộ’.
Nếu bạn không biết mình đang ở trong cảnh
nguy khốn, là kẻ đang chịu khổ nạn, cần có người
đến cứu; bạn chỉ dựa vào sức của chính mình, cho
rằng mình có biện pháp thoát khỏi sanh tử luân
hồi thì bạn không phải là người ‘tin nhận Di-đà
cứu độ’.
Vì thế, ‘tin nhận Di-đà cứu độ’ chính là ‘chí
tâm tin mộ’.
Chúng ta là phàm phu với nghiệp tập tham sân
si sâu nặng, chúng ta là kẻ phàm phu không có sức
tự giải quyết luân hồi sanh tử của chúng ta, chúng
ta là kẻ phàm phu đáng thương thường bị phiền
não đánh bại.
Ví như có người đi ra khỏi nhà, trên gò má có
in dấu năm ngón tay, vì người ấy gây lộn với vợ, bị
vợ đánh. Bề ngoài thì thấy người ấy bị vợ đánh,
nhưng thật ra bên trong là bị phiền não đánh, bị
phiền não đánh mới thật là đáng thương. Bà ta
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vốn chẳng đánh anh ta, nhưng vì bà ta có phiền
não.
Chúng ta ở thế gian này, nội tâm chúng ta,
thân thể chúng ta, Quán kinh nói ‘bị giặc phiền não
làm hại’. Chúng ta bị giặc phiền não làm hại,
chúng ta chống không lại giặc phiền não, phiền
não mạnh như thế đấy!
Đã chống không lại phiền não thìthân miệng
ý sẽ tạo tội tạo nghiệp. Mọi người đều có sát sanh,
đều có ăn thịt, đều có dối gạt người, đều có tâm
tham, đều có tâm đố kỵ, có những tội nghiệp thì
tương lai nhất định phải bị đọa lạc.
Chúng ta là chúng sanh như thế, cho nên
chúng ta cần được cứu độ. Vậy, người cần được
gặp Phật A-di-đà cứu độ thìphải ‘chí tâm tin mộ’.
Phật A-di-đà nói: ‘Ta là Phật đến cứu bạn, Ta
thành Phật là vìmuốn cứu độ bạn, bạn hãy tin vào
sự cứu độ của Ta. Bạn tin nhận sự cứu độ của Ta,
bạn sẽ có an lạc, bạn sẽ được an ủi’.
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Ta thệ thành Phật để thực hiện nguyện này
Tất cả những người đang lo âu,
sợ hãi, đều được an lạc.
Đây là nói về Đức Phật A-di-đà phát nguyện.
Nguyện thứ mười tám là niệm Phật vãng sanh
nguyện. Người cần được cứu là tất cả những người
đang lo âu, sợ hãi, Đức Phật khiến cho chúng ta
được an lạc, đó là ‘chúng sanh an lạc, Ta an lạc’.
Nói ‘chí tâm tin mộ’ có phải là đặt điều kiện
đối với chúng ta? ‘Ta cứu bạn, bạn hãy tin Ta’,
không thể nói đây là điều kiện.
‘Muốn sanh về cõi nước của Ta’ nghĩa là ‘bạn
muốn sanh về Tịnh Độ của Ta’. Vì sao? ‘Thế giới
Ta-bà là nơi tụ tập người ác, nghiệp ác, phiền não
ác, ở đây thì mãi mãi phải chịu khổ, chịu nạn; Ta
muốn cứu bạn đến Tịnh Độ của Ta’. Vì thế, trong
tông chỉ nói: Nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ.
Câu ‘muốn sanh về cõi nước của Ta’ là lời của
Phật A-di-đà kêu gọi chúng ta, chẳng phải là điều
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kiện. Đức Phật A-di-đà chủ động kêu gọi: “Bạn
hãy đến Tịnh Độ của Ta”.
Chúng ta ở đây nói: “Tôi muốn vãng sanh về
thế giới Cực Lạc ở phương Tây, tôi muốn vãng
sanh, lúc Phật A-di-đà đến, có thật sự là đến cứu
tôi chăng?”, dường như là chúng ta chủ động cầu
xin Phật cứu.
Kỳ thật, so với chúng ta, thì Phật còn ân cần
tha thiết hơn, Ngài từ kiếp lâu xa bất tư nghị đã
kêu gọi chúng ta: “Mười phương chúng sanh, các
bạn hãy đến sanh về Tịnh Độ của Ta”. Vậy thì
‘muốn sanh về cõi nước của Ta’ có thể coi là điều
kiện sao?
Vậy thì, chúng ta nên nguyện sanh về cõi nước
của Ngài.
Chúng ta nguyện vãng sanh, câu ‘muốn sanh
về cõi nước của Ta’ này là lời của Phật A-di-đà nói,
không coi như điều kiện, mà chỉ cần chúng ta
muốn là được.
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Tiếp theo có bốn chữ ‘cho đến mười niệm’,
‘cho đến mười niệm’ tức là niệm danh hiệu
Nam-mô A-di-đà Phật. Đây cũng chẳng phải là
điều kiện. Vìsao? Vìsáu chữ danh hiệu này là thể
của công đức, chúng ta muốn vãng sanh về thế
giới Cực Lạc ở phương Tây, chúng ta không có
công đức nên tỳ-kheo Pháp Tạng phát nguyện:
‘Chỉ cần bạn tin sự cứu độ của Ta, chỉ cần bạn
nguyện sanh về Tịnh Độ của Ta…’. Tuy chúng ta
nguyện vãng sanh, nhưng chúng ta không có công
đức thì chúng ta làm sao đến cõi nước trang
nghiêm của Ngài được. Phật nói: “Không sao đâu!
Chỉ cần bạn muốn vãng sanh, Ta sẽ cấp cho bạn
công đức, đó là sáu chữ danh hiệu”.
Vì sao cấp cho chúng ta? Nếu khó khăn lắm
chúng ta mới đến được Tịnh Độ của Ngài thì đó
cũng chẳng phải là cứu chúng ta. Điều này giống
như chúng ta là kẻ đói sắp chết, đem thức ăn đến
cho chúng ta. Nếu khó khăn mới có được thì
giống như đem thức ăn để trên lầu cao, bảo chúng
ta lên lấy ăn, chúng ta đói sắp chết, muốn bò lên
bò cũng không nổi, muốn đứng dậy đứng cũng
không nổi, chúng ta không lấy được. Nếu chủ
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động đến đưa thức ăn vào miệng chúng ta, đút
cho chúng ta ăn, chúng ta chỉ cần nhai nuốt, đây
mới là tốt.
Vì thế, Phật A-di-đà đem sáu chữ danh hiệu
cấp cho chúng ta và nói: “Ta ở trong vô lượng
kiếp, nếu chẳng làm đại thíchủ cứu giúp khắp các
người nghèo khổ thì Ta thệ chẳng thành Chánh
giác”. Ngài muốn cứu độ chúng ta, Ngài nói: “Vì
chúng sanh mà mở kho công đức, bố thícủa báu
công đức”. Công đức của sáu chữ danh hiệu, Ngài
bố thí cho chúng ta; nếu như yêu cầu chúng ta
nhất định phải đạt đến nhất tâm thiền định thì
công đức của sáu chữ danh hiệu mới thuộc về
chúng ta, nếu như yêu cầu chúng ta nhất định
phải đạt đến khai phát tríhuệ thì công đức của sáu
chữ danh hiệu mới thuộc về chúng ta. Nếu như
yêu cầu như thế thì chúng ta không thể nào có
được công đức của sáu chữ danh hiệu.
Chẳng cần nói chi đến chuyện cao xa, nếu đòi
hỏi nhất định phải ăn chay trường thìmới cấp cho
bạn công đức của sáu chữ danh hiệu, thìở thế gian
này nhiều người không được công đức của sáu
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chữ danh hiệu, vìhọ không thể ăn chay trường, họ
ăn chay trường không nổi.
Nếu nói có người không có thời gian niệm
mười tiếng, mà chỉ có thời gian niệm năm tiếng,
người ấy có được cứu độ hay không? Cũng được
cứu độ! Do vì giống như vừa mới nói, người ấy
một khi được cứu thì người ấy mong muốn mãi
mãi cùng đấng cứu độ (Phật A-di-đà) ở chung
một chỗ, người ấy chính là ‘Nam-mô A-di-đà Phật,
Nam-mô A-di-đà Phật…’.
Kinh nói ‘khiến cho tiếng niệm Phật không
dứt’, Đại sư Thiện Đạo giải thích là ‘tương tục
xưng danh’. Tương tục xưng danh là gì? Một
người sắp chết cần có người đến cứu, tự nhiên tâm
niệm luôn luôn nhớ nghĩ không quên, không
muốn rời bỏ hoàn cảnh an lạc này, không muốn
trở lại cảnh giới thống khổ đáng sợ.
Vìthế, ‘cho đến mười niệm’ không phải là điều
kiện đối với người niệm Phật, như Đại sư Thiện
Đạo giải thích, không có một điều kiện nào cả.
Ngài nói ‘Trên thì niệm Phật suốt đời, dưới thì
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niệm Phật mười tiếng’, ‘nhất hướng chuyên xưng’,
‘chúng sanh xưng niệm ắt được vãng sanh’. Chỉ
cần chúng ta nhất hướng chuyên xưng; ‘nhất
hướng chuyên xưng’ cũng chẳng phải là điều kiện.
Đức Phật A-di-đà muốn bảo hộ chúng ta, Ngài
đem danh hiệu cấp cho chúng ta và nói: “Bạn ngồi
lên thuyền đại nguyện, Ta cứu hộ bạn, bạn không
ra khỏi thuyền, Ta có thể bảo hộ bạn”. Chúng ta
là kẻ đang bị rơi trong biển khổ sanh tử, được Phật
A-di-đà cứu vớt lên thuyền đại nguyện. Nếu
chúng ta còn muốn quay lại biển khổ sanh tử thì
có khác nào trò đùa của trẻ con, chẳng ý thức
được nỗi khổ luân hồi. Một khi chúng ta hiểu
được nỗi khổ luân hồi, biết được mình là phàm
phu tạo nghiệp đọa lạc thìmới có thể niệm Phật
tương tục.
Vìthế, ‘cho đến mười niệm’, từ góc độ Di-đà
mà nói thìNgài cứu độ chúng ta vô điều kiện, từ
bên chúng ta mà nói thì chúng ta được Phật
A-di-đà cứu độ, đây gọi là cứu độ vô điều kiện.
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Về sau, nếu có người giải thích mà xa rời thệ
nguyện Di-đà thì cũng là xa rời ý chỉ giải thích của
Đại sư Thiện Đạo.
Mọi người đều biết có câu nói: “Miệng niệm
Di-đà mà tâm tán loạn thì dù cho hét to đến bể cổ
họng cũng uổng công vô ích”. Nếu như thế là có
điều kiện. Điều kiện gì? Đó là ‘bạn niệm danh hiệu
Phật phải đạt đến thiền định, nếu tâm bạn không
có thiền định, tâm bạn tán loạn thìdù cho bạn hét
bể cổ họng cũng không được cứu’, đây chẳng gọi
là ‘cho đến mười niệm’ mà gọi là ‘thiền định mười
niệm’. Lời giải thích này chẳng phải là yêu cầu của
Phật A-di-đà đối với chúng ta. Phật A-di-đà chỉ
nói: “Cho đến mười niệm, nếu chẳng được vãng
sanh thì Ta không ở ngôi Chánh giác”. ‘Chỉ cần
bạn tin nhận sự cứu độ của Ta, nguyện sanh về
Tịnh Độ của Ta, bạn chỉ cần niệm Phật như thế,
bạn chẳng vãng sanh, Ta chịu trách nhiệm!’. Ngài
không nói chúng ta cần phải có tâm thanh tịnh,
tâm thiền định. Vìthế, đây chẳng phải là yêu cầu
của Phật A-di-đà, cũng chẳng phải là sự giải thích
của Đại sư Thiện Đạo. Câu nói trên là kết luận
đứng trên lập trường thiền định. Người tu thiền
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thường cho rằng: “Niệm Phật nếu không có công
phu thiền định, thìdù cho bạn tu trì như thế nào đi
nữa cũng không thể thành tựu”. Vì thế, họ nói:
“Bạn niệm danh hiệu Phật, bạn cần phải có thiền
định, nếu bạn không có thiền định thìdù cho bạn
hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích”. Nhưng giải
thích như vậy thìchẳng phải là pháp môn Tịnh Độ
thuần chánh, chẳng phải là tông chỉ của tông Tịnh
Độ, cũng chẳng được gọi là cứu độ vô điều kiện. Sự
cứu độ của Phật A-di-đà là vô điều kiện, Ngài
không nói: “Bạn nhất định phải đạt đến tâm thiền
định”, cũng chẳng nói: “Bạn nhất định phải xuất
gia”. Nếu nói nhất định phải xuất gia thìmọi người
đâu thể làm được. Ngài cũng không nói: “Bạn nhất
định phải đọc kinh này, trì chú kia”. Ở đây Ngài
không đặt ra yêu cầu, đây gọi là cứu độ vô điều
kiện.
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Sự phân công giữa Phật A-di-đà và
chúng ta
Chúng ta ôn lại văn của điều nguyện thứ mười
tám. Văn của điều nguyện này rất gọn gàng, sáng
sủa, dứt khoát. Trong điều nguyện thứ mười tám,
giữa Phật A-di-đà và chúng ta có một sự phân
công: Ba câu là do chúng ta làm, các câu còn lại là
do Phật làm.
Câu ‘nếu Ta thành Phật’ là tỳ-kheo Pháp Tạng
phát nguyện, chẳng cần chúng ta phát nguyện.
Câu này là Phật làm, chẳng phải chúng ta làm.
Câu ‘mười phương chúng sanh’ bao gồm cả
chúng ta trong đó, cũng là đối tượng được Phật
A-di-đà cứu độ. Chúng ta chỉ cần biết chúng ta là
một thành phần trong ‘mười phương chúng sanh’
là tốt rồi!
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Ba câu sau đây là do chúng ta làm:
Câu thứ nhất ‘chí tâm tin mộ’ là muốn chúng
ta thật sự tin vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. Nếu
chúng ta tin thì chúng ta làm được câu này, thật sự
tin thìchẳng cần hoài nghi. Sao gọi là hoài nghi?
‘Kẻ nhiều phiền não như tôi, Phật A-di-đà có cứu
được tôi hay không?’, nghĩ như vậy là chẳng thật
sự tin, nghĩ như vậy thì không vui, đâm ra lo âu.
‘Tội nghiệp của tôi nặng như thế, Phật A-di-đà
cứu được tôi hay không?’, còn có những nghi vấn
như thế thì chẳng phải là ‘chí tâm tin mộ’. ‘Chí
tâm tin mộ’ là nói: “Tôi là kẻ nhiều phiền não,
nghiệp chướng sâu nặng, tuy tôi niệm Phật nhưng
không thanh tịnh, tuy tôi muốn thanh tịnh trìgiới
nhưng không làm nổi, tôi tuy muốn không có
vọng tưởng tạp niệm, không khởi tham sân si
nhưng hằng ngày chúng vẫn khởi, kẻ niệm Phật
như tôi, Phật A-di-đà nhất định có thể cứu tôi!”.
Đây gọi là ‘chí tâm tin mộ’, câu này là do chúng ta
làm.
Câu thứ hai ‘muốn sanh về cõi nước của Ta’ là
lời của tỳ-kheo Pháp Tạng kêu gọi chúng ta.
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Chúng ta tin mình không có sức mạnh tự giải
thoát sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta muốn
được vãng sanh, đó là chúng ta đã làm câu thứ hai
này.
Câu thứ ba ‘cho đến mười niệm’, Đại sư Thiện
Đạo giải thích: ‘Trên thì suốt đời niệm Phật, dưới
thì cho đến niệm Phật mười tiếng’. Tùy theo bạn
bận rộn hay rảnh rang, tâm bạn thanh tịnh thì
thanh tịnh niệm, tâm bạn không thanh tịnh cũng
không hề gì; bạn có thời gian thìniệm ba vạn câu,
bạn không có thời gian thìniệm hai vạn câu; bạn
tinh tấn dũng mãnh thì niệm ba vạn câu, bạn
không đủ tinh tấn thì niệm một vạn câu, hoặc
niệm năm nghìn, tám nghìn câu đều được. Chỉ
cần bạn tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, xưng
niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về
Tịnh Độ của Phật A-di-đà là được rồi! Đây gọi là
‘cho đến mười niệm’. Chúng ta đều có thể làm
được, có ai mà làm không được? Ngồi đây niệm
Phật ‘Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà
Phật, không thể khởi vọng tưởng tạp niệm!
Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật,
không thể khởi vọng tưởng tạp niệm! Nam-mô
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A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật…’. Bạn bảo
niệm Phật cần phải không khởi vọng tưởng tạp
niệm, nhưng vọng tưởng tạp niệm vẫn cứ khởi,
bạn cho rằng Phật cứu không nổi. Được rồi! Bạn
hãy bỏ ý nghĩ ấy đi, chỉ cần bạn niệm Nam-mô
A-di-đà Phật, miệng bạn xưng danh hiệu:
‘Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật…’,
trong tâm bạn nghĩ đông cũng được, nghĩ tây
cũng được, đều không quan hệ (Tôi đương nhiên
không cổ vũ mọi người vọng tưởng, chúng ta hy
vọng tâm được thanh tịnh chút nào hay chút nấy).
Chúng ta nên biết việc khởi vọng tưởng tạp niệm
này không có quan hệ gìvới việc vãng sanh. Vìsao
nói như thế? Ví dụ như đi máy bay, chúng ta tin
tưởng và chịu bước lên máy bay thì dù chúng ta
ngồi trên đó có nghĩ đông nghĩ tây gì thì máy bay
cũng đưa chúng ta đến nơi.
Máy bay ở thế gian là như thế, máy bay sáu
chữ danh hiệu cũng như thế, sáu chữ danh hiệu
Nam-mô A-di-đà Phật là một chiếc máy bay từ
thế giới Ta-bà bay qua quãng đường mười muôn
ức cõi nước Phật rất là xa, bay đến thế giới Cực
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Lạc ở phương Tây. Chúng ta muốn đến Cực Lạc
thìphải nhờ sáu chữ danh hiệu này.
Có người chẳng dám đi máy bay, ngồi trên
máy bay chẳng dám ngủ gật, như cha tôi lần đầu
tiên đi máy bay, ông nói: “Khối sắt này làm sao
bay được, lỡ nó rơi xuống đất thì sao?”. Tôi đưa
ông ra phi trường chỉ máy bay đang bay cho ông
thấy thì ông mới hết lo âu, sau đó ông mới chịu
lên máy bay.
Nếu bây giờ, bạn đến một bộ lạc ở trong rừng
sâu tìm gặp một người tù trưởng có trí huệ, mời
ông ta đi máy bay, ông ta không tin khối sắt có thể
chở ông ta bay lên trời một cách an toàn. Ô ng ta
nói: “Chở tôi bay lên trời à? Nếu rơi xuống thì
sao?”.
Trước tiên, ông ta cần phải có lòng tin, có lòng
tin mới chịu ngồi lên máy bay. Cũng vậy, chúng ta
muốn đến thế giới Cực Lạc ở phương Tây, muốn
vượt qua mười muôn ức cõi nước Phật, người ở
Ta-bà tự chẳng thể đến được, phải nhờ sáu chữ
Nam-mô A-di-đà Phật mới đến được!
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Chúng ta rất có duyên với Phật A-di-đà. Trước
khi xuất gia, tôi công tác ở công ty hàng không
quốc gia, bây giờ tôi công tác cho công ty hàng
không của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là Tổng
giám đốc của công ty hàng không khắp mười
phương pháp giới, Ngài phái phi cơ sáu chữ danh
hiệu, mở tuyến đường bay phổ biến, từ thế giới
Ta-bà đến Cực Lạc. Ở thế tục thì phải mua vé,
còn ở đây thì khác, không cần mua vé, phát vé
miễn phí, và kêu gọi mọi người: “Hoan nghinh
mọi người lên máy bay sáu chữ danh hiệu của
chúng tôi”.
Chúng ta nhiều phiền não, nghiệp chướng sâu
nặng như thế, chỉ cần chúng ta xưng niệm
Nam-mô A-di-đà Phật, văn kinh nói: “Ánh sáng
chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ
chúng sanh niệm Phật không bỏ”. ‘Nhiếp thủ
không bỏ’ chính là cứu độ chúng ta, bảo hộ chúng
ta, không rời bỏ chúng ta. Chúng ta xưng niệm
Nam-mô A-di-đà Phật tức là bước lên máy bay sáu
chữ danh hiệu, cửa khoang máy bay một khi đóng
lại, chúng ta được chở đi, đây gọi là ‘nhiếp thủ
chẳng bỏ’. Chúng ta ngồi trên máy bay sáu chữ
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danh hiệu, niệm ‘Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô
A-di-đà Phật……’, tuy có lúc tán loạn, nghĩ đến
chuyện này chuyện nọ; tuy có lúc nghĩ đến thức
ăn ở nhà bếp, nhưng chúng ta vẫn không rời chiếc
máy bay sáu chữ danh hiệu. Chúng ta ngồi trên
chiếc máy bay sáu chữ danh hiệu, dù có khởi tạp
niệm cũng không bị rơi tõm xuống. Nếu bị rơi
tõm xuống thìai dám niệm? Do vìchúng ta không
làm đến mức chẳng khởi tạp niệm, vì thế mọi
người chẳng cần phải lo âu, sự cứu độ của Phật
A-di-đà vô cùng ổn đáng, là chủ động cứu độ, là
bình đẳng cứu độ, và sự cứu độ này không có điều
kiện. Giả sử chúng ta niệm Phật mà thường khởi
tạp niệm, nghĩ đông nghĩ tây, nhưng chỉ cần tâm
chúng ta tin nhận vào sự cứu độ của Phật A-di-đà,
chỉ cần chúng ta nguyện sanh về Tịnh Độ của
Phật A-di-đà thì không có chướng ngại.
Chúng ta ngồi trên máy bay, tức là đem bản
thân mình giao cho cơ trưởng. Chỉ cần giao phó
cho ông ta, ông ta có trách nhiệm đưa chúng ta
đến nơi. Chỉ cần chúng ta tin tưởng, ngồi lên máy
bay, thìkhông có vấn đề.
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Đương nhiên, máy bay ở thế gian vẫn có xuất
hiện sự cố gây chướng ngại, còn máy bay của Phật
A-di-đà không có sự cố gây chướng ngại. Phật
A-di-đà là cơ trưởng, sáu chữ danh hiệu là máy
bay, chỉ cần chúng ta giao sinh mạng mình cho
Ngài, tức là chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật
A-di-đà, tin Phật A-di-đà cứu chúng ta, chúng ta
cứ để cho Ngài cứu. Vì sao để cho Ngài cứu? Vì
sao bước lên chiếc máy bay này? ‘Chúng ta niệm
Nam-mô A-di-đà Phật, chuyên niệm không thay
đổi’ là được rồi! Đó là chúng ta giao sinh mạng
mình cho Phật A-di-đà, trừ niệm Phật ra, các pháp
môn khác chúng ta tu không nổi. Chúng ta tuy
không có cách nào làm cho vọng tưởng tạp niệm
không khởi, nhưng như thế có ảnh hưởng gì đến
sự cứu độ hay không? Mọi việc ta đều giao cho
Phật A-di-đà! Điều này mọi người nên biết rõ.
Giống như chúng ta ngồi trên máy bay, giao hết
sinh mạng cho cơ trưởng, dù cho chúng ta có nghĩ
đến việc gì khác cũng không chướng ngại.
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Thídụ cứu người bị nạn động đất:
Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện.
Trước đây, vào ngày 12 tháng 5 năm 2008
động đất ở Vấn Châu, trong khoảng chớp mắt, đất
động núi rung, nhà cửa sụp đổ, nhiều người bị
chôn vùi trong đống đổ nát. Lúc đó rất cần sự cứu
độ. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Thủ tướng
đến ngay hiện trường, những người thân của kẻ bị
tai nạn rất cảm động. Nếu Thủ tướng ngồi yên
trên ghế bành ở trong dinh thự của mình tại thủ
đô, bỏ mặc cho người dân bị nạn kêu gào: “Cứu
mạng, xin ngài đến cứu chúng tôi”, năm ngày sau
mới đến thì vị ấy có phải vị Thủ tướng tốt của
nhân dân hay không? Vị ấy có thể giúp được gì
cho nhân dân? Vị ấy không có lòng thương dân.
Phật A-di-đà cũng giống như thế; thế giới
Ta-bà của chúng ta là khu vực đang bị tai nạn trầm
trọng, chúng ta đang bị chôn vùi trong đám
nghiệp chướng phiền não tham sân si. Phật
A-di-đà thấy thế giới Ta-bà của chúng ta là nơi
đang bị tai nạn trầm trọng, Ngài chủ động đến
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cứu chúng ta, Ngài chẳng đợi ở đây chúng ta khóc
lóc kêu gào: “A-di-đà Phật! Xin Ngài đến cứu
chúng tôi, chúng tôi kêu Ngài mấy năm rồi, chúng
tôi kêu Ngài mấy chục năm rồi, Ngài không đến
cứu sao?”. Không có việc đó đâu! Chúng ta ở đây
không kêu cứu, Phật A-di-đà cũng chủ động đến
cứu chúng ta, đem sáu chữ danh hiệu lưu truyền
tại thế gian này. Đây là chủ động.
Chúng ta đến khu bị tai nạn, cứu độ người
đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, chúng ta có
bình đẳng cứu độ hay không? Sau khi máy ủi đến
xúc đống đổ nát, phát hiện ‘người này là đại gia, là
giám đốc công ty’ thìcứu, ‘kẻ kia nghèo rớt mồng
tơi, cứu hắn cũng vô dụng’ nên không cứu, như
vậy có được hay không? Không! Hoặc giả ‘Anh là
quan chức thì tôi cứu anh’, ‘anh là người thường
dân thìtôi không cứu anh’, có được như vậy hay
không? Không! Hoặc giả ‘anh là nhà khoa học,
cứu anh ra để anh có cống hiến cho xã hội’, ‘anh là
kẻ ăn xin, người tầm thường, cứu anh ra, anh cũng
không có cống hiến gìcho xã hội’, cho nên không
cứu, có được hay không? Không! ‘Người này có
đạo đức, phẩm cách tốt, nên cứu người này’, ‘kẻ
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kia vốn là tên trộm, sau khi được cứu, anh ta sẽ đi
trộm đồ vật của người khác, dứt khoát không cứu
người đó’, có nên làm như vậy hay không? Không!
Lúc đó chỉ có một mệnh lệnh là ở chỗ nào có dấu
hiệu nghi là có sinh mạng thìmau mau tìm kiếm,
chẳng nói đó là người nào, dù cho đó là một con
chó cũng cứu nó. Sự cứu độ lúc đó là không có
điều kiện nào hết.
Phật A-di-đà cứu chúng ta, nếu nói ‘bạn chỉ
niệm sáu chữ danh hiệu mà bạn không thuộc lòng
bốn mươi tám nguyện của Ta thì Ta không cứu
bạn’, Ngài có bắt buộc như thế hay không? Không!
‘Nếu bạn không thuộc lòng kinh A-di-đà, chỉ niệm
sáu chữ danh hiệu thìTa không cứu bạn’, có như
thế hay không? Không! ‘Bạn phải nói lời cảm tạ
thìTa mới cứu bạn’, Phật cứu bạn, có cần lời cảm
tạ hay không? Không!
Lúc đó dù là kẻ trộm, kẻ tội phạm, chỉ cần họ
là người còn sống, chúng ta đều phải cứu họ. Nếu
chẳng cứu thìchúng ta làm không hết trách nhiệm
của mình. Chúng ta cứu họ, nhưng không bảo
chứng rằng, anh ta không trộm cắp nữa. Phật
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A-di-đà muốn đem chúng sanh tham sân si được
cứu đến thế giới Cực Lạc ở phương Tây, vĩnh viễn
giải trừ tham sân si. Chúng ta đến Cực Lạc thì
không còn là phàm phu, mà chính là thành Phật,
Phật A-di-đà làm sao mà không cứu chúng ta?
Nếu Ngài đặt điều kiện ‘tâm bạn chẳng thanh tịnh,
dù bạn niệm sáu chữ danh hiệu, Ta cũng không
cứu bạn’, có như thế hay không? Không!
Vìthế, mọi người cần phải hiểu, thế gian cứu
người lâm nạn còn chủ động, bình đẳng, vô điều
kiện. Lúc cứu người thìchẳng giống như lúc bình
thường. Nếu bình thường thì cho một cái bánh
bao, một chai nước khoáng, đây cũng là cho tiền,
một chai nước khoáng hai đồng rưỡi, một cái
bánh bao ba đồng, đều là tiền cả. Lúc cứu người
đang bị tai nạn động đất, hao tốn nhiều sức lực,
tiền của; đây đều là nghĩa vụ; máy xúc, máy ủi
cũng không tính tiền sử dụng; đem người đến cấp
cứu tại bệnh viện, bệnh viện cũng không tính tiền,
tất cả đều miễn phí, vì lúc đó là cần phải cứu
người.
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Phật A-di-đà cứu chúng ta còn hơn thế nữa,
qua thí dụ kể trên, chúng ta có thể hiểu được sự
cứu độ của Phật A-di-đà là chủ động, bình đẳng,
vô điều kiện. Kỳ thật, cái thí dụ này cũng không
đủ để hình dung sự cứu độ của Phật A-di-đà.
Chúng ta niệm Phật, Phật A-di-đà cứu chúng
ta, nếu Ngài đặt điều kiện thì chúng ta đâu được
cứu độ. Chỉ có một số ít người mới có thể được
cứu độ, tuyệt đại đa số không được cứu độ.
Trong tâm chúng ta có rất nhiều quan niệm.
Tỷ như cho rằng phải đạt đến một trình độ nào
đó, đạt đến công phu nào đó, Phật A-di-đà mới
chịu cứu độ.
Tôi mong mỏi bắt đầu từ bây giờ, mọi người
hãy từ bỏ quan niệm ấy đi! Phật A-di-đà cứu độ là
chủ động, bình đẳng, vô điều kiện. Do vì đây là
pháp môn cứu độ, pháp môn cứu độ tức là pháp
môn vô điều kiện, có điều kiện thìchẳng được gọi
là cứu độ.
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Tông chỉ thứ hai:
Chuyên xưng Di-đà Phật danh
Vừa giảng xong Phật A-di-đà cứu độ chúng ta
như thế nào? Dùng danh hiệu của Ngài cứu độ
chúng ta. Chúng ta làm gì để được Phật A-di-đà
cứu độ? Câu thứ hai: Chuyên xưng danh hiệu
Phật A-di-đà.
Chỉ cần chuyên niệm, chuyên xưng. Xưng
nghĩa là miệng chuyên xưng Nam-mô A-di-đà
Phật, chuyên xưng danh hiệu này thì được Phật
cứu độ. Đây là pháp môn rất đơn giản, rất dễ dàng,
có năng lực cứu khắp tất cả chúng sanh. Phật
A-di-đà dùng sáu chữ danh hiệu này, dùng ‘miệng
xưng danh hiệu, nguyện sanh về cõi nước của Ta’
thì Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, không có đòi
hỏi cao, không có yêu cầu khắt khe. Vì thế,
‘chuyên xưng Di-đà Phật danh’ là phương pháp
Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, cũng là phương
pháp chúng ta được cứu độ. Chỉ cần chúng ta
chuyên xưng Nam-mô A-di-đà Phật thì chúng ta
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được Phật A-di-đà cứu độ, không còn có tiêu
chuẩn nào khác.
Chúng ta được Phật A-di-đà cứu độ, chúng ta
nhất định, quyết định được vãng sanh không có sơ
suất. Phút lâm chung, chết như thế nào, đây là
trạng huống lúc phàm phu ở thế giới Ta-bà này
chết, hoặc bị xuất huyết não, hoặc bị tai nạn giao
thông, hoặc bị bệnh di truyền; hoặc lúc chết tâm ý
sáng suốt, hoặc lúc chết khiến cho người khác
thấy dường như là hôn mê bất tỉnh. Những trạng
huống này không ảnh hưởng gì đến sự cứu độ của
Phật A-di-đà, do vì hiện tại chúng ta đã được Phật
cứu rồi, chẳng phải đến phút lâm chung Phật mới
đến cứu chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng
danh hiệu Phật A-di-đà là được Phật đến cứu.
Chúng ta lâm chung dù gặp tình huống nào cũng
đều chẳng ảnh hưởng đến sự cứu độ của Phật
A-di-đà.
Giống như vừa rồi tôi đã nói, chúng ta chỉ cần
bước lên thuyền. Ở trên thuyền rồi thì chúng ta
nhất thể với thuyền, giả sử ở trên thuyền mà có
ngủ gật, ngủ mê cũng đều chẳng ảnh hưởng gì!
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Quán kinh nói:
Quang minh biến chiếu thập phương thế giới,
niệm Phật chúng sanh nhiếp thọ bất xả
(Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới
nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, không rời bỏ).
Đại sư Thiện Đạo giải thích đoạn văn này, có ý
nghĩa khải phát rất đặc biệt đối với chúng ta. Hiển
thị ‘nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, không rời bỏ’
như thế nào? Niệm Phật đại biểu cho cái gì?
‘Nhiếp thủ bất xả’ có ý gì? ‘Nhiếp thủ’ tức là cứu
độ; ‘bất xả’ nghĩa là cứu độ chúng ta, không rời bỏ
chúng ta, bảo hộ chúng ta. Chúng sanh niệm Phật,
Đại sư Thiện Đạo giải thích: Chỉ cần chúng ta là
người chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì
được Phật A-di-đà cứu độ, Phật A-di-đà chẳng rời
bỏ chúng ta.
Đại sư Thiện Đạo nói: “Đản hữu chuyên niệm
A-di-đà Phật chúng sanh” nghĩa là chỉ cần chúng
ta chuyên niệm Phật A-di-đà, các hạnh khác đều
chẳng đề cập đến.
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‘Bỉ Phật tâm quang thường chiếu thị nhân’
nghĩa là ánh sáng của tâm Phật A-di-đà thường
chiếu đến người niệm Phật.
‘Nhiếp hộ bất xả’: ‘Nhiếp’ nghĩa là nhiếp thủ,
cứu độ; ‘hộ’ nghĩa là bảo hộ. Bạn chuyên niệm
danh hiệu Phật A-di-đà thì ánh sáng của Phật chiếu
đến bạn; chiếu đến bạn là cứu đến bạn; cứu đến
bạn là bảo hộ bạn, bảo hộ bạn là chẳng rời bỏ bạn,
suốt ngày suốt đêm, năm này năm khác, hiện tại
đến lâm chung, vĩnh viễn nhiếp hộ chẳng rời bỏ.
Đây là nói chỉ cần niệm Phật thì được Phật cứu hộ.
‘Tổng bất luận chiếu nhiếp dư tạp nghiệp
hành giả’: Tất cả những người tạp hạnh tạp tu,
ánh sáng của Phật A-di-đà không chiếu đến,
không cứu đến, không bảo hộ đến. ‘Dư tạp nghiệp
hành giả’ không xác định được vãng sanh, vì thế
nói: Người tạp hạnh tạp tu vãng sanh bất định,
trong một trăm người khó được một hai người,
trong một nghìn người khó được năm ba người. Vì
sao? Vì những người ấy cậy vào sức của chính
mình (tự lực), không dựa vào sự cứu độ của Phật
A-di-đà (tha lực), nên người ấy không được Phật
A-di-đà cứu đến.
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Miệng xưng danh hiệu Phật
‘Miệng xưng danh hiệu Phật’: ‘Xưng’ là miệng
xưng, từ cửa miệng phát ra tiếng.
Niệm Phật có bốn cách: Đại thanh niệm, tiểu
thanh niệm, kim cang niệm, mặc niệm.
Đại thanh niệm thì âm thanh rất lớn. Tiểu
thanh niệm thìâm thanh nhỏ. Kim cang niệm thì
tự mình niệm tự mình lắng nghe, động môi lưỡi,
nhưng không phát ra tiếng. Ba trường hợp kể trên
đều gọi là ‘xưng’. Mặc niệm là niệm thầm trong
tâm. Niệm thầm trong tâm đòi hỏi phải có trình
độ khá cao, tâm chúng ta phải đạt đến mức an
định và an tĩnh.
Có người nói: “Niệm Phật cần phải đạt đến
không khởi vọng tưởng tạp niệm, cần phải đạt đến
công phu thành phiến v.v…”. Tiêu chuẩn này quá
cao! Nếu chúng ta chỉ cần miệng niệm thìai nấy
cũng đều làm được. Vậy xin hãy chắp tay niệm
Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật,
Nam-mô A-di-đà Phật. Niệm Phật như thế là
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được rồi, niệm Phật như thế là đạt đến tiêu chuẩn
rồi, là đạt yêu cầu rồi. Thậm chí cũng chẳng cần
phải niệm lớn tiếng, thậm chí niệm bốn chữ
A-di-đà Phật cũng được, thậm chí niệm nhanh
một chút, niệm chậm một chút cũng đều được.
Đây gọi là miệng xưng danh hiệu Phật; đây gọi là
‘xưng’.
Điều này căn cứ vào đâu? Căn cứ vào văn Hạ
hạ phẩm trong Quán kinh: Một người trong tâm
không có cách gì niệm Phật, tư tưởng ý thức
không thể nào tập trung được, người ấy phải chết,
tứ đại phân ly, cả đời người ấy tạo tội nặng ngũ
nghịch, quỷ sứ của Diêm vương muốn đến bắt
người ấy, lửa địa ngục sắp đến chân. Lúc đó làm
sao người ấy đạt đến công phu thành phiến?
Người ấy chỉ có ‘sợ hãi thành phiến’, ‘hoảng loạn
thành phiến’, đâu có công phu gì? Trong tình
huống ấy, thiện tri thức bảo người ấy: “Bạn hãy
niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo tôi!”. Thiện tri
thức niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật, người
ấy niệm theo một câu Nam-mô A-di-đà Phật;
người ấy niệm theo thiện tri thức mười câu thì
người ấy liền thấy hoa sen vàng to như vầng mặt
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trời đến đón rước người ấy, trong khoảnh khắc
được vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
Nếu luận về người lâm chung đã từng tạo tội
nặng ngũ nghịch thì người ấy có công phu gì
chăng? Người ấy có cảnh giới gì chăng? Người ấy
có thiền định gì chăng? Giới luật, tam phước4,
người ấy đều không có, người ấy niệm Phật cũng
không có công phu, người ấy chỉ niệm theo người
khác ‘Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà
Phật……’, như vậy mà vẫn được Phật A-di-đà cứu
độ, đây gọi là ‘xưng danh’, quả thật rất là đơn giản,
Phật A-di-đà quá từ bi, sự cứu độ của Phật A-di-đà
không thể nghĩ bàn!

4

Tam phước: Kinh Quán vô lượng thọ nói ba phước là
chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật ba thời:
1. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất
sát, tu thập thiện nghiệp.
2. Thọ trìtam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi.
3. Phát bồ-đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại thừa,
khuyến tấn hành giả.
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Nếu Phật A-di-đà dùng sáu chữ danh hiệu cứu
độ chúng ta, mà còn nói với chúng ta ‘miệng xưng
Di-đà, tâm tán loạn, xưng danh đến bể cổ họng
cũng uổng công, vô ích’, vậy thì chẳng từ bi rồi.
Huống chi chúng ta xưng danh chưa đến mức bể
cổ họng, vậy thìchúng ta có phải càng uổng công
vô ích hơn chăng? Nếu đúng như lời này thìPhật
A-di-đà chẳng từ bi, pháp môn này chẳng thù
thắng, chúng ta không thể được cứu độ.
Vì thế ở đây nói ‘xưng’, chữ ‘xưng’ của xưng
danh, có ý nghĩa đặc biệt. Đại sư Thiện Đạo giải
thích:
Chúng sanh xưng niệm chắc chắn được vãng
sanh.
Xưng niệm đã là miệng xưng, bất luận tâm
chúng ta tán loạn hay không tán loạn, cũng bất
luận tâm chúng ta thanh tịnh hay chẳng thanh
tịnh, cũng bất luận tâm chúng ta thiền định hay
chẳng thiền định, những thứ này đều chẳng cần
phải luận đến, chỉ cần chúng ta miệng xưng danh
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hiệu, tin nhận Di-đà cứu độ, nguyện sanh về Tịnh
Độ của Phật A-di-đà là được rồi; đây gọi là ‘xưng’.
Thế nên, lời giải thích của Đại sư Thiện Đạo,
một chữ cũng không thể thay đổi được, vìlời giải
thích này đều có ý nghĩa và nội dung xác định đặc
biệt, đây mới là Tổ sư, đây mới là hóa thân Phật
A-di-đà. Vậy mà, các lời giải thích sau này thường
ly khai chữ ‘xưng’, như là bảo: “Bạn niệm Phật cần
phải không khởi vọng tưởng tạp niệm…”. Nếu
nói như thế thì đối với việc vãng sanh, hễ tâm có
khởi vọng tưởng tạp niệm, thì phải hàng phục
vọng tưởng tạp niệm.
Đại sư Thiện Đạo giải thích, niệm Phật lấy
khẩu nghiệp làm chủ yếu, miệng xưng danh hiệu
Phật A-di-đà là được rồi, vì sao? Vì đây là nương
vào nguyện lực của Phật. Nguyện lực của Phật,
bản thân danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật vốn tự
đầy đủ, đã được thiết định ở trong bản nguyện
của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà thiết định phương
pháp cứu độ chúng ta rất giản đơn, rất thuận tiện,
rất dễ dàng, tức là chúng sanh chúng ta miệng
xưng danh hiệu Phật thì được Phật cứu độ. Còn
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người câm thì sao? Người câm chỉ cần miệng động
môi lưỡi thì cũng được cứu. Tôi đã gặp người câm
niệm Phật, tuy người ấy niệm không rõ ràng,
nhưng người ấy cũng được cứu. Giống như chúng
ta ở trong chiêm bao nói năng không rõ ràng, nếu
trong chiêm bao chúng ta niệm Phật thì khẳng
định là cũng được cứu. Có một lần, mười người
câm đến quy y, họ niệm Phật không rõ ràng, chỉ
cần họ chắp tay, cũng biểu lộ là họ đang niệm
Phật, đây cũng là được cứu độ.
Vìthế, miệng xưng danh hiệu Phật A-di-đà rất
giản đơn, rất dễ dàng được cứu độ. Em bé hai ba
tuổi vừa biết nói, nếu bạn bảo nó: “Này bé ngoan,
bé nên niệm Phật, nhưng bé chỉ niệm trong tâm,
miệng không niệm”. Nếu các bà dạy con, dạy cháu
niệm Phật như thế thì nó có làm được chăng? Nó
chẳng biết bà bảo nó làm cái gì? Nhưng nếu bà niệm
‘A’ thìnó niệm theo ‘A’, ‘A-di-đà Phật’ thìnó niệm
được. Miệng niệm Phật thì các đứa bé hai ba tuổi
cũng niệm được. Chúng ta còn phiền não, còn đau
khổ thìphải làm thế nào? Như trong Quán kinh nói,
người hạ hạ phẩm cũng được vãng sanh, đây chính
là nói, miệng xưng danh hiệu Phật thìdễ dàng.
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‘Chuyên’
Vì sao nói ‘chuyên’? Một phương diện là Phật
A-di-đà đại từ đại bi cứu độ chúng ta, “bạn nhất
định cần phải niệm danh hiệu Ta (Phật A-di-đà),
bạn nhất định cần phải ở trong ánh sáng nhiếp thủ
của Ta, bạn nhất định chẳng nên xa rời Ta, bạn
nhất định phải lên thuyền đại nguyện của Ta, sau
khi lên rồi thì chẳng nên bước xuống, bạn nhất
định phải ngồi trên máy bay sáu chữ danh hiệu
của Ta, một khi bước vào rồi thì đóng chặt cửa
không cho bạn bước ra”.
Đây mới gọi là ‘chuyên’, đây mới hiển bày
được tâm từ bi của Phật A-di-đà, chẳng phải yêu
cầu chúng ta một cách độc đoán: “Chỉ niệm Ta,
không được niệm người khác”, Ngài không nói
như thế.
Chư Phật trong mười phương pháp giới rất
nhiều, pháp môn rất nhiều, nhưng chỉ có một Đức
Phật phát bốn mươi tám nguyện cứu độ chúng ta,
đương nhiên chúng ta phải niệm vị Phật ấy. Pháp
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môn tuy nhiều nhưng chúng ta không tu nổi.
Pháp môn cứu độ chúng ta mà không đòi hỏi một
điều kiện nào, chỉ có pháp môn Tịnh Độ này,
chúng ta đương nhiên phải niệm câu danh hiệu
này! Điều này rất tự nhiên, đây gọi là ‘chuyên’ vì
thế nói ‘chuyên xưng Di-đà Phật danh’.
Nếu chẳng chuyên, nghĩa là tâm chúng ta
không tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chẳng
biết căn cơ của chính mình như thế nào, cũng
chẳng rõ Phật A-di-đà là vị Phật như thế nào,
trong tâm chúng ta hoài nghi thì đó là chẳng
chuyên. Mọi người hãy tự xét tâm mình, nghĩ xem
có phải như thế chăng? Chúng ta đã tu niệm Phật
rồi, vìsao còn muốn tu thêm pháp môn khác. Mọi
người hãy nghĩ kỹ lại xem, có phải vìcảm thấy câu
danh hiệu này chưa đủ, ‘niệm Phật như thế này có
thể cứu được tôi không? Tôi còn chưa đạt đến
thiền định, tôi còn chưa đạt đến tâm thanh tịnh,
niệm câu danh hiệu Phật này có thể giải thoát
sanh tử hay không? Câu danh hiệu này thật có đủ
công đức chăng? Nếu đạt không đến tiêu chuẩn,
Phật có cứu tôi chăng? Thệ nguyện của Phật có
triệt để từ bi như thế chăng? ’. Chúng ta có tâm
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hoài nghi thìsẽ chẳng chuyên mà còn muốn tạp.
Một khi trong tâm biết trong sáu chữ danh hiệu
hoàn toàn có đầy đủ công đức vãng sanh như biển
chứa nhiều châu báu, không thiếu thứ gì, thì dù
chúng ta muốn tạp cũng không tạp được, vìsao?
Vì chú Đại bi, Thập tiểu chú, chú Lăng nghiêm, kinh
Pháp hoa, kinh Hoa nghiêm, kinh Kim cang, công đức
của bất cứ kinh gì, pháp gì đều nằm trong sáu chữ
danh hiệu thìchúng ta làm gìcòn muốn tạp nữa!
Lại nữa, tu trìcác pháp môn khác, chẳng phải
căn cơ của chúng ta làm nổi, dù cho chúng ta
thuộc lòng kinh điển, nhưng đến lúc lâm chung
đều quên hết, chẳng cần nói chi đến lúc lâm
chung, ngay lúc hiện đang sống này mà nếu sức ký
ức suy thoái thì chúng ta cũng chẳng nhớ được.
Dù cho hiện tại chúng ta tĩnh tọa, trong tâm
dường như có một chút thanh tịnh, có một chút
yên tĩnh, đến lúc lâm chung cũng đều dùng không
được. Chẳng nói đến lúc lâm chung, ngay cả khi
bệnh nặng thìlập tức bị quật ngã.
Thời nhà Tống, có Luật sư Nguyên Chiếu,
ngài là Tổ sư Luật tông, ban đầu ngài phát nguyện:
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“Tôi chẳng cầu sanh về thế giới Cực Lạc ở phương
Tây, tôi muốn ở thế giới Ta-bà độ chúng sanh”.
Phát nguyện xong, ngài tu hành rất tinh tấn dũng
mãnh. Kết quả có một lần, ngài trải qua một phen
bệnh nặng, cảm thấy thần thức mơ màng, không
cách nào làm chủ được, công phu thiền định đã tu
lúc bình thường không khởi được tác dụng. May
thay! Cơn bệnh nặng này qua khỏi, không cướp đi
mạng sống của ngài, ngài được sống lại, lúc ấy mới
hiểu ra rằng: Công phu tu hành lúc bình thường,
đến lúc nguy cấp dựa vào không vững!
Tổ sư còn như thế, huống gìchúng ta? Vìthế,
kinh chú của Thánh đạo đối với chúng ta đều là
công khóa trên giấy, chúng ta không cách nào ngộ
vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh
tướng, vô thọ giả tướng. Nếu làm không đến thì
chỉ là công phu trên cửa miệng mà thôi!
Công phu trên cửa miệng, nếu dùng niệm
Phật, nhờ bản nguyện chân thật của Phật A-di-đà,
bạn quyết định được vãng sanh!
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Công phu trên cửa miệng, nếu dùng tụng kinh
thì đạt được sự lợi ích của tụng kinh, nghĩ muốn
giải thoát sanh tử luân hồi thì tìm không ra con
đường, vì sao? Vì phải dựa vào sự tu hành của
chính bạn (tự lực).
Công phu niệm Phật trên cửa miệng của
chúng ta vì sao được vãng sanh? ‘Nam-mô A-di-đà
Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà
Phật,……’ chính là đang ngồi trên máy bay,
chúng ta miệng xưng danh hiệu, nếu chẳng vãng
sanh thì Phật A-di-đà chẳng thành Phật, không
quan hệ gì đến cảnh giới tu hành của chúng ta.
Chúng ta chỉ cần miệng xưng Nam-mô A-di-đà
Phật, thì nhất định vãng sanh. ‘Chẳng thể vãng
sanh? Chẳng thể vãng sanh Ta (Phật) chịu trách
nhiệm! Chịu trách nhiệm như thế nào? Nếu bạn
không vãng sanh thìTa không ở ngôi Chánh giác!
Ta đem công đức tu hành trải qua nhiều kiếp,
được chứng quả Chánh giác ra chịu trách nhiệm! ’.
Phật A-di-đà hiện tại đã thành Chánh giác rồi,
Ngài hiện tại đã thành Phật rồi, vì thế Đại sư
Thiện Đạo giải thích: “Chúng sanh xưng niệm,
chắc chắn được vãng sanh”.
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Chuyên là xu hướng tất nhiên khi chúng ta tin
nhận Di-đà cứu độ.
Đồng thời, câu ‘chuyên xưng Di-đà Phật danh’
này, chẳng phải như quan niệm của một số người
cho rằng chuyên, nhưng sau đó còn có thêm một
câu “Bạn phải đạt đến một trình độ công phu nào
đó”. Tông chỉ của Tịnh Độ nói ‘chuyên xưng
Di-đà Phật danh’ vốn là tiếp theo câu ‘tin nhận
Di-đà cứu độ’ ở trước, nghĩa là ‘chuyên xưng
Di-đà Phật danh’ của ‘tin nhận Di-đà cứu độ’ chứ
không có mảy may quan hệ gì đến công phu của
chúng ta. Như thế, tâm chúng ta có thể thản nhiên
buông xuống. Đây là chúng ta ‘chuyên niệm Di-đà
Phật danh’ của ‘tin nhận Di-đà cứu độ’.
Chúng ta vì sao chuyên xưng danh hiệu của
Phật A-di-đà? Vì chúng ta tin theo Đức Phật này,
chỉ có Đức Phật này cứu độ chúng ta. Chúng ta
chỉ cần xưng danh hiệu Ngài thì được Ngài cứu độ.
Vìthế, chúng ta từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, từ
hôm nay cho đến ngày mai, từ ngày mai cho đến
những ngày sau nữa, từ năm nay cho đến sang
năm, từ hiện tại cho đến lâm chung, chúng ta đều
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chuyên xưng niệm câu danh hiệu này; đây gọi là
‘chuyên xưng Di-đà Phật danh’.
Điều này mọi người chúng ta đều có thể làm
đến được. Nếu điều này chúng ta làm không nổi
thì chư Phật ở khắp mười phương cũng không tìm
ra phương pháp nào khác để cứu chúng ta. Miệng
xưng danh hiệu Phật mà chúng ta không làm được,
thì không còn có phương pháp nào nữa để độ
chúng ta!
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Tông chỉ thứ ba:
Nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ
Câu này dễ hiểu, tức là nói, chúng ta xưng
niệm danh hiệu Di-đà, mục đích chính, ý muốn
căn bản của chúng ta là vãng sanh Tịnh Độ, chẳng
phải là muốn khai tríhuệ.
Có người niệm Phật là vì muốn được tâm
thanh tịnh, đây chẳng phải là bản nguyện của Phật
A-di-đà. Chúng ta niệm Phật là vì muốn sanh về
Tịnh Độ của Phật A-di-đà là được rồi; tâm thanh
tịnh hay chẳng thanh tịnh, điều này không quan
hệ gì đến căn cơ của chúng ta. Người có căn cơ tốt,
người ấy niệm Phật, tâm thanh tịnh. Người căn cơ
không tốt, người ấy niệm Phật, tâm người ấy dù
có cố gắng cũng không cách nào thanh tịnh được.
Vì thế, không luận đến căn cơ chúng ta có liên
quan đến tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh.
Thế nên, niệm Phật vãng sanh nguyện
(nguyện thứ mười tám của Phật A-di-đà), chỉ cần
chúng ta nguyện sanh về Tịnh Độ của Phật
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Tông chỉ thứ tư: Độ khắp mười phương chúng sanh

A-di-đà, cũng chẳng phải là cầu đời sau thăng
quan, phát tài, đời sau được làm người có phước
báo.

Tông chỉ thứ tư:
Độ khắp mười phương chúng sanh
Chỉ cần chúng ta ‘tin nhận Di-đà cứu độ,
chuyên xưng Di-đà Phật danh, nguyện sanh Di-đà
Tịnh Độ’ thì một trăm phần trăm đều được vãng
sanh; chỉ cần chúng ta vãng sanh thì một trăm
phần trăm đều được thành Phật; chỉ cần chúng ta
thành Phật thìmột trăm phần trăm đều có thể độ
khắp chúng sanh trong mười phương. Vì thế, ‘độ
khắp mười phương chúng sanh’ chỉ có pháp môn
Tịnh Độ mới có thể đạt đến. Nói ‘chúng sanh vô
biên thệ nguyện độ’, nếu chẳng học pháp môn
Tịnh Độ này thìmột chúng sanh cũng độ không
xong, nói chi đến vô biên chúng sanh. Nếu tu trì
pháp môn Tịnh Độ thìmới có thể thật sự độ khắp
chúng sanh trong mười phương. Đây mới là Bồ-tát
đạo, Bồ-đề tâm, Bồ-tát hạnh chân chính.
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Bốn điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ：
1. Bản nguyện xưng danh
2. Phàm phu nhập báo
3. Bình sanh nghiệp thành
4. Hiện sanh bất thoái
Bốn câu gồm có mười sáu chữ, mỗi câu đều nói
một vấn đề. Dưới các tiêu đề này đều sẽ dẫn dụng
văn kinh có tương quan, còn có thêm lời giải thích
của Tổ sư để chứng minh tính chính xác của các
tiêu đề này và ý nghĩa tinh tế nội hàm trong đó.
Bây giờ tôi xin nói đơn giản, vìsao bốn câu này
cấu thành đặc sắc của tông Tịnh Độ.
‘Đặc sắc’ tức là đặc biệt chỉ có pháp môn này
có, mà các pháp môn khác thìkhông có. Chúng ta
đã học tập tông Tịnh Độ, chúng ta đã tu tập pháp
môn Tịnh Độ, chỉ cần nắm vững các điểm đặc sắc
của pháp môn này. Nếu không nắm vững các
điểm đặc sắc này thì bạn tu học tông Tịnh Độ
cũng giống với các pháp môn khác, các tông phái
khác, một cách mơ hồ. Vì thế, các điểm đặc sắc
này rất trọng yếu.
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Điểm đặc sắc thứ nhất:
Bản nguyện xưng danh
Vừa rồi, chúng ta nói đến hai chữ ‘xưng danh’,
xưng danh là điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ.
Tám tông phái lớn của Phật giáo, điểm đặc sắc
của Luật tông là gì? Trìgiới thanh tịnh, ba nghiệp
thanh tịnh là điểm đặc sắc của Luật tông. Thiền
tông có điểm đặc sắc nào? Minh tâm kiến tánh là
điểm đặc sắc của Thiền tông. Mật tông có điểm
đặc sắc nào? Tam mật tương ưng là điểm đặc sắc
của Mật tông. Tông Thiên Thai có điểm đặc sắc
nào? Chỉ quán song vận, nhất tâm tam quán là
điểm đặc sắc của tông Thiên Thai. Tông Duy
Thức có điểm đặc sắc nào? Duy thức quán chuyển
thức thành trí là điểm đặc sắc của tông Duy Thức.
Tông Tịnh Độ có điểm đặc sắc nào? Bản nguyện
xưng danh. Xưng danh là xưng niệm Nam-mô
A-di-đà Phật, đây là điểm đặc sắc của tông Tịnh
Độ.
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Vìsao nói hai chữ ‘bản nguyện’, vì ‘xưng danh’
thì các tông các phái đều có nói đến, họ muốn cầu
sanh Tịnh Độ nên họ cũng xưng danh, nhưng họ
giảng xưng danh khác với chúng ta, xưng danh của
tông Tịnh Độ chúng ta là xưng danh của bản
nguyện. Sao gọi là xưng danh của bản nguyện?
Bất luận bạn có công phu hay không có công phu,
bất luận bạn trì giới thanh tịnh hay không thanh
tịnh, bất luận bạn có phát Bồ-đề tâm hay không
phát Bồ-đề tâm, chỉ cần miệng bạn xưng Nam-mô
A-di-đà Phật, tức là thuận theo bản nguyện của
Phật thìchắc chắn vãng sanh, do nương nhờ bản
nguyện của Phật, đây gọi là ‘bản nguyện xưng
danh’.
Hai câu: “Miệng niệm Di-đà tâm tán loạn, hét
bể cổ họng vẫn uổng công vô ích” không được gọi
là bản nguyện xưng danh mà gọi là thiền định
xưng danh, chẳng phải là điểm đặc sắc của tông
Tịnh Độ.
Có người nói: “Bạn tuy niệm Phật, nhưng nếu
trìgiới không thanh tịnh thìbạn niệm Phật cũng
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vô dụng”. Đây là trì giới xưng danh chứ chẳng
phải bản nguyện xưng danh.
Bản nguyện của Phật A-di-đà là muốn cứu độ
mười phương chúng sanh, đã bao quát chúng sanh
trì giới, cũng bao quát cả chúng sanh không trì
giới; đã bao quát chúng sanh thiền định, cũng bao
quát cả chúng sanh tán loạn. Phật A-di-đà muốn
độ mười phương chúng sanh, Ngài chẳng phải
chuyên độ chúng sanh thiền định, thế tại sao lại
hạn định nói, nhất định phải có công phu thiền
định?
Cũng có người nói: “Tôi tuy xưng danh mà
nếu không có phát Bồ-đề tâm thì xưng danh cũng
vô dụng”. Đây gọi là phát Bồ-đề tâm xưng danh.
Bản nguyện trì danh ư! Bạn có năng lực phát
Bồ-đề tâm cũng được, không phát Bồ-đề tâm
cũng được; mười phương chúng sanh chỉ cần xưng
danh thì được cứu độ.
Vì thế, xưng danh của tông Tịnh Độ là bản
nguyện xưng danh. Bản nguyện xưng danh là
chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Bất luận

98

TÔ NG CHỈ TÔ NG TỊNH ĐỘ

công phu sâu cạn, bất luận tâm thanh tịnh hay
không thanh tịnh, bất luận người xuất gia hay tại
gia, tất cả thân phận đều không luận, chỉ cần
miệng xưng danh hiệu. Miệng xưng danh hiệu là
nương nhờ nguyện lực của Phật thì chắc chắn
được vãng sanh; đây là điểm đặc sắc của tông
Tịnh Độ.
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Điểm đặc sắc thứ hai:
Phàm phu nhập báo
‘Phàm phu nhập báo’ vì sao là điểm đặc sắc
của tông Tịnh Độ? Đầu tiên, các tông phái khác
tiếp nhận căn cơ, chủ yếu là căn cơ thánh nhân.
Thí như trì giới thanh tịnh, việc này đâu phải dễ!;
minh tâm kiến tánh, việc này đâu phải dễ!;
chuyển thức thành trí, việc này đâu phải dễ! Chỉ
quán song vận, việc này đâu phải dễ! Các tông
phái này đều lấy căn cơ thánh nhân làm đối tượng
chính, chẳng phải lấy phàm phu làm gốc.
Đặc biệt, ‘Bản nguyện xưng danh’ lấy phàm
phu làm gốc. Chúng ta nghiệp chướng sâu nặng,
tâm ý tán loạn, tội nghiệp bất tịnh, chỉ cần miệng
niệm Nam-mô A-di-đà Phật là được rồi, vìthế nói
là ‘phàm phu’.
‘Nhập báo’ nghĩa là chúng ta miệng xưng
Nam-mô A-di-đà Phật, nương nhờ bản nguyện
của Phật thì được những sự lợi ích nào? Chẳng
phải vãng sanh Phàm thánh đồng cư độ, chẳng
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phải vãng sanh Biến hóa độ, mà là vãng sanh đến
Báo độ của Phật A-di-đà. Đây là giáo lý đặc biệt
chỉ có trong tông Tịnh Độ, các tông phái khác
không có. Tông Thiên Thai nói: Phàm phu niệm
danh hiệu cũng có thể vãng sanh, nhưng vãng
sanh về Phàm thánh đồng cư độ ở phương khác,
điều này chẳng phải là điểm đặc sắc của tông Tịnh
Độ.
‘Phàm phu nhập báo’ là nội dung trọng yếu
thuộc về tiêu chuẩn trong Quán kinh sớ của Đại sư
Thiện Đạo. Phàm phu tội nghiệp sâu nặng, tu
hành không đạt đến cảnh giới cao thìlàm sao có
thể vãng sanh về Báo độ của Phật? Do vì người ấy
nương vào bản nguyện xưng danh (nguyện thứ
mười tám) của Phật A-di-đà, do vì người ấy đã
xưng danh hiệu Phật A-di-đà, dựa vào duyên bản
nguyện của Phật A-di-đà. Vì thế, đây là điểm đặc
sắc của tông Tịnh Độ mà các tông phái khác
không có.
Nếu chúng ta học tông Tịnh Độ, xưng niệm
Nam-mô A-di-đà Phật mà còn tự hỏi vãng sanh ở
đâu trong bốn độ: Phàm thánh đồng cư độ,
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Phương tiện hữu dư độ, Thật báo trang nghiêm
độ, Thường tịch quang độ thì có thể nói là bạn
chẳng biết điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ, cũng
chẳng biết tông chỉ của tông Tịnh Độ, bạn cũng
không có học tông Tịnh Độ, bạn là người học
pháp môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, chứ
chẳng phải pháp môn Tịnh Độ của tông Tịnh Độ.
Pháp môn Tịnh Độ có các cách thức của pháp
môn Tịnh Độ như là có pháp môn Tịnh Độ thuần
chánh, có pháp môn Tịnh Độ xen tạp, có pháp
môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, có pháp môn
Tịnh Độ của Thiền tông, có pháp môn Tịnh Độ
của tông Duy Thức, có pháp môn Tịnh Độ của
Mật tông, có pháp môn Tịnh Độ của Luật tông.
Pháp môn Tịnh Độ được Đại sư Thiện Đạo giải
thích mới là pháp môn Tịnh Độ cứu được bọn
phàm phu chúng ta. Các tông phái khác nói, là
pháp môn Tịnh Độ dành cho bậc thượng căn lợi
trí. Thí như nói: “Miệng niệm Di-đà tâm tán loạn,
hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích”. Tốt! ‘Tôi
đạt đến, tâm tôi không tán loạn’ thìmới phù hợp
với điều kiện ấy, nhưng chúng ta thì làm không
nổi. Chúng ta đã làm không nổi thìphải làm sao
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bây giờ? Chúng ta phải y cứ vào lời giải thích của
Đại sư Thiện Đạo. Vì thế, chúng ta phải chuyên
đọc các trứ tác của ngài, chuyên xem các sách giải
thích các trứ tác của Đại sư Thiện Đạo thì bảo
chứng người ngu tối, người không có lòng tin rồi
cũng bừng tỉnh ra biết rằng mình vốn có phần
được vãng sanh! Lúc ấy bạn mới biết, Phật
A-di-đà vì sao được gọi là Vô Lượng Quang Phật.
Vô Lượng Quang Phật là vì ánh sáng của Ngài
chiếu phá vô minh hắc ám trong tâm chúng ta.
Nếu trong tâm chúng ta vẫn còn sợ hãi việc
lớn sanh tử, còn vô minh hắc ám, miệng chúng ta
gọi mãi Vô Lượng Quang Phật mà Phật không
quan tâm đến thì đâu được gọi là ‘Phật quang phổ
chiếu’. Cái chỗ nhỏ này mà Phật không chiếu tới
thì đâu được gọi là ‘Phật quang phổ chiếu’?
Học tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo, xem ba
bộ kinh nói về Tịnh Độ, bạn có thể hiểu, nhưng
xem đến mức tâm rất an, thì bạn phải xem đến
mức thấu triệt thì bạn mới không nói hai câu:
“Miệng niệm Di-đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng
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cũng uổng công vô ích”. Hai câu này đối với tông
Tịnh Độ chỉ là lời nói của người ngoài.
Nếu hiểu rõ được tư tưởng Tịnh Độ của Đại
sư Thiện Đạo thìbạn sẽ sáng mắt ra. Vìthế, mọi
người cần nên hiểu các điểm đặc sắc của tông
Tịnh Độ.
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Điểm đặc sắc thứ ba:
Bình sanh nghiệp thành
‘Bình sanh’ là giai đoạn thời gian chúng ta
đang sống, đối lại với lúc lâm chung (chết).
‘Nghiệp thành’, ‘nghiệp’ tức là tịnh nghiệp
vãng sanh Tịnh Độ, việc này thành tựu rồi, không
còn cải biến, hoàn thành rồi. Như thân thể chúng
ta hiện nay đang sống khỏe mạnh mà việc vãng
sanh của chúng ta chắc như đinh đóng vào cột, thì
gọi là ‘bình sanh nghiệp thành’.
Sao gọi là ‘lâm chung nghiệp thành’? Nghĩa là
lúc lâm chung thành tựu vãng sanh. Người suốt
đời không gặp Phật pháp, không có niệm Phật,
đến lúc lâm chung mới gặp thiện tri thức dạy niệm
Nam-mô A-di-đà Phật, như đã nói, đó là người hạ
phẩm hạ sanh, người ấy niệm mười câu danh hiệu
Phật, Phật đến cứu người ấy, Phật A-di-đà hiện ra
đứng trong hư không đón tiếp, người ấy theo Phật
A-di-đà vãng sanh đến thế giới Cực Lạc ở phương
Tây. Đây gọi là ‘lâm chung nghiệp thành’.
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Mời quý vị chắp tay niệm ba câu: Nam-mô
A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô
A-di-đà Phật.
Nếu có quý vị đến đây mà từ trước đến nay
chưa từng niệm Phật, đột nhiên được niệm Phật;
cả đời chưa từng tiếp xúc qua Phật pháp, hôm nay
đột nhiên được tiếp xúc. Nếu vừa niệm ba câu
danh hiệu Phật mà tắt thở thìquý vị lập tức vãng
sanh Tây phương, đây gọi là ‘lâm chung nghiệp
thành’. Chúng ta đang ngồi ở đây, nếu tin nhận
Di-đà cứu độ, chuyên xưng Di-đà Phật danh, thì
mỗi người quý vị đều được gọi là ‘hiện sanh
nghiệp thành’, việc vãng sanh Tây Phương của
chúng ta đã quyết định rồi. Đến lúc lâm chung dù
chết trong tình huống nào cũng không quan hệ.
Nếu chẳng phải như thế thìtâm chúng ta bất
an. Tỷ như nói, lúc lâm chung, chẳng may bị xuất
huyết não, hoặc có chướng ngại nào đó, giống
như thuyền mười giờ khởi hành, mà chín giờ ba
mươi, người đó đã ngồi trên thuyền rồi, lúc chín
giờ năm mươi tám phút, người đó ngủ, cũng
chẳng quan hệ gì! Không có vấn đề gì! Thần lực
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của Phật A-di-đà vô ngại, nếu Ngài chẳng cứu bạn
đang xuất huyết não thìNgài đâu thể cứu bạn đến
thế giới Cực Lạc? Vìthế, vốn chẳng thành vấn đề!
Chúng ta cho đây là vấn đề lớn, nhưng đối với
Phật A-di-đà thì chẳng thành vấn đề, vì Ngài đã
sớm nhiếp thủ chúng ta trong ánh sáng của Ngài
rồi. Vìthế, tội chướng, oan trái của chúng ta, đối
với Ngài chẳng thành vấn đề, tự nhiên Ngài cứu
bạn đến thế giới Cực Lạc ở phương Tây.
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Điểm đặc sắc thứ tư:
Hiện sanh bất thoái
Nói: “Vãng sanh thế giới Cực Lạc, đến đó rồi
mới được bất thoái chuyển, sau đó dần dần tu
hành, chỉ có tiến, không có thoái, từ từ thành
Phật”. Đây chẳng phải là quan niệm của tông
Tịnh Độ.
Điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ là chúng ta ở
thế giới Ta-bà này, đem thân phàm phu đắc quả vị
Bất thoái chuyển. Tại sao có thể được như thế?
Như tôi đã nói, chúng ta ngồi trên chiếc máy bay
sáu chữ danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, chỉ có
tiến mà không có thoái. Ngồi trên thuyền đại
nguyện của Phật A-di-đà thì chỉ có tiến, không có
thoái. Được ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ,
chẳng rời bỏ, nên chúng ta được bất thoái chuyển,
đây là Phật lực, chẳng phải dựa vào tự lực. Nếu
dựa vào tự lực thìchúng ta dễ bị thoái chuyển, dễ
bị đọa lạc.
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Vìthế, ‘hiện sanh bất thoái’ này chỉ cho cái gì?
Một khi chúng ta đến thế giới Cực Lạc thì mau
thành Phật, không có cái gọi là ‘dần dần tu hành,
từ từ thành Phật’. Hiện tại ở thế giới Ta-bà ‘hiện
sanh bất thoái’, một khi đến Tịnh Độ Cực Lạc thì
mau thành Phật. Thế nên, trong luận Vãng sanh,
Bồ-tát Thiên Thân nói:
Mau chóng đắc A-nậu-đa-la
tam-miệu tam-Bồ-đề.
Và nói:
Quán sức bản nguyện Phật
Không phải là vô ích,
Mà mau chóng đầy đủ
Báu công đức như biển.
Mau đầy đủ của báu công đức nhiều như châu
báu trong biển cả. Vìthế, nguyện thứ hai mươi hai
trong bốn mươi tám nguyện của tỳ-kheo Pháp
Tạng là ‘tốc thành Phật nguyện’. Ngài nói, người
vãng sanh về cõi nước của Ngài thì:
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Điểm đặc sắc thứ tư: Hiện sanh bất thoái

Siêu việt thường luân chư địa chi hạnh,
hiện tiền tu tập Phổ Hiền chi đức”
(Vượt qua hạnh của các Địa theo lệ thường,
hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền).
Sao gọi là ‘vượt qua hạnh của các Địa theo lệ
thường’? ‘Thường luân’ (lệ thường) nghĩa là các
thứ lớp bình thường từ Sơ địa lên Nhị địa, Tam
địa, Tứ địa v.v…, dần dần tu lên. Nhưng đến thế
giới Cực Lạc thìkhông phải trải qua thứ lớp như
thế.
Như đi thang bộ thìphải bước từng bậc thang,
lên từng tầng lầu, còn nếu đi thang máy thì không
cần phải bước từng nấc thang như đi bộ. Đây gọi
là ‘siêu việt’ (vượt qua).
Chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc ở
phương Tây, chẳng cần tu tập dần dần trải qua
năm mươi mốt giai vị. Tại thế giới Ta-bà này hiện
sanh bất thoái, đến thế giới Cực Lạc rồi, ‘vượt qua
hạnh của các Địa theo lệ thường’ lập tức lên đến
tầng cao nhất, được vô lượng quang, vô lượng thọ
như Phật A-di-đà, nhưng chẳng hiển hiện quả vị
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Phật, vì ở Cực Lạc chỉ có một Đấng giáo chủ là
Phật A-di-đà, vì thế chỉ hiển hiện thân phận là
Bồ-tát Nhất sanh bổ xứ, cho nên gọi là ‘vượt qua
hạnh của các Địa theo lệ thường’.
‘Hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền’: ‘Hiện
tiền’ là chẳng cần đợi đến ngày mai, chẳng cần đợi
đến niệm thứ hai, ngay nơi đây, hiện tại, lập tức
thì gọi là ‘hiện tiền’. Lập tức giống như Đại
nguyện vương Phổ Hiền Bồ-tát, trở vào Ta-bà
triển hiện đức của đại nguyện thìgọi là ‘Hiện tiền
tu tập đức của Phổ Hiền’.
Vì thế, pháp môn Tịnh Độ rất siêu việt, trên
đây là các điểm đặc sắc của pháp môn Tịnh Độ
mà các tông phái khác không có. Các pháp môn
khác giải thích đều là trì hoãn hơn, khó khăn hơn,
không có sự thù thắng như ở đây đã giải thích.
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Ghi nhớ trong lòng
Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng tông chỉ5 và
bốn điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ6 rồi tư duy thì
sẽ tăng thêm pháp hỷ, có thể giúp chúng ta khai trí
huệ, cảm thấy pháp môn Tịnh Độ thật là thù
thắng, chúng ta thật sự có phần vãng sanh.

5

6

Tông chỉ của tông Tịnh Độ:
Tin nhận Di-đà cứu độ
Chuyên xưng Di-đà Phật danh
Nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ
Quảng độ thập phương chúng sanh.
Bốn điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ:
Bản nguyện xưng danh
Phàm phu nhập báo
Bình sanh nghiệp thành
Hiện sanh bất thoái.
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Mười điều tâm niệm của người niệm Phật
1. Cung kính tín thuận Di-đà; quan tâm yêu
thương giúp đỡ người khác; đối với bản thân
thìkhiêm hạ, nhu hòa.
2. Giữ luân thường đạo lý, hết lòng làm tròn bổn
phận, bỏ việc tà vạy, giữ lòng chân thành;
phụng sự việc công, tuân thủ pháp luật, làm
người dân lương thiện.
3. Tự biết mình là kẻ ngu si, tội ác hơn người
khác; không có một chút tư cách để đánh giá
người khác.
Chẳng nói thị phi, chẳng nghe thị phi, chẳng
truyền đạt thị phi, chẳng so sánh thị phi.
Chẳng tìm lỗi người, chẳng nói lỗi người,
chẳng kể việc riêng tư của người, chẳng tranh
nhân ngã.
Chẳng trái nhân quả, chẳng ôm lòng oán hận,
chẳng có tâm giả dối, dua nịnh.
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4. Kính yêu hòa thuận với lục thân quyến thuộc,
tôn sùng đức hạnh, phát tâm nhân từ, thích tu
kính nhường.
Vẻ mặt hiền hòa, lời nói dịu dàng, vui vẻ mỉm
cười, thương tưởng chúng sanh, ân cần với
người.
Khiêm hạ cung kính, chẳng khởi tâm kiêu mạn,
thường thấy hổ thẹn, muốn báo đáp ân Phật.
5. Giúp người an tâm, giúp người vui vẻ, giúp
người hy vọng, giúp người lợi ích.
Xử sự với lòng chân thật, với lòng yêu thương,
với lòng biết ơn, với lòng cung kính.
Xử sự phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, đồng
thời phải khéo biết chừng mực.
Xử sự đứng trên lập trường của đối phương để
dễ thông cảm tha thứ.
Xử sự phải tự mình cam chịu thiệt thòi, không
so đo tính toán.
6. Học tâm đại bi của Phật, Phật A-di-đà đối với
ta như thế nào thì ta đối với người khác cũng
như thế ấy.
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7. Sinh hoạt phải giản đơn, chân chất thật thà.
Nói năng phải thành khẩn, hòa nhã.
Oai nghi phải khoan thai, không vội vàng hấp
tấp.
8. Chối tội, cướp công là hành vi của kẻ tiểu
nhân; giấu tội, khoe công cũng là việc bình
thường của mọi người.
Nhường điều tốt đẹp, công lao cho người là
hạnh của người quân tử.
Chia sẻ điều xấu của người, cùng gánh lấy lỗi
lầm với người dù mình không phạm để cho
người giảm bớt áp lực là điều mà người có đức
hạnh sâu dày phải làm.
9. Quy luật vận hành của trời đất (luật nhân quả),
kẻ kiêu mạn tự mãn thì bị tổn phước, người
khiêm tốn thì được giúp cho càng đầy đủ.
Trời đất, quỷ thần và mọi người đều ghét kẻ
kiêu ngạo tự mãn thìkẻ ấy làm sao không bị tai
họa? Người khiêm hạ tích đức được trời đất,
quỷ thần và mọi người ủng hộ thìlàm sao mà
không phát đạt và hưởng được nhiều phước?
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10. Người ở địa vị thấp hèn muốn hiển đạt, trước
tiên phải làm cho người khác cảm nhận rằng
người ấy có đức khiêm hạ. Vì người ấy có đức
khiêm hạ, mới có thể nhận lãnh những lời dạy
hay, cho nên người ấy được lợi ích vô cùng.
(Pháp sư Huệ Tịnh soạn)

118

SÁ CH TÙ Y THÂ N－HỆ GIÁO NGHĨA
MÃ SÁ CH
編 號

TÊN SÁ CH
書
名

BT01

TÔ NG CHỈ TÔ NG TỊNH ĐỘ
淨土宗宗旨

BT02

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI NGƯỜI
人生之目的

BT03

TIẾNG GỌI CỦA ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ
彌陀的呼喚

BT04

NIỆM PHẬT CHẮC CHẮN VÃ NG SANH
念佛必定往生

BT05

NIỆM PHẬT MỘT MÔ N THÂ M NHẬP
念佛一門深入

2021.03

