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SƠ LƯỢC TIỂU SỬ 

TỲ KHEO THÍCH TUỆ HẢI 

Thầy Thích Tuệ Hải, thế danh: Đinh Kim Nga, 

sanh năm 1968 tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 7 anh chị 

em, Thầy là người con út. Gia đình vốn là một điền chủ. 

Một điều rất lạ là mảnh đất nơi Thầy sanh ra là một nơi 

linh địa, trong thời chiến tranh những lúc bom đạn xảy ra 

thì mọi người ở khu vực gần đó đều chạy đến mảnh đất của 

nhà Thầy ẩn náu thì được an toàn, bom đạn không dội tới.  

Có một biến cố xảy ra, người cha buông xuôi sự 

nghiệp nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Hai người anh 

của Thầy thấu hiểu được thời thế vô thường nên phát tâm 

xuất gia; sau đó chị gái của Thầy cũng xuất gia.  

Từ thuở ấu thơ Thầy vốn là một người con rất hiếu 

thảo với cha mẹ. Từ khi sáu tuổi Thầy đã biết nấu cơm, 

theo mẹ buôn bán, … để phụ giúp gia đình. Tối về tận tụy 

thương yêu hầu hạ cha già, một lòng phụng sự theo ý muốn 

của cha mình; chưa từng có nửa ý niệm chống trái. Thầy 
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nói: “Thầy đã được dày công dạy dỗ từ thuở bé nên mới có 

ý chí kiên cường vượt qua những khó khăn thử thách trong 

cuộc sống cho đến ngày hôm nay”. 

Còn Mẹ Thầy là một phụ nữ siêu tuyệt, nhân hoà và 

từ ái, Thầy cũng từng nói: “khắp thế gian này khó có người 

phụ nữ nào đức hạnh tuyệt vời như Mẹ của Thầy”. Một đời 

tận tụy hy sinh cho gia đình và sau này Bà đã xuất gia theo 

Phật. 

Vốn là một người có thiện căn lớn với Phật Pháp, 

năm lên bảy tuổi lần đầu tiên được nhìn thấy hình tượng 

của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thầy đã bị chấn 

động và đứng chết lặng trong trạng thái thiền định trước 

tượng Phật gần tám tiếng đồng hồ. Lúc đó Thầy thấy rõ tất 

cả mọi thứ diễn ra chung quanh mình, mọi người thấy vậy 

không ai dám làm động cho đến khi Thầy tự rời định. 

Năm 1984 Thầy bị bệnh nặng nên nghiên cứu về 

phương pháp dưỡng sinh của Tiên sinh Ohsawa. Thầy chỉ 

ăn dưỡng sinh trong vòng  21 ngày là đạt tới cảnh giới số 

7, là cảnh giới quân bình âm dương như Tiên sinh đã nói, 



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

3 

 

khi đó tất cả tật bệnh đều biến mất. Thầy ở trạng thái thân 

tâm rỗng lặng phúc lạc vô biên.  

Khi mới vào đến lớp 10, có lần Thầy đi bộ đến 

trường, vừa đi vừa niệm Phật rơi vào cảnh giới tâm hoàn 

toàn rỗng lặng, chỉ còn câu niệm Phật hiện tiền và đi trong 

mưa khoảng 5km mà không bị ướt người và tập vở, cho 

đến khi ngồi vào lớp học trước sự ngạc nhiên của bạn bè 

và thầy cô giáo thì lúc ấy Thầy mới hồi ức lại là mình đã đi 

trong mưa mà không hề bị ướt. 

Khoảng cuối lớp 10, một điều xảy ra là Thầy đang 

chạy xe đạp, vừa chạy vừa niệm Phật, lúc ấy chạy qua cây 

cầu khỉ bằng một cây tre bắc ngang qua kênh, sau khi qua 

cầu Thầy mới hồi phục ý thức lại, không biết mình chạy 

bằng cách nào mà qua được cây cầu khỉ ấy. 

Năm 1985 lúc còn là học sinh khi nghe thầy giáo 

giảng đề tài “Vạn vật chuyển vận trong không gian” Thầy 

đã ngộ lý vô thường và nung nấu chí nguyện xuất gia. Mãi 

đến đầu năm 1986 Thầy đã từ giả cuộc sống đời thường 

đến Thiền Viện Thường Chiếu xin công quả tu học. 
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Đến ngày mùng 8/12/1986 nhằm ngày lễ Đức Phật 

thành đạo thì Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền Viện 

Thường Chiếu. Hòa Thượng Bổn Sư là thượng Thanh hạ 

Từ cho pháp danh là Thích Tuệ Hải. 

Sống trong Tăng đoàn được phân công tác là trồng 

rau cuốc đất, nhưng ý chí xuất trần mãnh liệt, quyết tâm 

phá vỡ sanh tử thể nhập chân lý. Trải qua nhiều ngày 

tháng, thao thức ngày càng mãnh liệt, cho đến một ngày 

khi nghe Hoà Thượng Bổn Sư giảng Trung Quán Luận đến 

câu: “Không thọ là Niết Bàn” thì Thầy liền rơi vào trạng 

thái rỗng lặng rõ biết thông thấu mọi việc, ở trong trạng 

thái này chết lặng như thế suốt hai giờ. 

Năm 1994 được sự chỉ dạy của Ân Sư là Hòa 

Thượng thượng Thanh hạ Từ cử Thầy về Trụ trì Chùa 

Long Hương, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho đến 

ngày nay. 

Ngoài việc hoằng pháp lợi sanh hoằng dương chánh 

Pháp của Đức Phật, Thầy còn là một vị lương y cứu giúp 

cho nhiều bệnh hiểm nghèo, hướng dẫn mọi người theo 

phương pháp thực dưỡng G.Ohsawa. Với tâm nguyện 
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mong muốn mọi người đều được ăn uống thực phẩm sạch 

để có sức khoẻ khang kiện, khai mở trí huệ, thấu hiểu trật 

tự thể vũ trụ, đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối 

và phúc lạc cùng tận.  

Thầy đã giảng thuyết từ hệ thống Kinh điển Đại 

Thừacho tới Nguyên Thủy Phật giáo, nói lên tính nhất 

quán của đạo Phật. Tâm nguyện  lớn nhất của Thầy là gắn 

kết tất cả các tông phái của đạo Phật lại với nhau. Để mọi 

người tu theo đạo Phật cùng chung lý tưởng giác+- ngộ 

giải thoát. Cùng tu tập đúng với chánh Pháp của Đức Phật, 

cùng dìu dẫn nhau đồng đến đạo quả Vô Thượng Chánh 

Đẳng Chánh Giác. 
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LỜI NGUYỆN THỨ MƯỜI TÁM CỦA 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

I. DẪN KHỞI 

Trong thời quá khứ cách đây đã lâu có Đức Như 

Lai Thế Tự Tại Vương ra đời, bấy giờ có Tỳ kheo Pháp 

Tạng đối trước Như Lai phát ra 48 lời nguyện và được 

Đức Phật ấn chứng sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà trong 

cõi giới Tây Phương Cực Lạc. Lời nguyện thứ 18 của 

Ngài là: “Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng 

sanh, chí tâm tín mộ muốn sanh về cõi nước của tôi, 

nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thời tôi 

không ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch 

cùng hủy báng chánh Pháp.”  

Cũng từ nguyện này mà chúng sanh mười 

phương, nhất là cõi Ta Bà lâu nay rất nhiều người 

muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương 

Cực Lạc Đức Phật diễn tả: đó là một cõi nước rất đẹp, 

rất xinh, được trang nghiêm bởi thất bảo vàng bạc, trân 
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châu, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách; lan can 

bằng bảy báu, nước trong như pha lê, tiếng gió thổi, 

tiếng suối reo, tiếng chim hót đều niệm Phật, niệm 

Pháp, niệm Tăng. Cõi đó toàn là những chúng Thượng 

thiện nhơn ở, không bao giờ nghe tới tiếng khổ, chỉ 

hưởng toàn an vui thù thắng vi diệu.  

Cõi đó rất đẹp, rất thanh tịnh, rất trang nghiêm, 

tôi nghe tôi cũng muốn về, tôi nghĩ chắc là pháp hội 

chúng ta ai cũng muốn về, chúng tôi cũng mong rằng 

quý vị sẽ về tới đó. 

     Giáo lý của Đức Phật có huyền nghĩa và thật nghĩa. 

Trước khi muốn về cõi Cực Lạc chúng ta phải 

biết rõ địa chỉ. Quan trọng là chúng ta biết đúng địa chỉ 

thì sẽ về tới nơi, còn nếu địa chỉ đó chúng ta không biết 

chính xác, thì chúng ta sẽ đi lệch lạc, không tới được 

Tây Phương Cực Lạc. Thành ra học đạo chúng ta phải 

học cho kỹ. Trong tất cả những Kinh điển đạo Phật có 

những lời gọi là huyền (nghĩa bóng), có những lời gọi 

là thật (nghĩa đen). Lời thật thì rành mạch rõ ràng, còn 
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Kinh điển Đại Thừathì những lý luận, những lời nói 

mang tính huyền chứ không có thật, Kinh điển Đại 

Thừamang tính biểu trưng hơn thực tế. Ví dụ Đức Phật 

nói thế gian này là khổ gồm có: sanh khổ, già khổ, 

bệnh khổ, chết khổ là lời nói thật, chúng ta cứ y theo đó 

hiểu nghĩa thì không có sao cả. Nhưng qua Kinh điển 

Đại Thừanếu như chúng ta “y Kinh diễn nghĩa” thì oan 

cho ba đời Chư Phật. 

Ví dụ khi Đức Phật trước khi thuyết Kinh Pháp 

Hoa, thì từ lông trắng giữa chặn mày của Đức Phật 

phóng một luồng hào quang trên soi thấu tới trời Hữu 

Đảnh, dưới soi thấu địa ngục A Tỳ. Trong khoảng giữa 

đó thấy có hằng hà cõi nước của chúng sanh, có những 

cõi các vị Đại Bồ Tát tu hành thành Phật, giáo hóa 

chúng sanh, sau khi các vị nhập Niết Bàn lưu bố xá lợi 

v.v… Có những người phát tâm Bồ đề, có những người 

sơ phát tâm Bồ Tát, có những người chứng A La Hán, 

cho tới những chúng sanh mới phát tâm tu tập. Khi 

nghe như thế chúng ta hiểu như thế nào? Có phải Đức 
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Phật phóng hào quang là để thấy chúng sanh các cõi 

hay không? Nếu chúng ta hiểu như thế là oan cho ba 

đời Chư Phật. Ý Đức Phật phóng quang là muốn chỉ 

trong tâm giác ngộ của chúng ta có đầy đủ bốn cõi 

thánh, sáu cõi phàm. Nếu bây giờ chúng ta không đi 

theo con đường địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh nữa, không 

tiếp tục theo những ý niệm xấu nữa, chúng ta chỉ đi 

theo con đường giác ngộ giải thoát thì chúng ta sẽ khế 

ứng với trí tuệ vốn có và sẵn đủ của mình. 

Trong Kinh Kim Cang, khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi 

Đức Phật: “Người thiện nam tử, thiện nữ nhơn phát 

tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nên làm sao 

trụ, làm sao hàng phục tâm kia?” Đức Phật nói: 

“Không nên trụ sắc sanh tâm; không nên trụ thanh, 

hương, vị, xúc, pháp sanh tâm; ưng vô sở trụ nhi sanh 

kỳ tâm”. Và “Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên 

chúng hữu tình mà thật không có chúng sanh được diệt 

độ”. Trong đó Đức Phật kể có chín loài chúng sanh: 

loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng thai, hoặc sanh 
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chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc 

không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, 

hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. 

Loài thai sanh là loài được sanh bằng thai, có 

thai là hiện tướng liền. Như loài người sanh ra là có 

hình người liền. Những loài có vú như loài heo, loài bò, 

loài chó có thai là hiện tướng liền. Loài noãn sanh là 

loài sanh bằng trứng như chim, cá … Đức Phật nói độ 

vô lượng, vô số, vô biên chúng hữu tình mà không có 

chúng sanh thật được diệt độ. 

Ngài Địa Tạng cũng nguyện: “Địa ngục vị 

không thệ bất thành Phật”, tức là địa ngục chưa sạch 

hết Ngài thề không thành Phật, nếu còn chúng sanh nào 

sanh tử là Ngài thề không chứng Bồ đề. Không phải chỉ 

có ngài Địa Tạng mà tất cả Chư Phật cũng có nguyện 

đồng như thế. Như Đức Phật Thích Ca chứng Phật quả 

đến nay hơn hai ngàn năm trăm năm rồi mà mình còn 

nheo nhóc ở đây. Heo, chó, bò, gà, ngựa, chim chóc 

còn đầy trong cõi này, Đức Phật vẫn chưa độ được cho 
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con vật nào thành Phật cả mà Đức Phật đã thành Phật 

rồi thì chúng ta hiểu như thế nào về chuyện này? Đức 

Phật nói đúng hay sai? Vậy độ tận chúng sanh đều 

thành Phật ở đây là độ tận chúng sanh ở bên ngoài hay 

độ tận chúng sanh ở trong tâm của mình? Chúng ta nói 

lòng vòng như vậy để chúng ta nói đến lời nguyện thứ 

mười tám.  

Khi chúng ta đọc Kinh điển Đại Thừathì không 

thể nào y văn tự hiểu nghĩa, nếu chúng ta y văn tự diễn 

nghĩa như ý ở trên coi chừng chúng ta hiểu lệch ý của 

Đức Phật. Nếu chúng ta thực hiện theo đó thì sẽ đi sai 

với chánh Pháp, điều đó sẽ không có kết quả tốt cho 

việc tu tập của chúng ta.  
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 II. ĐI TÌM ĐÚNG ĐỊA CHỈ CỦA TÂY 

PHƯƠNG CỰC LẠC  
 

Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, 

chí tâm tín mộ muốn sanh về cõi nước của tôi, nhẫn 

đến mười niệm, nếu không được sanh thời tôi không 

ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng 

hủy báng chánh Pháp. 

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lời nguyện của Đức 

Phật A Di Đà. “Lúc tôi thành Phật”, tức là lúc Đức 

Phật thành Phật rồi. “Thập phương chúng sanh”, là tất 

cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này. “Chí 

tâm tín mộ” là tâm chí thành tin Đức Phật A Di Đà, 

hâm mộ thương mến Đức Di Đà. “Muốn sanh về cõi 

nước của tôi, nhẫn đến mười niệm, nếu không được 

sanh thời tôi không ở ngôi Chánh Giác”. Muốn sanh 

về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài, thì phải niệm 

Phật, nhẫn đến mười niệm không sanh về cõi của Ngài 

thì Ngài thề là không thành Phật, không ngồi ngôi 

Chánh Giác. Câu này rất đúng! Trừ kẻ tạo tội ngũ 
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nghịch cùng hủy báng chánh Pháp, còn tất cả chúng 

sanh niệm Phật đều được về cõi Phật hết. 

Khi đọc đến câu nguyện này chúng tôi hết sức 

hâm mộ và quyết tâm sẽ tu để về cõi Tây Phương Cực 

Lạc. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới địa chỉ của Tây 

Phương Cực Lạc, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm 

Tây Phương Cực Lạc vẫn ở cố định một chỗ không 

thay đổi. 

Đức Phật nói rất rõ trong Kinh Tiểu Bổn Đi Đà: 

“Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: từ 

đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật có 

thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật 

hiệu là A Di Đà hiện nay đang nói Pháp”. Ngay câu 

này Đức Phật đang giới thiệu địa chỉ Tây Phương Cực 

Lạc. Chúng ta nên nghe kỹ, xác định cho đúng Tây 

Phương ở đâu và làm cách nào để có thể về đó. 

Chúng ta nên mở tầm mắt rộng hơn để tưởng 

tượng quả địa cầu tròn giữa hư không, chúng ta đang 

đứng ở đó. Chỗ chúng ta đang đứng thì phía mặt trời 
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mọc là phương Đông, chỗ mặt trời lặn là phương Tây, 

đúng không? Bây giờ đang tìm địa chỉ nên phải vẽ sơ 

đồ và xác định phương Tây là phương nào đối với 

mình. 

Khi mình ngủ thức dậy thấy mặt trời lên, thì 

quan niệm bình thường chúng ta cho rằng mặt trời 

mọc. Nhưng người hiểu biết khoa học thì họ sẽ thấy 

khác hơn nhiều, họ không cho là buổi sáng mặt trời 

mọc. Mà họ hiểu rằng quả đất đang quay đến hướng 

mặt trời, mình đang ở hướng không mặt trời rồi xoay 

lần lần tới hướng mặt trời. Rồi trái đất tiếp tục xoay 

dần dần cho tới khuất hướng mặt trời là tới chiều, thì 

mình cho là mặt trời lặn. Và họ xác nhận hướng mặt 

trời mọc là phương Đông, hướng mặt trời lặn là 

phương Tây theo nghĩa thông thường của cõi người. 

Nhưng sự thật mặt trời không mọc, mặt trời cũng 

không lặn.  

Theo cái nhìn của Kinh điển thì phương Đông, 

phương Tây của cảnh giới Phật mang một ý nghĩa khác 
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hẳn với quan niệm nói trên. Phương Đông là hướng 

mặt trời lên, nghĩa là chỗ khởi đầu của sự động hóa, 

khởi điểm sự vận hành của tất cả sinh hoạt trong một 

ngày. Đối với chúng sanh chưa đi trên con đường giác 

ngộ giải thoát theo đạo Phật, còn mải mê trong tam giới 

thì phương Đông là phương hướng khởi đầu của tất cả 

các việc của sinh tử luân hồi. Đối với chúng ta đang 

tiến tu trên con đường giác ngộ thì hướng Đông cũng 

đánh dấu khởi đầu của mặt trời trí huệ bắt đầu toả sáng 

trong tâm chúng ta sau một đêm dài sinh tử. 

Khi mặt trời về chiều lặn ở phương Tây nghĩa là 

kết thúc sự động hoá, chấm dứt sự sinh hoạt trong ngày 

đó. Nói theo cái nhìn của Kinh điển là kết thúc những 

mê mờ tối tăm, ngưng dứt mọi sự biến động sinh tử 

trong tâm thức chúng ta. Chúng ta hiểu đơn giản hướng 

Đông là sự khởi đầu và hướng Tây là sự kết thúc của 

dòng tâm thức, kết thúc mọi biến động trong từng ý 

niệm của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta căn cứ theo 
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hướng mặt trời lặn mình đi hoài thì chắc chắn chúng ta 

sẽ không bao giờ tới được Tây Phương Cực Lạc. 

“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi 

Phật có thế giới tên là Cực Lạc”. Đức Phật muốn nói 

tới điều mà tất cả chúng ta đều phải làm như thế nào 

mới có thể tới cõi giới Tây Phương Cực Lạc, là chúng 

ta phải vượt qua mười muôn ức cõi Phật. Mười muôn 

ức cõi là con số quá nhiều, người ta không thể tính đếm 

nổi bằng cái đầu của mình. Vậy mười muôn ức cõi đó 

ở đâu? 

Bây giờ chúng ta sẽ nói đến chúng sanh trong 

Kinh Kim Cang để hiểu rõ nghĩa này. Đức Phật nói 

chín loài chúng sanh được sanh ra nơi tâm thức chúng 

ta. Ở đây chúng ta nói hai loại chúng sanh thôi: Loài 

sanh bằng trứng và loài sanh bằng thai. Chúng sanh 

noãn sanh sanh ra trong tâm chúng ta là cái gì? Không 

phải là gà, vịt sanh ra trứng, rồi ấp một thời gian mới 

nở thành con. Mà là chúng sanh tâm, như mình ngồi ở 

đây nghe giảng, ráng nghe rồi hỏi một câu, nhưng vì 
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chưa giảng xong nên chưa hỏi, là chúng sanh noãn 

sanh sanh ra, trứng chưa nở thành con. Hoặc mình ngồi 

đây lâu lâu ăn chay một bữa nên mau đói bụng, mình 

nghĩ chút nữa về ngang chợ mình sẽ ăn một cái gì đó 

cho no bụng. Nhưng mình còn ở đây chưa ăn, là chúng 

sanh mới nghĩ ra trong đầu, chiều về mình ghé vào ăn, 

là trứng được nở thành con, bắt đầu hành động, gọi là 

chúng sanh noãn sanh sanh ra trong tâm thức của 

chúng ta. 

Còn chúng sanh thai sanh là gì? Ví dụ mình 

nghe ngứa ở đằng sau liền đưa tay gãi, vừa tác ý là 

thành hành động liền. Hoặc đang suy nghĩ câu gì mình 

nói liền, viết liền đó là chúng sanh vừa sanh ra là thành 

hình, thành hành động nói hoặc làm, gọi là chúng sanh 

thai sanh. Đức Phật nói: “Ta đều khiến vào Vô Dư Y 

Niết Bàn mà được diệt độ. Diệt độ như thế vô lượng, vô 

số, vô biên chúng hữu tình mà không có chúng sanh 

thật được diệt độ”. Làm được như vậy thì người đó 

mới có thể an trú và hàng phục được tâm Vô Thượng 
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Chánh Đẳng Chánh Giác, chứ không phải độ con chó, 

con gà, con chim, không phải như vậy. Như vậy trong 

Kinh Kim Cang Đức Phật muốn nói tới chúng sanh 

trong tâm của chúng ta. 

Còn trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nói vượt qua 

mười muôn ức cõi, thì chúng ta liền tưởng tượng ở 

phương Tây là hướng nào đó. Tưởng tượng như vậy là 

sai. Như trên đã nói phương hướng ở đây không được 

minh định theo kiểu đây là Đông, đây là Tây như 

chúng ta thường nghĩ, mà ở đây chúng ta phải hiểu Tây 

Phương là sự dừng dứt tất cả mọi hoạt động của tâm 

thức. Đức Phật muốn nói đến cõi tâm của mình, khi 

chúng ta dứt trừ được mười tập nhân đau khổ thì tâm 

chúng ta hoàn toàn an vui tịch lặng, cũng gọi là Niết 

Bàn. Nói cách khác là phải dứt trừ mười tập nhân thì 

chúng ta sẽ đến Tây Phương Cực Lạc. 
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1. Mười tập nhân dẫn đến đau khổ. 

Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, 

kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong Kinh A Di Đà, 

Đức Phật nói chúng ta phải vượt qua mười muôn ức cõi 

Phật tức là phải vượt qua mười tập nhân đau khổ này 

mới về đến Tây Phương Cực Lạc.  

Muôn ức cõi tham: Ví dụ sáng nay đi ra đường 

thấy gần nhà mình người ta mới làm một ngôi nhà ngói 

to đẹp, còn nhà mình thì nhỏ bé lẹp xẹp, trong tâm 

mình cảm thấy không vui. Hoặc thấy người bạn lúc nào 

cũng xúng xính trong bộ quần áo màu trang nhã, hợp 

thời trang, chân đi giày đắt tiền, cùng mái tóc kiểu 

dáng đẹp hợp với khuôn mặt trái xoan, thế là mình khởi 

ý niệm muốn có những thứ ấy, rồi ý niệm tham ấy 

không chỉ một ngày mà nó ngự trị trong tâm khảm 

chúng ta cả một chuỗi thời gian dài sau đó và rồi nó đã 

hình thành trong ta muôn cõi ức tham. 

Muôn ức cõi sân: Rồi có những chuyện không 

vừa ý chúng ta. Ví dụ: đạo tràng tổ chức xe đi chùa 
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Long Hương nghe giảng Pháp, hôm qua nói thu tiền 

năm mươi ngàn đồng một người, nay thu năm mươi 

mốt ngàn. Khi thu tiền thì hứa sắp cho mình ngồi đằng 

trước, bây giờ nhét mình ngồi tuốt đằng sau, những 

chuyện bất như ý lúc đó gây cho mình những khó chịu, 

bực bội, sân hận rồi tạo cho mình những khởi niệm bất 

an kéo dài từ ngày này qua tới ngày nọ, thì đó gọi là 

muôn cõi ức sân. 

Muôn ức cõi si: Rồi đụng chuyện chúng ta 

không biết đến sự thật rốt ráo của những điều này. Ví 

dụ mắt thấy sắc chúng ta phân biệt là chúng ta không 

thấy đến sự thật của nó, tai nghe tiếng chúng ta phân 

biệt là chúng ta thấy mù mịt, thấy điên đảo, thấy thị 

phi, không thấy đúng sự thật, không nghe đúng sự thật, 

không hiểu đúng sự thật. Chúng ta thấy liên tục, từng 

khoảnh khắc chúng ta thấy một sự việc, từng khoảnh 

khắc chúng ta nghe một âm thanh, cái thấy nghe nơi 

lục căn của mình từ giờ này qua giờ kia chúng ta thấy 

không phá màn vô minh, mà thấy bằng cái đúng sai, 
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thấy bằng cái phân biệt, phải trái, hơn thua, hay dở, 

thấy trong vô minh lầm lạc, từ ngày này cho tới ngày 

kia, là muôn ức cõi si mê. 

Muôn ức cõi mạn: Rồi mình thấy mình hơn mọi 

người, nói thì nói vậy chớ họ không bằng tôi đâu, tôi tu 

còn hơn ông đó nhiều, mình ngầm như vậy. Có những 

khi mình thấy người ta làm được chuyện đó, mình thì 

chưa làm được nhưng mình vẫn thấy tại không đủ 

duyên thôi chứ nếu có dịp tôi làm còn ngon hơn. Cái 

tâm ngạo mạn đó của mình, không bao giờ thấy ai bằng 

mình hoặc hơn mình, mình luôn luôn là số một, mình 

là trung tâm điểm của vũ trụ. Thậm chí tới việc mình tu 

không ra gì, mình vẫn xưng mình là thánh là thần để 

người ta kính trọng nể phục là tâm đại ngã mạn. Cái 

mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn là tất cả những cái 

thuộc về mạn. Như người ta hơn mình gấp một triệu 

lần, nhưng mà mình nói ổng chỉ nhích nhích hơn tôi 

thôi, chớ tôi làm chưa chắc gì ổng hơn tôi. Tâm niệm 
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ngã mạn sanh ra trong tâm thức chúng ta từ lúc này cho 

tới lúc khác, gọi là muôn ức cõi mạn. 

Muôn ức cõi nghi: Hoặc chúng ta đọc một 

quyển Kinh, mình không đủ sức hiểu hết lý luận Kinh 

điển Đại Thừatự động mình sinh nghi, chúng ta nghi 

nơi Pháp, chúng ta nghi bản thân mình. Thiền tông ai 

cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có khả năng ngộ 

đạo, mình nghe mình nghi, các vị đó đại căn, đại cơ 

nên mới ngộ đạo, còn mình thì không chắc rồi, mình 

không có khả năng đó, chúng ta tự nghi mình, nghi 

Pháp, nghi đủ thứ. Ngay cả khi ai rủ mình hùn hạp làm 

ăn mình nghi không biết thiệt hay giả, hay họ dụ mình 

để lấy tiền. Đụng cái gì chúng ta cũng nghi nghi ngờ 

ngờ, không tin, không quả quyết, không thấy được sự 

thật. Đó là muôn cõi ức nghi. 

Thân kiến: Rồi chúng ta thấy thân mình là thiệt, 

nói gì thì nói chứ đụng tới nó cũng khổ, cũng đau, cũng 

buồn, cũng đói bụng, cũng khát nước, cũng ăn, cũng 

ngủ, nó thật rõ ràng cho tới chết vẫn thấy thân mình 
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quý báu. Mình đang quý trọng, đang lo lắng tới nó. Đó 

là thân kiến. 

Biên kiến: Rồi chúng ta thấy bên đây, thấy bên 

kia, thấy thường, thấy đoạn. Ví dụ chúng ta thấy có 

mình, có người là rớt vô biên kiến. Thấy bên này đúng, 

thấy bên kia sai, thấy bên này phải, thấy bên kia quấy 

là thấy biên kiến.  

Hoặc là những ý niệm khởi ra nơi tâm, bây giờ 

mình là người tu mình phải đoạn trừ, do công phu thiền 

định mà giết được một vọng niệm, giết được hai vọng 

niệm, trừ khử không cho nó khởi bất kỳ một ý niệm 

nào, mình có kiến giải đó là thuộc về đoạn kiến của 

ngoại đạo. Hoặc mình thấy cái gì nó còn hoài, như làm 

người thì làm người hoài có chết đi nữa cũng sanh đời 

sau làm người, mãi mãi mình là người chứ không có 

thay đổi theo thời gian và không gian, là cái thấy 

thường kiến. Biên kiến là cái thấy hai bên, là cái thấy 

rớt vào đoạn hoặc rớt vào thường. 
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Kiến thủ: Rồi do cái thấy sai lệch đó, do cái học 

hiểu qua kinh nghiệm diệt trừ vọng niệm kiểu đó, và 

bây giờ mình ngồi thiền lâu ngày lâu năm và qua công 

phu tu hành của mình. Mình có thể nhiếp tâm được 

trong một tiếng đồng hồ, ý niệm nó không có khởi lên, 

mình cho rằng do ngồi thiền mình đè được vọng niệm. 

Ai nói là mình cãi, tại mình làm thành công diệt trừ hết 

tất cả ý niệm được, mình chấp cho là đúng, là chấp cái 

thấy biết của mình gọi là kiến thủ. 

Giới cấm thủ: Rồi khi chúng ta thọ nhận giới, 

mình tuyệt đối giữ giới này không cho phạm dù một 

mảy may. Với đạo Phật thì đúng với chánh Pháp, 

không có gì là sai nhưng chúng ta chấp trước, bảo thủ 

về giới pháp, về giới luật. Có những giới Đức Phật khai 

nhưng mình không khai. Ví dụ giới nói dối, thời chiến 

tranh người ta rượt bắt tội phạm chạy ngang nhà mình, 

có người lính rượt theo hỏi mình có thấy tội phạm chạy 

qua không, mình nói tôi mới thấy nó chạy ngang nó 

núp trong lùm kìa, để họ bắt giết người đó, vậy là 
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chúng ta phạm giới nói dối hay không phạm? Giới luật 

có khi chỉ là trì, tác là phạm; có khi chỉ là phạm, tác là 

trì. Chỉ có nghĩa là giữ, có những trường hợp mình chỉ 

là giữ giới, trì giới. Nhưng có trường hợp giữ giới đó 

lại là phạm. Trường hợp này chỉ là phạm, mình giữ giới 

mình nói thật để người ta bắt giết người đó thì là phạm 

giới.  

Giới là Si La, được dịch là bảo giải thoát và biệt 

giải thoát, có nghĩa chúng ta giữ giới nào tức là chúng 

ta bảo đảm giải thoát giới đó, nó không phải là giới 

điều răn cấm chúng ta. Có khi mình giữ đúng nhưng có 

khi mình phải linh động, khéo léo uyển chuyển để 

không làm hại người, như vậy là mình giữ giới một 

cách thanh tịnh. Nhưng chúng ta cố thủ, Đức Phật dạy 

vậy tôi phải làm như vậy, người đó núp ở lùm đó là tôi 

phải chỉ. Giữ giới không phải như vậy. 

Ví dụ một vị Tỳ kheo đi ra đường, giới Đức Phật 

dạy là một vị Tỳ kheo không được quyền đụng tới bất 

kỳ thân phần của người nữ, hoặc là không cùng người 
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nữ đi chung một đường. Bây giờ gặp một người phụ nữ 

bị tai nạn té nằm dưới đất, nếu mình không đỡ người 

đó lên cấp cứu thì một hồi sau nhập thổ sẽ chết; vậy thì 

vì lý do giữ giới mà người ta chết, thì như vậy là phạm. 

Hoặc ngoại đạo có giới ngăn cấm rất kỳ cục 

không phù hợp chánh Pháp. Ví dụ theo đạo họ rồi thì 

không dám đọc Kinh điển giáo lý các đạo khác. Hoặc 

có những lời răn cấm, những lời nguyền mà khi đã quy 

y và đi theo đạo họ rồi thì không được quyền đọc Kinh 

điển đạo Phật. Như vậy là rớt vào sự bảo thủ về giới 

pháp, gọi là kiến thủ giới cấm thủ. Có những giới cấm 

chúng ta thủ giữ nhưng thực sự chúng ta đang phạm. 

Đó là giới cấm thủ. 

Tà kiến: Tà kiến là cái thấy sai lầm trong cuộc 

sống này. Chúng ta theo những giáo lý, những cách 

thức, những sự việc không phù hợp chánh Pháp. Ví dụ 

chúng ta tin có cõi nào đó, có một vị Phật nào đó cứu 

thoát chúng ta về cõi của Ngài trong khi chúng ta vẫn 

còn đầy dẫy những phiền não. Tin như vậy là hoàn toàn 
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phỉ báng nhân quả, như vậy chánh kiến hay tà kiến? Ai 

vẫn còn lòng tin đó là tà kiến. 

2. Phương pháp dứt trừ mười tập nhân để về đến 

Tây Phương Cực Lạc.  

Những điều được giải thích như trên là mười tập 

nhân để đưa chúng ta tới khổ đau. Là Tập đế trong Tứ 

Diệu Đế. Ở đây Đức Phật dạy chúng sanh vượt qua 

mười muôn ức cõi Phật ở phương Tây có cảnh giới 

Cực Lạc nghĩa là gì? Là chúng ta phải vượt qua được 

mười muôn ức cõi tham, cõi sân, cõi si, cõi mạn, cõi 

nghi, cõi thân kiến, cõi biên kiến, cõi kiến thủ, cõi giới 

cấm thủ, cõi tà kiến, thì mới tới phương Tây Cực Lạc.   

Đức Phật nói rất chi li trong câu nói này. Tức là 

vượt qua mười muôn ức cõi ở phương Tây, vượt qua 

mười tập nhân đau khổ và dừng dứt nơi tâm không còn 

mống khởi nữa. Tức là dứt trừ cõi tham, cõi sân, cõi si, 

cõi mạn, cõi nghi, cõi thân kiến, cõi biên kiến, cõi kiến 

thủ, cõi giới cấm thủ, cõi tà kiến không còn khởi động 

lại nữa, nó nghỉ ngơi hoàn toàn, không động đậy nơi 
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tâm thức mình nữa. Dứt trừ mười tập nhân đau khổ, sẽ 

đạt tới cảnh giới Niết Bàn của Diệt đế là đế thứ ba 

trong Tứ Diệu Đế. Bằng cách nào để có thể đưa tất cả 

chúng sanh tâm về cảnh giới Cực Lạc diện kiến Đức 

Phật A Di Đà? 

 Ví dụ trong tâm xảy ra niệm tham, nếu chúng ta 

dùng Pháp quán là vô thường, khổ, không, vô ngã, 

quán như huyễn. Bảo đảm là nó sẽ không hết, nó sẽ còn 

sanh trở lại. Nhưng một ý niệm tham tâm xảy ra mà 

chúng ta chỉ thuần sự rõ biết móng niệm đang xảy ra, 

đang chuẩn bị nhóm khởi, đang hiện hành và nó bắt 

đầu yếu, cho tới lặn đi chúng ta chỉ rõ biết một cách rõ 

ràng như vậy thôi.  

Lúc đó nếu chúng ta còn dụng công thì không 

phải là Phật, Phật không có ra công, Phật chỉ rõ biết và 

không tác ý. Không có dụng công mà không cái gì có 

thể lọt qua cặp mắt Đức Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, nơi 

tâm chúng ta bao nhiêu ý niệm nhỏ nhen xảy ra chúng 

ta đều giác biết một cách rõ ràng và thuần sự giác biết 
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rõ ràng như vậy thôi không thêm không bớt, thì chúng 

sanh đó tự động về tới Tây Phương. Và chúng sanh đó 

được Đức Phật giáo hóa, mới gọi là ở trong cõi giới 

của Đức Phật, được gọi là Phật thấy, Phật biết và Phật 

độ.  

Như vậy sẽ ở trong cảnh giới Tây Phương Cực 

Lạc trong từng phút giây. Tây Phương Cực Lạc trở 

thành cảnh giới hiện tiền trong từng bước đi, từng hơi 

thở, từng nhịp sống của chúng ta, chứ Tây Phương Cực 

Lạc không phải ở đâu cả. Nếu từng ý niệm nhỏ mà 

chúng ta rõ ràng giác biết như vậy, thì trong đi đứng 

nằm ngồi chúng ta luôn ở Tây Phương Cực Lạc. Đừng 

nghĩ khi chết mới được về đó. Mà bây giờ từng giờ, 

từng phút, từng giây, chúng ta sống trong an nhiên, 

trong tịch lặng, rõ ràng, sáng biết thì từng giờ, từng 

phút, từng giây chúng ta đang ở trong cảnh giới Cực 

Lạc. 
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Đức Phật không gọi Niết Bàn mà Đức Phật gọi 

là Cực Lạc, là từ ngữ khác của Niết Bàn mà thôi. Như 

vậy là chúng ta có địa chỉ rồi phải không? 

Muốn tới Tây Phương Cực Lạc phải dứt trừ 

mười tập nhân đau khổ, điều này rất rõ ràng, đó là địa 

chỉ rất chính xác mà Đức Phật đã nói cách đây hơn hai 

ngàn năm trăm năm. Chúng tôi thích đoạn này lắm, mở 

đầu nó thể hiện rõ ràng tinh thần Nguyên Thủy, Đại 

ThừaPhật giáo, Thiền tông và Tịnh Độ tại đây.  

Khi một người đã vượt qua mười muôn ức cõi 

rồi, là dứt trừ mười tập nhân đau khổ rồi thì họ sống 

trong an lạc Niết Bàn, vì mầm mống khổ đau không 

còn nữa thì chỗ đó mới gọi là Cực Lạc. Ngoài việc dứt 

trừ mười tập nhân đau khổ thì không thể tìm Cực Lạc ở 

đâu mà ra. Không có cõi nào có Cực lạc ngoài việc dứt 

trừ mười tập nhân đau khổ. 

Chúng ta nói tôi nguyện hồi hướng về Tây 

Phương Cực Lạc, có nghĩa là nguyện dốc hết tâm trí tu 

hành để dứt trừ mười tập nhân đau khổ. Nếu mình 
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không dốc lòng tu tập dứt trừ mười tập nhân đau khổ, 

thì không cách nào tới Tây Phương Cực Lạc được vì đi 

sai địa chỉ. Địa chỉ là bản đồ, là con đường đi thênh 

thang rộng mở cho chúng ta. Ngày nào, giờ phút giây 

nào chúng ta muốn tới Tây Phương Cực Lạc thì ngày 

giờ phút giây đó, chúng ta phải làm sao tu tập để dứt 

trừ mười tập nhân đau khổ. Còn ai bỏ qua chuyện này 

mà nói mình làm điều gì để tới Tây Phương Cực Lạc 

thì không thể được. Đó là địa chỉ chính xác đã hơn hai 

ngàn năm trăm năm nay chưa thấy Đức Phật dời đi, 

chưa thay đổi vị trí địa chỉ này. 

“Ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó Đức Phật A Di 

Đà hiện đang nói pháp”. Đức Phật A Di Đà tiếng Phạn 

dịch là A Mi Ta, dịch tiếng Việt là Vô Lượng Thọ, Vô 

Lượng Quang, là ánh sáng vô lượng trùm khắp pháp 

giới mười phương, không có chỗ nào ánh sáng không 

tới. Hang cùng ngõ hẻm, trên đến trời Hữu Đảnh, dưới 

đến địa ngục A Tỳ, ánh sáng vẫn soi thấu, chứ không 

phải ánh sáng bình thường. Và tuổi thọ vô lượng vô 
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biên không thể tính kể được gọi là Vô Lượng Thọ. 

Chúng ta đã từng đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc 

các bản Kinh Đại Thừa, hoặc học Thiền chúng ta hiểu 

Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang là cái gì rồi. Gần đây 

Hòa Thượng Tịnh Không dịch ‘A’ nghĩa là vô, ‘Di Đà’ 

là lượng, ‘Phật’ là giác. Niệm A Di Đà Phật là niệm Vô 

Lượng Giác của chính mình. 

Một người khi phát tâm hồi hướng về Tây 

Phương Cực Lạc, là phát tâm tu tập để dứt trừ mười tập 

nhân đau khổ. Nếu chúng ta là người đang học Phật, 

đang niệm A Di Đà Phật là chúng ta nhớ, nghĩ, sống 

bằng A Di Đà Phật. Liên tục trong tâm chúng ta nhớ 

nghĩ A Di Đà Phật, lúc nào mắt chúng ta thấy là A Di 

Đà Phật hiện tiền, tai chúng ta nghe cũng là A Di Đà 

Phật hiện tiền, mũi chúng ta ngửi cũng là A Di Đà Phật 

hiện tiền … Nghĩa là Vô Lượng Giác hiện tiền nơi mắt, 

hiện tiền nơi tai, hiện tiền nơi mũi, hiện tiền nơi lưỡi, 

hiện tiền nơi thân, hiện tiền nơi ý. Là trong tất cả 

những khoảnh khắc mà mình đang sống ở đây đều sống 
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trong cái Vô Lượng Giác, gọi là niệm A Di Đà Phật. 

Đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức cũng niệm A Di Đà 

Phật. 

Lúc niệm mà còn bực bội là lúc đó quên niệm 

rồi. Không có nghĩa niệm A Di Đà Phật là chấp trì 

niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật … mà 

cách niệm đúng đắn là không bao giờ rời A Di Đà Phật, 

còn hơn cả cái được gọi là nhứt tâm bất loạn. Chấp trì 

danh hiệu Phật A Di Đà nghĩa là A Di Đà Phật hiện 

tiền nơi lục căn của mình, A Di Đà Phật hiện tiền nơi 

thấy nghe hay biết của chính mình. Thấy là giác, nghe 

là giác, ngửi là giác, nếm là giác, không còn chuyện 

thứ hai để làm, gọi là “Niệm danh hiệu của Đức A Di 

Đà”. 

“Thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, 

muốn sanh về cõi nước của tôi, nhẫn đến mười niệm, 

nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh 

Giác”. Một câu nói mà chúng ta có thể quỳ đảnh lễ vì 

nguyện này quá đúng, quá hay! Nên giờ phút nào mình 
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cũng muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là sự 

thiết tha tu hành của tất cả những người tu theo đạo 

Phật. Có ai tu muốn còn sân, còn si không? Dù người 

tu mới, người tu lâu, người tu sâu, người tu cạn gì cũng 

muốn mình làm sao hết tham, sân, si. Tu Nguyên Thủy 

Phật giáo cũng phát nguyện sanh về Tây Phương Cực 

Lạc, vì thật sự ở đây Đức Phật nói muốn về Tây 

Phương Cực Lạc thì dứt trừ mười tập nhân đau khổ. 

Tây Phương Cực Lạc là từ ngữ khác của Niết Bàn mà 

thôi. Kinh Tiểu Bổn Di Đà chúng tôi nói là bản Kinh 

Đức Phật diễn dịch về Tứ Diệu Đế một cách vi diệu. 

3. Tiêu chuẩn để về đến thế giới Tây Phương 

Cực Lạc.  

Trong Tiểu Bổn Di Đà cũng có một đoạn Đức 

Phật nói tiêu chuẩn của người sanh về Tây Phương Cực 

Lạc: “Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn 

nào nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu 

của Đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc 

ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu 



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

36 

 

ngày, hoặc bảy ngày, nhứt tâm bất loạn. Thời người đó 

đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư Thánh 

chúng hiện ra ở trước người đó. Người đó lúc chết, tâm 

không điên đảo, liền đặng sanh về cõi nước Cực Lạc 

của Đức Phật A Di Đà.” Thiện nam tử đó khi lâm 

chung tức khắc được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó 

là câu nói hết sức Thiền chớ không phải bình thường. 

Người tu Thiền phải nên để lên bàn thờ mà thờ để cung 

kính lễ lạy chứ không thể xem thường. 

Đức Phật nói: “Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng 

chút ít thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh 

về cõi đó”. Chúng ta thiện căn phước đức nhơn duyên 

bao lớn mà đòi sanh về cõi Phật? Muốn về đó thì 

phước đức không thể nhỏ được. Đức Phật ra thêm một 

tiêu chuẩn nữa là phải “Chấp trì danh hiệu của Đức 

Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, 

hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc 

bảy ngày, nhứt tâm bất loạn. Thời người đó đến lúc 

lâm chung Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng hiện 
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ra trước mặt”. Chết không có nghĩa thông thường là bỏ 

cái mạng này như hàng tỷ người đã chết, chết ở đây là 

chết cái thân ngũ uẩn. Thân mình khi chết chỉ là chết 

cái sắc uẩn thôi, còn thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức 

uẩn vẫn còn nguyên, là người đó chưa chết, chỉ thay 

đổi sắc thân mà thôi. Đây chỉ là hiểu lầm của từ ngữ, 

chỉ là sự thay đổi của tứ đại thôi, chứ chưa chết. Nhưng 

ở đây Đức Phật nói chết là chết thiệt, thọ uẩn cũng phải 

chết, tưởng uẩn cũng phải chết, hành uẩn cũng phải 

chết, thức uẩn cũng phải chết, tức là chết luôn cái thân 

ngũ uẩn. Kinh Bát Nhã nói ngũ uẩn giai không độ tất 

cả khổ ách. 

Khi một người niệm Phật từ một ngày, hai ngày, 

ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày chấp 

trì danh hiệu cho tới nhứt tâm bất loạn thì nhất định 

phải chết. Chết cái thân ngũ uẩn này, nhưng tới phút 

chuẩn bị chết thân ngũ uẩn thì “Phật A Di Đà cùng chư 

thánh chúng hiện tại kỳ tiền”. Đây là một câu nói tuyệt 

vời. 
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Phật A Di Đà hiện ra là Vô Lượng Giác của 

mình hiện ra. Nghĩa là hành giả đó sống trong cái Vô 

Lượng Giác, hoặc là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang 

chứ không còn sống theo tâm thường của một chúng 

sanh nữa. Khi Vô Lượng Giác hiện ra thì sao? Trước 

khi Phật A Di Đà hiện thì chúng ta còn có thể nghĩ 

phải, nghĩ quấy, nghĩ đúng, nghĩ sai, nghĩ hay, nghĩ dở, 

còn thương, còn ghét, còn buồn, còn giận là chúng 

sanh. Khi A Di Đà đã hiện hữu rồi thì cái thấy cũng là 

Phật, cái nghe cũng là Phật, cái ngửi cũng là Phật, cái 

nếm cũng là Phật, cái suy nghĩ cũng xuất phát từ Phật, 

cho nên những ý niệm đều là ý niệm giác ngộ giải 

thoát, vì vậy mà gọi là “chư Thánh chúng hiện tại kỳ 

tiền”. Có nghĩa là mọi ý niệm của mình lúc nào cũng 

nghĩ chuyện thánh thiện, giác ngộ chứ không phải là 

nghĩ sự vướng mắc khổ đau nữa. Và khi chết thì trong 

tích tắc được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà ngay 

cả khi chưa chết cũng đã sanh về rồi.  
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Tất cả chúng ta muốn đến địa chỉ Tây Phương 

Cực Lạc, thứ nhất là phải dứt trừ mười tập nhân đau 

khổ, thứ hai là phải sống bằng Vô Lượng Giác. Thấy 

bằng Vô Lượng Giác, nghe bằng Vô Lượng Giác, ngửi 

bằng Vô Lượng Giác, nếm bằng Vô Lượng Giác … 

Tức là chúng ta đang niệm A Di Đà Phật. Đi, đứng, 

nằm, ngồi chúng ta không lầm mê ở duyên cảnh nữa. 

Tất cả thấy biết của thế gian không còn nữa với chính 

mình. Tại vì sao? Tại vì nơi lòng chúng ta tràn ngập cái 

vui vì đã dứt trừ mười tập nhân đau khổ rồi, tràn ngập 

phúc lạc, chứ không phải là an lạc bình thường nữa, 

chỗ đó gọi là Tây Phương Cực Lạc. 

Tâm tịnh chính là Phật độ tịnh. Khi tâm chúng ta 

dứt trừ mười tập nhân đau khổ là chúng ta đã ở cảnh 

giới Tịnh Độ, chứ không đi đâu khác cả, cõi Ta Bà này 

biến thành Tịnh Độ. Nếu đã vượt qua mười muôn ức 

cõi Phật của tâm rồi, thì không cần phải niệm A Di Đà 

Phật mà A Di Đà Phật cũng hiện hữu, tâm chúng ta 

luôn luôn tràn đầy phúc lạc, chứ không an lạc như bình 
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thường nữa. Hành giả đó đạt tới cảnh giới dứt trừ mười 

tập nhân đau khổ, chết thân ngũ uẩn này rồi; thì đi, 

đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức đều là A Di Đà Phật; không 

phải niệm là nhớ nữa, mà đã nhậm vận thành A Di Đà 

Phật rồi. Vì bảy ngày nhứt tâm bất loạn thì thân cũ cha 

mẹ sanh đã chết, được sanh trong cảnh giới Tây 

Phương Cực Lạc. Một thoáng chết những cái cũ, chết 

mười tập nhân đau khổ, chết thân ngũ uẩn, được sanh 

trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chúng ta sống 

trong an lạc, trong phúc lạc toàn triệt, không còn mầm 

mống khổ đau xảy ra nơi tâm nữa. 

“Nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh, 

thời tôi không ở ngôi Chánh Giác”. Khi hồi hướng là 

mình dứt trừ mười tập nhân đau khổ, mình niệm danh 

hiệu Phật A Di Đà là mình sống bằng Vô Lượng Giác, 

thì khi lâm chung nếu Ngài không rước về Tây Phương 

Cực Lạc thì Ngài không thành ngôi Chánh Giác. Thật 

hết sức tuyệt vời. 
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Nơi tâm chúng ta không còn mười tập nhân đau 

khổ, chỉ thuần hiện tiền Vô Lượng Giác thì chúng ta ở 

đâu? Người đạt tới đó thì như thế nào? Là thành Phật 

rồi. Cho nên đạt được như vậy mà không thành Phật, 

thì Ngài thề không ngồi ngôi Chánh Giác là rất đúng, 

rất tuyệt vời. Có ai được như vậy mà không thành Phật 

không? Ai được như vậy cũng đều thành Phật cả. 

Đức Phật nói tiếp: “Trừ những kẻ tạo tội ngũ 

nghịch”. Tội ngũ nghịch là tội rất lớn, không thể về 

Cực Lạc Tây Phương.  Tội ngũ nghịch là phá hòa hợp 

tăng, giết cha giết mẹ, làm thân Phật ra máu sẽ đọa địa 

ngục A tỳ, gọi là Vô gián địa ngục là không gián đoạn 

sự khổ đau hành hạ người đó. Ví dụ đưa vô chảo dầu 

sôi nấu tan thân cho nát rồi gom thân lại nấu tiếp cho 

thân tan nát ra nữa. Hoặc là ở địa ngục hàn băng lạnh 

cóng cho tới đông máu, đông thịt lại chết, rồi cho vào 

chỗ nóng sống trở lại, rồi cho lạnh cóng đông máu lại 

chết. Hoặc đưa vô cối xay nghiền nát thân, xong gom 

lại thành người cho vô cối xay nát tiếp tục … Liên tục, 
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liên tục không dừng gọi là Vô gián địa ngục. Sự khổ 

đau liên tục không dừng dứt nơi tâm người này nữa, thì 

không thể về Tây Phương Cực Lạc được. 

Đức Phật nói nếu niệm được như vậy, sống được 

như vậy dứt trừ mười tập nhân đau khổ thì mới về Tây 

Phương Cực Lạc, còn người luôn tạo ác ngay khi giết 

cha giết mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy 

máu, giết A La Hán thì ngay khi đó phải ở địa ngục A 

tỳ. Ở đây Đức Phật còn trừ ra, tức là vấn đề Đức Phật 

muốn dạy tạo ác phải có quả báo, chứ không phải niệm 

mười danh hiệu là được về liền, chúng ta nên thấy điều 

này. 

“Và hủy báng chánh Pháp”, kẻ tạo tội ngũ 

nghịch không được về thế giới Cực Lạc. Đây là chuyện 

hết sức quan trọng. Nếu như đối với chánh Pháp mà 

người đó không tin, thì có thể tu để dứt trừ mười tập 

nhân nổi không? Chắc chắn không nổi. Do đó người 

học Phật là phải học đúng Tứ Diệu Đế, và hành đúng 

Tứ Diệu Đế mới được xem là người có chánh kiến. 
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Nếu không hiểu Tứ Diệu Đế để tu dứt trừ mười tập 

nhân đau khổ mà đòi chứng Niết Bàn là người đó 

không có chánh kiến. Ai trong chúng ta không tin điều 

này thì xem như người đó hủy báng chánh Pháp, không 

có lý luận khác, người đó không thể tới Tây Phương 

Cực Lạc được, đó là lời Đức Phật nói. Nếu không dứt 

trừ mười tập nhân đau khổ, thì không thể hết khổ; ngay 

cái khổ trần gian này. Nói về nhân và quả thì nhân của 

trần gian này còn đau khổ, mà lại được quả Niết Bàn là 

trái nhân quả, là hủy báng chánh Pháp. Ngay nơi đây 

mình không được an lạc, mà đòi được sanh về cõi An 

Lạc thì phải xét lại chánh Pháp nơi mình còn hay là 

mất rồi. 

Chúng tôi nương ý Phật để nói chỗ này, chúng 

tôi mong muốn tất cả những người niệm Phật, niệm 

một cách hết sức chuẩn xác, đúng đắn, nắm vững sơ đồ 

địa chỉ để chúng ta đi. Đường lối của Đức Phật dạy rất 

rõ ràng, không có lầm, nên người học Phật phải nhìn lại 

viêc học chánh Pháp của mình. Sau khi nói điều này 
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chúng tôi mong rằng mọi người nên phát tâm phát 

nguyện về Tây Phương Cực Lạc, tôi cũng vậy. Tại vì 

sao? Vì đời tu của chúng ta mà không vượt qua mười 

muôn ức cõi này thì chúng ta tu chắc cũng không ra cái 

gì thì tôi bảo đảm quý vị sẽ không đi đến đâu cả. Vì 

không vượt qua mười tập nhân đau khổ thì đau khổ vẫn 

còn nguyên, mà đau khổ còn nguyên thì ôm nguyên cái 

khổ này đi đâu? Ai giải giùm? Đức Phật A Di Đà, Đức 

Phật Thích Ca có giải giùm được không? Nếu Phật 

Thích Ca giải được thì Ngài đã giải rồi, vì Ngài đã 

xuống cõi Ta Bà làm người rồi, đã đồng sự nhiếp với 

mình, đã làm người, nói tiếng người để độ loài người, 

vậy mà tới giờ phút này mình chưa thoát hết khổ. 

Đức Phật Thích Ca đã tới đây và không phải 

Đức Phật Thích Ca không giải quyết được cái khổ cho 

chúng ta, vì Ngài đã khẳng định: “Ta không phải là vị 

thần linh để ban phước giáng họa cho chúng sanh, Ta 

không phải là vị quan tòa để thưởng và phạt các ngươi, 

Ta chỉ là vị đạo sư dẫn đường thôi”. Ngài thấy con 
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đường sáng, con đường đi tới giác ngộ giải thoát và 

Ngài truyền đạt để mọi người đi theo được giác ngộ 

giải thoát thôi. 

Đức Phật nói tất cả chúng sanh về cõi nước ta, 

nếu còn đau khổ ta thề không thành Phật. Vì đã vượt 

qua mười tập nhân đau khổ, thì đau khổ làm gì còn 

nữa. Mình nghe nói tới Tây Phương Cực Lạc, nghĩ 

rằng về tới đó là mình hết đau khổ liền là chúng ta đã 

nghĩ sai. Nếu trong tâm còn những tập nhân đau khổ thì 

không thể đi đâu mà hết khổ cả. Còn nếu ở ngay đây 

mà hết khổ thì đâu cần về Tây Phương Cực Lạc. Cho 

nên chúng ta phải có đủ chánh kiến nhìn lại chỗ này. 

Từ hệ thống Kinh Nguyên Thủy cho đến Kinh 

điển Đại Thừa, người nào mà không căn cứ trên nền 

tảng Tứ Diệu Đế để tu tập thì người đó xem như hủy 

báng chánh Pháp của Đức Phật. Xét lại, người muốn 

phát tâm phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc có căn 

cứ trên nền tảng Tứ Diệu Đế mà tu tập hay không? Nếu 

chúng ta không căn cứ trên nền tảng này, chúng ta 
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không quyết tâm dứt trừ mười tập nhân đau khổ mà nói 

mình sẽ được an lạc, thì coi như chúng ta đang lý luận 

phá chánh Pháp, thì chắc chắn không được Phật rước. 

Vì Đức Phật đã nói, người phá chánh Pháp thì ta không 

rước về Cực Lạc. Chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca 

cũng như tất cả Chư Phật đều đi trên nền tảng Tứ Diệu 

Đế, muốn hết khổ thì phải dứt trừ mười tập nhân đau 

khổ. Đó là chuyện rõ ràng minh bạch, không có giấu 

giếm gì trong Kinh điển cả. Tất cả những hành giả tu 

Thiền, tu Tịnh, tu Nguyên Thủy Phật giáo, tu Đại 

ThừaPhật giáo các vị cũng nên đứng trên nền tảng Tứ 

Diệu Đế mà tu tập thì không mang tội hủy báng chánh 

Pháp và mới hy vọng được Đức Phật A Di Đà rước. 

Chúng tôi hết sức muốn về Tây Phương Cực 

Lạc, và chắc chắn trong tất cả các thời khóa tu tập nào 

chúng tôi đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. 

Chúng tôi mong rằng quý vị cũng nên xem xét lại sơ đồ 

và hồi hướng đúng địa chỉ. Phát nguyện sanh về Tây 

Phương Cực Lạc là phát nguyện dứt trừ mười tập nhân 
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đau khổ. Đang hành Tín, Hạnh, Nguyện tức là chúng ta 

phải dứt trừ mười tập nhân đau khổ. Chúng ta tin có 

cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phát nguyện 

về đó và chúng ta hành đạo bằng cách tâm tham xảy ra 

chúng ta phải vượt qua, tâm sân xảy ra chúng ta phải 

vượt qua; si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, 

giới cấm thủ, tà kiến xảy ra chúng ta phải vượt qua. Và 

để cho nó ngừng nghỉ, tức là không còn cái hoạt động 

của mười tập nhân này nữa, thì đó là cõi Tây Phương 

Cực Lạc.  Đó là địa chỉ rất rõ ràng. Chúng tôi mong 

rằng chúng ta tin lời Đức Phật nói, không có gì sai. 

Những người đã niệm A Di Đà Phật từ trước đến 

nay, chúng tôi mong rằng quý vị cũng nên xem xét lại 

sơ đồ đi của mình lại coi có chuẩn mực chưa, có đúng 

địa chỉ này của Đức Phật nói không? Nếu chúng ta 

đang đi đúng địa chỉ này thì xin chúc mừng. Nếu ai đã 

có đường đi lệch, có nghĩa là không tin dứt trừ mười 

tập nhân đau khổ mà tới Tây Phương Cực Lạc, tôi xem 

đó là người đi lệch. Không tin dứt trừ mười tập nhân 
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đau khổ mà có cảnh giới Cực Lạc là người đã nhận lầm 

địa chỉ. Không tu theo Tứ Diệu Đế mà nói chứng quả 

Thánh hiền là người đó phá chánh Pháp. Cho nên Phật 

A Di Đà từ chối người đó.  

Nếu chúng ta còn tiếp tục với kiến giải đó thì 

chúng ta còn tiếp tục bị Phật A Di Đà từ chối, không 

cho ở Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn thôi, vì chúng 

ta hủy báng chánh Pháp mà. Con đường đi Đức Phật đã 

vạch rất rõ ràng, chỉ bày rất đúng đắn nên chúng ta phải 

hành theo thì mới về đến Tây Phương Cực Lạc. 

Nếu chúng ta có thời gian nghiên cứu trong hệ 

thống Kinh điển Tịnh Độ, sẽ thấy nhiều điều rất hay, 

rất chuyên môn ở trong Thập Lục Quán, Vô Lượng 

Thọ v.v… Những lý luận trong hệ thống Kinh điển 

Tịnh Độ là lý luận Kinh điển Đại Thừa, vì vậy chúng ta 

không thể y theo chữ mà hiểu nghĩa như thông thường, 

phải hiểu đây là huyền nghĩa chứ không phải thật 

nghĩa. Như nhà Thiền nói Đông là phải hiểu Tây thì hy 

vọng chúng ta sẽ hiểu hết.  
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Rõ ràng trong hệ thống Kinh Nguyên thủy Phật 

giáo và Đại ThừaPhật giáo, Thiền tông cũng như Tịnh 

Độ đều xuất phát từ nguồn mạch của Phật giáo cả, cho 

nên từ đầu tới cuối không có gì lệch lạc. Người tu 

Nguyên Thủy Phật giáo cũng phải ở trên nền tảng Tứ 

Diệu Đế tu tập dứt trừ mười tập nhân đau khổ. Người 

tu Đại ThừaPhật giáo cũng như vậy, người tu Thiền 

tông mà không hết mười tập nhân đau khổ thì cũng 

không giải quyết được gì. Người tu Tịnh Độ cũng 

không thoát khỏi điều này, người tu Mật tông cũng như 

thế. Sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài tuyên 

thuyết Tứ Diệu Đế như một bản tuyên ngôn của đạo 

Phật, tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà này mà không 

làm đúng với bản tuyên ngôn đó, thì xem như người đó 

phá chánh Pháp của Như Lai.  

Cho nên kể từ lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo 

cho tới ngày Đức Phật Di Lặc ra đời, trong khoảng 

giữa đó ai không nương theo Tứ Diệu Đế tu tập, mà 

cho rằng có một Pháp nào hay hơn Tứ Diệu Đế. Nếu 
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không bước những bước căn bản dứt trừ mười tập nhân 

đau khổ mà chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau, xem như 

người đó đang có kiến giải ngoại đạo, chứ không phải 

Chánh đạo; người đó sẽ được Phật A Di Đà từ chối 

không cho về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải xác 

định rõ điều này với nhau để thấy rằng việc tu học Phật 

Pháp, có sự thống nhiếp trật tự chứ không phải lộn xộn. 

Ai từ xưa tới giờ đã bỏ qua căn bản của Tứ Diệu Đế, 

mà muốn tu để thành cái gì, thì ngay từ giờ phút này 

chúng tôi thiết tha kêu gọi nên quay lại, để nhìn cái nền 

tảng chắc thật của Tứ Diệu Đế mà Đức Phật Thích Ca 

tuyên thuyết hơn hai ngàn năm trăm năm qua, từ đó 

đến nay chưa hề thay đổi. Giáo lý này vẫn còn tồn tại 

mãi mãi ở cõi Ta Bà, và khẳng định ngọn đuốc sáng 

trên con đường đi đến giác ngộ giải thoát, không bao 

giờ bị lu mờ. Nếu chúng ta nương tựa đúng chánh 

Pháp, nương tựa đúng Tứ Diệu Đế mà tu tập thì chúng 

ta không bị lệch đường. Mong rằng chúng ta dù tu 

Thiền tông, tu Tịnh Độ, tu Mật tông, tu Nguyên Thủy 
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Phật giáo, tu Đại Thừaphát triển thì quý vị cũng đừng 

có bỏ qua Tứ Diệu Đế. 

Chúng tôi nghe một số người nói không cần làm 

chuyện gì, khi chết niệm mười câu A Di Đà Phật là về 

Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa rằng điều đó Đức Phật 

không hề nói, Đức Phật không hề dạy. Đọc hết hệ 

thống Kinh điển Phật giáo, Đại Thừaphát triển cũng 

như hệ thống sách vở Tịnh Độ chúng tôi chưa thấy 

chuyện này. Đừng nghĩ rằng không cần phải tu hành 

cực khổ, cứ sống thoải mái, cứ tạo nghiệp thoải mái, 

chỉ cần khi gần chết niệm mười câu A Di Đà Phật là 

được Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc cho nên 

ai cũng thích. Chúng ta hiểu như vậy là hiểu lầm ý Đức 

Phật. Chúng ta đã làm cho người ta hiểu lầm Đức Phật 

của mình, hiểu lầm Đức Phật Di Đà, hiểu lầm Đức Phật 

Thích Ca, hiểu lầm Chư Phật mười phương. Không bao 

giờ có Đức Phật nào tới đây để hủy hoại lý nhân quả, 

để phá vỡ hết đời sống đời thường của chúng sanh 

mười phương pháp giới. Nếu tạo ác cũng hưởng an lạc, 
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ác vô cùng vô tận, chỉ cần chết niệm mười niệm A Di 

Đà Phật là được sanh về Tây Phương Cực Lạc, dứt 

khoát không còn đau khổ nữa thì nhân quả nằm ở đâu? 

Chúng ta nên nhớ Đức Phật Thích Ca người nói 

ra bản Kinh này thì Đức Phật chưa bao giờ rời nền tảng 

Tứ Diệu Đế để nói cả. Chúng ta nên hiểu điều này để 

tỉnh táo trở lại. 

4. Ý nghĩa Cửu Phẩm Liên Hoa 

Trong giáo lý Tịnh Độ nói những chúng sanh 

niệm Phật sau khi chết được sanh vào Cửu Phẩm hoa 

sen trong ao thất bảo ở cõi Cực Lạc. Vậy Cửu Phẩm 

Liên Hoa ý nghĩa như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm 

hiểu. 

Thượng Phẩm : có 3  

1. Thượng Phẩm Thượng Sanh  

2. Thượng Phẩm Trung Sanh  

3. Thượng Phẩm Hạ Sanh.  
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Trung Phẩm: có 3  

4. Trung Phẩm Thượng Sanh  

5. Trung Phẩm Trung Sanh  

6. Trung Phẩm Hạ Sanh  

Hạ Phẩm: có 3  

7. Hạ Phẩm Thượng Sanh  

8. Hạ Phẩm Trung Sanh  

9. Hạ Phẩm Hạ Sanh.  

Đó là chín tầng bậc của cảnh giới Tây Phương 

Cực Lạc mà chúng ta an trụ về sống ở đó. 

1. Thượng Phẩm Thượng Sanh: Người muốn 

sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cao nhất là 

Thượng Phẩm Thượng Sanh. Đầu tiên là phải khởi ba 

tâm: chí thành tâm, thâm trọng tâm, hồi hướng tâm và 

phát nguyện Đại Thừatâm tu pháp niệm Phật. Khi lâm 

chung được thấy Phật và Thánh chúng nhiều vô lượng 

tự thân được ngồi trên toà kim cang, chỉ trong một 

chớp mắt được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngay khi 

đó được Phật khai thị khai mở trí tuệ chứng vô sanh 
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nhẫn. Trong phút chốc diện kiến Chư Phật mười 

phương trình tự được Chư Phật thọ ký trong phút giây 

ấy liền trở về Cực Lạc chứng đặng pháp môn Tổng Trì 

Đà La Ni đến vô số.  

Chí thành tâm nghĩa là vừa thành tâm vừa thiết 

tha tu tập, đó là điều kiện đầu tiên của tất cả những 

người tu theo pháp môn nào cũng vậy, không riêng gì 

pháp môn Tịnh Độ. Không có tâm khẩn thiết thì không 

thể thăng tiến trên bước đường công phu được, vì gặp 

khó khăn trở ngại chúng ta sẽ nản lòng lùi bước. 

Người tu Tịnh Độ có tâm chí thành về Tây 

Phương Cực Lạc nghĩa là chí thiết trong từng giờ, từng 

phút, từng giây chỉ nghĩ đến việc duy nhất là giác ngộ 

giải thoát mà thôi, không có việc thứ hai. 

Chí thành tâm là tâm chí thành chí thiết phát 

nguyện về Tây Phương Cực Lạc, không có phút giây 

nào dừng nghỉ. Người đó hết sức tôn trọng cung kính 

cõi giới Tây Phương Cực Lạc, vì dứt trừ mười tập nhân 

đau khổ là mình sẽ tới đó liền. Nếu lúc nào chúng ta 



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

55 

 

cũng muốn dứt trừ tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, 

biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Chúng ta 

không muốn những điều này tồn tại nơi tâm của mình 

gọi là chí thành chí thiết tu tập. 

Thâm trọng tâm nghĩa là không phải tu cho có 

lệ cho qua ngày tháng. Mà đó là cái gì rất thâm sâu, cứ 

ngấm ngầm và mầu nhiệm ở trong tâm chúng ta. Khiến 

cho tất cả các thú vui của trần gian không còn hấp dẫn 

chúng ta được, không có giá trị gì nữa ngoài công phu 

tu tập. Điều đó trở thành quan trọng nhất trong cuộc 

đời mình. Pháp môn đó là cái gì tối thượng đối với 

chúng ta. Với thâm trọng tâm, ngày đêm chúng ta luôn 

đặt mình trong đạo lý tu học để được giác ngộ giải 

thoát, không còn việc gì khác nữa. 

Thâm trọng tâm nghĩa là khi chúng ta đọc Kinh 

điển Đại Thừachúng ta hiểu thấu lý đệ nhất của nó, 

hiểu thấu sự thống nhất của Kinh điển Phật dạy. Nói 

Phật A Di Đà là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, đối 

với Kinh Pháp Hoa là Tri Kiến Phật, đối với Kinh Kim 
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Cang là Như Lai, đối với Kinh Lăng Nghiêm là Chân 

Tâm. Tất cả những từ ngữ được mỗi quyển Kinh sử 

dụng khác nhau nhưng chung quy chỉ có một nghĩa duy 

nhất là Vô Lượng Giác mà thôi, chứ không có cái gì 

khác hơn như thế. Vô Lượng Giác này muốn nói tới 

ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng chứ không nói 

tới chuyện thứ hai. Và tâm mình tin chắc như vậy, 

không ai có thể làm lệch lạc thay đổi được nữa, không 

bao giờ lui sụt nữa, gọi là thâm trọng tâm của chính 

mình. 

Hồi hướng tâm là tất cả những công hạnh tu 

hành của mình, đều nhất nhất hồi hướng tới cảnh giới 

Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa chúng ta hướng tâm để 

dứt trừ mười tập nhân đau khổ, hướng tâm để dứt trừ 

thân ngũ uẩn, hướng tâm để sống bằng Vô Lượng Giác, 

không có phút giây nào chúng ta rời chuyện này. Thấy 

bằng Vô Lượng Giác, nghe bằng Vô Lượng Giác, ngửi 

bằng Vô Lượng Giác, nếm bằng Vô Lượng Giác, tức là 

chúng ta đang hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực 
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Lạc, không có ngày giờ phút giây nào chúng ta tạm 

quên. 

Phát Đại Thừatâm là độ tận tất cả chúng sanh 

muôn loài của mười phương pháp giới này, không bỏ 

sót một chúng sanh nào. Chúng ta phải thương yêu và 

giúp đỡ tất cả chúng sanh muôn loài. Ngày nào còn 

chúng sanh lầm mê là ngày đó chúng ta muốn phải đến 

đó để độ họ, không từ bỏ một chúng sanh nào. Và 

chúng ta thấy rằng mười phương pháp giới này là 

chung đồng một cõi, cho nên có chúng sanh đau khổ 

tức là mình đau khổ, ở đây còn đau khổ thì không 

thành cực lạc ở Tây Phương được. Nơi đây phải là cực 

lạc, chúng ta phải biến Ta Bà thành cực lạc, để cho tất 

cả chúng sanh đều được sống trong cảnh giới Tây 

Phương Cực Lạc, đó là phát tâm đại thừa. 

Người này khi lâm chung thì hằng hà sa số chư 

Phật xuất hiện và được bước lên tòa sen báu, trong 

khảy móng tay đã diện kiến Đức Phật A Di Đà và tu 

trong một khoảnh khắc chứng Vô sanh pháp nhẫn. 
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2. Thượng phẩm trung sanh: Là người đó được 

học và tin kinh điển Đại Thừa. Khi nghe nói về Vô 

lượng giác mà mình cảm, nghe mình chấp nhận được, 

mình tin nhân quả của Đại Thừa, dứt trừ mười tập nhân 

đau khổ của mình để mình đạt được cái an lạc kia. 

Niệm Phật hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc muốn 

diện kiến Đức Phật A Di Đà. Khi lâm chung thấy một 

ngàn Hóa Phật và chư Thánh chúng đón, được lên ngồi 

tòa sen báu bằng vàng tía, trong nháy mắt đến cảnh 

giới Tây Phương Cực Lạc. Sau một đêm, hoa sen nở ra, 

nhờ Phật mà mắt huệ được sáng. Người này xuống tòa 

đảnh lễ Đức Phật xong, tu thêm một tiểu kiếp nữa mới 

được chứng Vô Sanh Nhẫn. 

Vì người này chỉ tin Kinh điển Đại Thừa, không 

phát nguyện Đại Thừanhư người trước và tin lý nhân 

quả. Trong cuộc sống người đó cũng có tu tập và có 

hướng tâm quay trở về sống với Tự Tánh chân thật của 

mình. Sau khi lâm chung cũng được Phật rước nhưng 

một đêm hoa mới nở, nghe Đức Phật thuyết Pháp, tu 
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một tiểu kiếp mới được chứng Vô Sanh Nhẫn, mới 

nhận được Tự Tánh chân thật, mới hòa nhập trong cảnh 

giới chân thật. 

3. Thượng phẩm hạ sanh: Người đó tin pháp 

Đại Thừamà chưa từng hành. Có nghĩa là tin thôi mà 

không có làm theo. Tin nhân quả đại thừa, nơi tâm 

niệm người đó niệm Phật cầu vãng sanh. Có nghĩa họ 

sống bằng Vô Lượng Giác để mong rằng ở chỗ dứt trừ 

mười tập nhân đau khổ tới Tây Phương Cực Lạc, an lạc 

cảnh Niết Bàn. Lúc nào tâm niệm của họ cũng muốn về 

đó. Đến lúc lâm chung Phật A Di Đà hiện ra, cũng 

được ở tòa sen đó một ngày một đêm hoa sen mới nở. 

Trải qua một tuần lễ sau tinh tấn tu tập mới thấy rõ 

thân Phật, được thân cận hầu hạ cúng dường Chư Phật, 

nghe pháp thậm thâm, trải qua ba tiểu kiếp mới chứng 

được Hoan Hỷ Địa Bồ Tát trong Thập Địa. 

4. Trung phẩm thượng sanh: Người này sống 

bình thường, ăn chay giữ giới, hướng về Cực Lạc. Lúc 

lâm chung được thấy Phật và chư Thánh chúng hào 
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quang sắc vàng thuyết pháp cho nghe về vô thường, 

khổ, không, vô ngã. Tự thân lên liên hoa lạy Phật, 

trong lúc vừa cất đầu lên thì thấy mình được sanh về 

Tây Phương Cực Lạc, tiếp tục học Tứ Diệu Đế, sau đó 

tu chứng quả A La Hán.  

Tầng này tâm thức hơi thấp, chỉ ăn chay giữ 

giới, chỉ có tâm hướng về cảnh giới Tây Phương Cực 

Lạc. Giữ năm giới nhưng thỉnh thoảng mình thọ thêm 

tám giới như thọ bát quan trai. Sau khi mạng chung 

được Đức Phật thuyết Pháp cho nghe, tự thân lên hoa 

sen được sanh về Cực Lạc. Học lại Tứ Diệu Đế, ở đây 

không nói rõ thời gian, không biết là bao nhiêu nhưng 

chắc chắn thấp hơn phẩm vị trước, trải qua thời gian 

dài mới chứng quả A La Hán.  

Điều này rất rõ, nếu chúng ta đời sau được sanh 

trở lại làm người chắc chắn chúng ta phải học đạo trở 

lại để tu. Vì trong đời này chúng ta cũng học đạo lý quá 

nhiều, từng ăn chay giữ giới có phước báu đủ tư cách 

đời sau làm người thì rõ ràng lắm. Cho nên việc được 
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làm người, tiếp tục tu hành, được học Tứ Diệu Đế và 

chứng quả A La Hán, điều đó không khó. 

5. Trung Phẩm Trung Sanh: Người này thường 

xuyên niệm Phật, giữ giới hạn cuộc một ngày một đêm 

thật sự thanh tịnh, đem công đức hồi hướng về Tây 

Phương Cực Lạc. Sau khi mạng chung vẫn được thấy 

Phật và chư Thánh chúng sắc vàng, tự thân ngồi tòa sen 

bảy báu, hoa liền xếp lại tức thì đến ao báu. Sau bảy 

ngày hoa sen mới nở đắc Sơ quả, trải qua nửa tiểu kiếp 

mới tu chứng được quả A La Hán.  

6. Trung phẩm hạ sanh: Người này lòng hiếu 

đạo và nhân từ. Khi gần lâm chung được sự hướng dẫn 

tu tập của thiện tri thức tán dương nguyện rộng lớn của 

Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc. Người này nghe rồi và 

mạng vừa dứt, trong lúc co duỗi cánh tay liền được 

sanh về nước Cực Lạc. Qua bảy ngày được nghe Bồ 

Tát thuyết Pháp đắc được Sơ quả, trải qua một tiểu kiếp 

mới chứng quả A La Hán.  
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Giống như mấy ông bà cụ ở đây, lớn tuổi mới đi 

chùa, mới thọ bát quan trai v.v... Không có công phu 

tập trước mà gần cuối đời mới được một số người 

hướng dẫn tu tập, chỉ có hướng tâm thôi, chưa có quyết 

tâm tu cho nên chết chưa chắc đời sau gặp Phật Pháp 

liền vì tâm đạo yếu quá. 

Qua bảy ngày hoa mới nở, là sau một giai đoạn 

bỏ thân xác, nhờ lòng hiếu đạo mà không bị đọa, đời 

sau có thể sanh được làm người nhưng không chắc gì 

gặp được Phật Pháp. Hoa chưa nở tức là thiện căn 

người đó không nảy nở trở lại được. Do vậy sau bảy 

ngày là nói giai đoạn dài cũng có thể là mấy kiếp mấy 

đời sau, bây giờ thì cũng được nghe thuyết pháp, cũng 

được học đạo một vài thời, có nghĩ về chỗ Tây Phương 

Cực Lạc nhưng không có thiết tha lắm. Chủng tử 

không lớn trong lòng nên không thúc bách đời sau gặp 

Phật Pháp liền, mà một thời gian rất dài mới được các 

vị Bồ Tát giáo hóa, không được Phật giáo hóa.  
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Có thể đời đó gặp lại vị khuyến khích mình tu 

trong đời trước đó và người này có thể giáo hóa tiếp 

tục mình để mình phát tâm mạnh thêm. Người này có 

chút thiện tâm hướng về chỗ bất sanh bất diệt kia.  

7. Hạ Phẩm Thượng Sanh: Người này tạo 

nhiều nghiệp ác. Khi lâm chung được nghe Kinh điển 

Đại Thừamà người đó tin hiểu, nên diệt được trọng tội 

trong ngàn đời ngàn kiếp, rồi chắp tay niệm Phật diệt 

được trọng tội trong năm mươi ức kiếp nữa. Khi lâm 

chung thấy Phật và Thánh chúng phóng hào quang 

sáng, được ngồi tòa sen báu, theo sau Phật đi đến bửu 

trì, trải qua bốn mươi chín ngày hoa mới nở. Sau đó 

được các Bồ Tát giáo hóa, học đủ tất cả các Kinh điển 

Đại Thừa, phát tâm Vô Thượng Đạo trải qua mười tiểu 

kiếp mới được đến Sơ địa.  

Đây cũng là thiện duyên kỳ lạ. Một người tạo 

nghiệp ác mà lúc lâm chung lại được sự giáo hóa của 

các vị Bồ Tát. Không phải là sự giáo hóa ở cõi của 

mình, mà thần thức của họ lúc chết được sự giáo hóa 
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của chư vị Bồ Tát, học đạo trong cảnh giới khác và 

được sự tiếp độ của chư vị Bồ Tát. 

Điều này muốn nói cái gì? Người này phước 

duyên rất lớn, có khả năng nhiều đời nhiều kiếp đã gieo 

duyên lành với Phật Pháp rồi, cho nên đời này dù có 

tạo tội nhưng cuối đời vẫn được giáo hóa. Họ cũng có 

tin hiểu Kinh điển Đại Thừa, trong lúc chết vẫn niệm 

Phật được, chứng tỏ người đó có thiện căn trước rồi. 

Mặc dù có thiện căn trước, nhưng tạo tội ác quá nhiều 

thì sau khi lâm chung đưa đến bửu trì, trải qua bốn 

mươi chín ngày hoa mới nở.     

Như vậy dù có được chư vị Bồ Tát giáo hóa, dù 

có chấp tay niệm Phật, dù được thiện căn bao bọc, gìn 

giữ bảo trì thì cũng mất một thời gian lâu xa mới học 

đạo trở lại, thiện căn mới nảy nở trở lại. Ở trong hoa 

sen, là một lối nói rất từ bi của đạo Phật. Ý muốn nói 

dù chúng sanh có tạo nghiệp ác cỡ nào, Chư Phật cũng 

sẵn sàng giáo hóa. Được vào trong hoa sen úp lại đem 

về để ở bửu trì, gìn giữ bốn mươi chín ngày sau hoa 
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sen nở ra. Như vậy tạo nghiệp ác thì thời gian rất lâu 

xa, thiện căn nảy nở trở lại mới được gặp các vị Bồ Tát 

giáo hóa. Trải qua mười tiểu kiếp, là hơn một trăm sáu 

mươi triệu năm sau mới chứng được Sơ địa. 

8. Hạ Phẩm Trung Sanh: Người này thuộc 

dạng phạm trai, phá giới, ăn cắp của thập phương 

Tăng, ăn trộm, cướp của ruộng nhà, cơm áo gạo tiền 

của người ta, ba nghiệp không thanh tịnh, v.v… Do đó, 

lúc lâm chung hình tướng địa ngục hiện ra, trăm ngàn 

khổ não bức bách, may nhờ thiện tri thức giáo hóa, nói 

về công đức của Đức Phật A Di Đà và công đức của 

giới, định, huệ. Người này nghe bắt đầu sanh một chút 

chủng tử Phật Pháp. Sau đó được sanh vào hoa sen báu, 

sáu Tiểu kiếp hoa mới nở, được nghe Bồ Tát thuyết 

Kinh Đại Thừamới bắt đầu khởi lên tâm cầu Vô 

Thượng Đạo.  

Như vậy là hơn một trăm ngàn năm hoa sen mới 

nở. Hoa nở mới có một chút tự do còn hoa chưa nở là 

bị nhốt trong hoa sen đó. Trong hoa sen đó thì chịu cái 
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gì mình không biết. Đây là điều rất khéo, không nói là 

bị đọa đày, không nói bị nghiệp phải khổ sở, không nói 

bị đọa địa ngục A Tỳ, nhưng nói nằm trong hoa sen 

cho tới sáu tiểu kiếp hoa mới nở mới có một chút tự do. 

Người tạo tội ác như vậy thì không biết bao nhiêu triệu 

năm bị nhốt trong hoa sen để trả nhân quả. Rất phù hợp 

với nhân quả nghiệp báo. Được nghe hai vị Bồ Tát 

Quán Âm và Thế Chí thuyết Pháp, mới phát khởi tâm 

Bồ Đề tin rằng có quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng 

Chánh Giác, nguyện sẽ được tu về đó thôi, chưa chứng 

quả gì. 

Người này tạo đủ tội ác như ngũ nghịch, thập ác 

v.v... Lúc gần chết cảnh giới địa ngục A Tỳ bắt đầu 

hiện ra, may nhờ thiện tri thức giáo hóa niệm Phật, 

nhưng chưa thể niệm Phật liền được, vì khổ quá bức 

ngặt, nhưng được nhiều người thúc giục mới dốc lòng 

niệm Phật. Nhất tâm niệm đến lúc lâm chung được Đức 

Phật rước về cảnh giới Cực Lạc. Trải qua mười hai đại 

kiếp hoa sen mới nở. Được hai vị Bồ Tát Quán Âm và 
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Thế Chí giáo hóa, học đủ tất cả Kinh điển Đại Thừa, 

mới phát tâm Bồ đề, mới phát khởi lòng tin Tam Bảo. 

Một tiểu kiếp là mười sáu triệu bảy trăm chín 

mươi tám ngàn năm, một trung kiếp là hai mươi tiểu 

kiếp, một đại kiếp là hai mươi trung kiếp, rồi nhân với 

mười hai nữa là số năm chúng ta không thể tính đếm 

nổi. Rõ ràng tạo tội ngũ nghịch là đọa địa ngục A Tỳ 

liền, không cách nào khác được. Mặc dù các vị Bồ Tát 

rất thương khởi từ tâm để giáo hóa, nhưng dứt khoát là 

phải bị đọa thời gian rất dài. Bị nhốt trong hoa sen tới 

mười hai đại kiếp là thời gian rất dài không thể tính 

đếm được. Đọa địa ngục A Tỳ là khổ liên tục liên tục 

không gián cách, cũng gọi là đoạ Vô Gián địa ngục; 

nhưng ở đây tránh né nói điều đó. Tạo ác như thế này 

thì dứt khoát phải bị đọa, lúc lâm chung thì cảnh giới 

địa ngục hiện ra không thể niệm Phật được. Nhưng 

nhiều người thúc bách, nhiều người niệm, nhiều người 

khuyến khích quá nên người đó phải buột miệng niệm. 

Niệm dù có nhất tâm đi nữa trong giai đoạn trước khi 
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trút hơi thở cuối cùng cũng bị ở trong hoa sen đó tới 

mười hai đại kiếp, sau đó hoa mới nở. Được các vị Bồ 

Tát giáo hóa, bắt đầu học Kinh điển Đại Thừavà khởi 

lòng tin Tam Bảo mới phát tâm bồ đề cầu vô thượng 

giải thoát chứ chưa chứng quả gì. 

Điều này chúng ta thấy tâm từ của Đức Phật, hay 

nói khác hơn là vốn dĩ Tự Tánh đã sẵn có ở chúng ta. 

Đó là chỗ gốc để tất cả chúng sanh quy hướng, dù 

muốn dù không chúng sanh cũng phải quay về đó. Dù 

đọa địa ngục A Tỳ đi nữa cũng nằm trong Tự Tánh, 

cũng nằm trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tự 

Tánh thanh tịnh bất sanh bất diệt của tất cả chúng sanh 

dù chúng sanh bị sanh tử, bị tạo tội hay không tạo tội 

trước sau gì cũng phải thoát khỏi thân phận chúng sanh 

mà quay về với Tự Tánh chân thật này. Cho nên mới 

nói được hoa sen đưa về Tây Phương Cực Lạc.  

Có nghĩa cảnh giới đó luôn ở trong tất cả chúng 

sanh không mất, dù chúng sanh sanh tử lộn đi lộn lại 

như thế nào cũng không thoát khỏi Tây Phương Cực 
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Lạc. Tạo tội ngũ nghịch, thập ác đi nữa vẫn đưa về Tây 

Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc là ở trong 

cõi giới của Tự Tánh, là chỗ yên lặng không còn tất cả 

vọng thức vọng niệm, tất cả chúng sanh nào cũng phải 

quay về đó để yên ở. Chúng sanh nào cũng được cứu 

độ dù tạo tội cỡ nào thì Tự Tánh luôn bao bọc, gìn giữ; 

khi nào chúng sanh chán con đường sanh tử muốn quay 

về với Tự Tánh, rũ bỏ dứt khoát con đường sanh tử thì 

Tự Tánh hiển lộ, mà thời gian đó thì nhân quả nghiệp 

báo phải trả.  

Giai đoạn một tiểu kiếp, mười tiểu kiếp thì nhân 

quả không bao giờ sai chạy, một nhân quả nhỏ cũng 

phải đền trả cho đủ, không biết trả kiểu nào nhưng 

không thể chạy trốn nhân quả được. Nếu nói mình giết 

người ở đây mà tới hồi chết niệm mười câu được Đức 

Phật rước về Tây Phương Cực Lạc gìn giữ không cho 

mình trả nhân quả nào, ở đó tu thành Phật luôn được 

không? Như thế là phá hoại nhân quả. 
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Ở đây minh định chín phẩm để chúng ta hiểu về 

tầng lớp sanh về Tây Phương Cực Lạc là tầng lớp nào. 

Thật ra đó là cái vòng sanh sử luân hồi được phân định 

trên chín cấp từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, 

người, a tu la, Thanh văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cửu 

phẩm là chín tầng bậc sanh tử của chúng sanh. Dù sanh 

tử như thế nào cũng có một ngày chúng ta được thức 

tỉnh, được giác ngộ. Đó là lời khuyến khích rất chân 

tình, rất từ bi của Đức Phật. Dù chúng sanh nào trước 

sau gì cũng được Đức Phật làm cho thức ngộ quay về 

được sống cảnh giới yên bình của Đức Phật, để được 

giác ngộ giải thoát sau này. Đó là lòng bao dung, lòng 

từ của Đức Phật không bỏ sót một chúng sanh nào. Dù 

chúng sanh tạo tội cực ác như Hạ Phẩm Hạ Sanh vẫn 

được Đức Phật bỏ trong hoa sen, vẫn được thiện căn 

bao bọc giữ gìn, họ ở trong đó trả nhân quả kiểu gì thì 

không nói. Nhưng họ vẫn được lòng từ, sự bao dung, 

đùm bọc, che chở của Đức Phật chờ một ngày nào đó 

mầm thiện căn của họ nảy nở sẽ được giáo hóa tiếp. 
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Tức là họ phải trả hết nhân quả đã tạo, thì sẽ được sự 

gợi nhắc của chư Bồ Tát giúp họ quay về với sự giác 

ngộ giải thoát. Cách diễn tả này của Đức Phật thật hay 

vô cùng! 

Cửu Phẩm Liên Hoa nói lên lòng từ bi của đạo 

Phật, không bỏ sót bất cứ chúng sanh nào trong tam 

giới này. Không phải là chín cấp ở cõi kia mà là cõi 

lòng của mình. Từng cấp độ tâm của chúng ta ở ngang 

tầng nào, thì chúng ta phải chịu nhân quả của tầng đó, 

chịu sanh tử giải quyết nhân quả đó rồi mới được giác 

ngộ giải thoát. Tâm chúng ta ở tầng này mà muốn 

phóng lên tầng kia ở thì khó lắm. Còn một tập nhân 

nào mà muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì vô cùng 

khó. Đó là tiêu chuẩn Đức Phật đã đưa ra là phải vượt 

qua mười muôn cõi ức, là vượt qua mười tập nhân. 

Đến đây chúng ta khẳng định: Nói về nhân quả 

nghiệp báo thì Cửu Phẩm Liên Hoa nói rất chi li, rõ 

ràng, trình tự và chi tiết, không trái với nhân quả 

nghiệp báo. Nếu nói tạo ác rồi được Đức Phật rước về 
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bên kia không bao giờ trả nhân quả nữa, là phá đi luật 

nhân quả của đạo Phật, thì Tịnh Độ sẽ không được 

chấp nhận ở trong cõi đời này. Ở đây vẫn nói trình tự 

của nhân quả nghiệp báo. Trên nền tảng nhân quả 

nghiệp báo thì Cửu Phẩm Liên Hoa nói rất tường tận. 

Và nền tảng tu tập của đạo Phật về Tứ Diệu Đế thì 

trong Tiểu Bổn Di Đà cũng nói rất rõ ràng. Tiểu Bổn 

Di Đà là mặt khác diễn dịch lại Tứ Diệu Đế mà thôi. 

Muốn nói lên chỗ cùng tột của đạo lý là nhận được Tự 

Tánh bất sanh bất diệt của tất cả chúng sanh, để rồi an 

lạc giải thoát hoàn toàn. 

 Người nào chưa có lần được Đức Phật A Di Đà 

hiện ra, chưa có lần dứt trừ hết mười tập nhân đau khổ 

thì không thể an lạc được. Đó là điều rất căn bản, 

không có con đường giải thoát thứ hai ngoài việc dứt 

trừ mười tập nhân đau khổ. Còn một chút nào của tập 

nhân đau khổ thì người đó không bao giờ tới Tây 

Phương Cực Lạc. Cho nên mới gọi là vượt qua mười 
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muôn cõi ức đến Phương Tây, là chỗ tịch lặng, là chỗ 

dừng dứt tất cả nghiệp tập của chúng ta. 

Đó gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa trong thế giới 

Cực Lạc. Thượng phẩm thượng sanh chúng ta không 

tới nổi rồi, nhưng Thượng phẩm trung sanh có thể 

chúng ta cũng có phần. Vì chúng ta tin Kinh điển Đại 

Thừa, chúng ta tin có Vô Lượng Thọ, Vô Lượng 

Quang và tin nhân quả. Tin nhân quả Đại Thừatức là 

chúng ta nhận được cái vô sanh, ở cảnh giới vô sanh độ 

tận chúng sanh chứng quả Bồ đề. Mình tin nhân quả 

Đại Thừa, tức là đọc tụng Kinh điển Đại Thừachúng ta 

hiểu được lý đệ nhất nghĩa.  

Nếu chúng ta đọc Kinh điển Đại Thừamà không 

chê bai, có thể chúng ta đang ở Thượng phẩm trung 

sanh, chứ không đơn giản. Đối với Tây Phương Cực 

Lạc thì chúng ta cũng không thua gì những người niệm 

Phật kia đâu. Tại mình tin chắc có cái Vô Lượng Thọ, 

Vô Lượng Quang, có nghĩa là mình đang ở tầng 

Thượng phẩm trung sanh. Chúng ta dám khẳng định 
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điều đó, vì rõ ràng Đức Phật nói Thượng phẩm trung 

sanh là người đọc Kinh điển Đại Thừakhông có ngờ 

vực, không có nghi, không có phỉ báng. Những người 

này chết Đức Phật diễn tả hay lắm, hoa sen vàng hiện 

ra tự mình bước lên hoa sen. Khi về đó chúng ta chỉ bị 

mờ một đêm thôi, sáng hôm sau được thấy Đức Phật A 

Di Đà liền. Thật là tuyệt vời. 

Cái phút mờ một đêm đó, Đức Phật diễn tả trong 

Kinh là khoảnh khắc đó chết thân ngũ uẩn, để khi 

chúng ta mở mắt ra là thấy được Phật A Di Đà liền. 

Tức là diện kiến được Vô Lượng Giác của chính mình. 

Vì sao? Vì chúng ta đã dứt trừ được mười tập nhân đau 

khổ do mình tin tưởng là mình sẽ vượt qua được mười 

tập nhân đau khổ, mình tin tưởng là mình có Vô Lượng 

Giác để mình hòa nhập về, cho nên mình phải mờ có 

một phút thôi là thấy Phật A Di Đà liền, tương đương 

với người tu Thiền triệt ngộ. Đó là Thượng phẩm trung 

sanh. 
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Nếu chúng ta cứ tiếp tục phát nguyện hồi hướng 

về để dứt trừ mười tập nhân đau khổ, thì chắc chắn 

chúng ta sẽ tới Tây Phương Cực Lạc. Phải dứt trừ mười 

tập nhân đau khổ mới chắc chắn. Bước thứ nhất là diệt 

trừ tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến 

thủ, giới cấm thủ, tà kiến, mới tới được Tây Phương 

Cực Lạc. Bước thứ hai sẽ diện kiến được Phật A Di 

Đà. Đó là địa chỉ, là sơ đồ Cực Lạc, chính xác không 

sai. 

Ở đây nếu người nào tin rằng mình có Vô Lượng 

Thọ, Vô Lượng Quang, mình có Vô Lượng Giác, mình 

có cái bất sanh bất diệt, có đủ lòng tin, thì ít ra chúng ta 

đã từng hành đạo hàng trăm hàng ngàn kiếp rồi, chứ 

một kiếp không đủ niềm tin đó đâu. Như trong Kinh 

nói người kia trải qua mấy Đại A Tăng Kỳ kiếp, học 

hết những căn bản Phật Pháp mới tin đến chuyện này, 

mới chứng được Sơ quả thôi. Chúng ta ngồi đây mà tin 

Kinh điển Đại ThừaĐức Phật nói là đúng, tin thật Tánh 

bất sanh bất diệt là đúng thì rõ ràng mình là thượng căn 
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rồi. Mình phải tự phong mình đang ở tầng Thượng 

phẩm trung sanh, tại vì sao? Vì giới luật mình đã giữ, 

mình ăn chay trường, tin Kinh điển Đại Thừa, tin nhân 

quả thì đâu phải người tầm thường. Học bữa nay để 

biết mình thuộc căn cơ nào chứ không đến nỗi tệ. Nếu 

chúng ta tin rằng tâm tịnh tức là Phật độ tịnh, và chúng 

ta tu làm sao để thanh tịnh tâm mình, để chúng ta tương 

ưng cảnh giới Phật, tức là chúng ta thuộc căn cơ lớn 

chứ không có nhỏ. 

Trong Tịnh Độ có câu: “Nhứt cú Di Đà vô biệt 

niệm. Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương”. Có nghĩa một 

câu niệm Phật mà không có niệm khác, thì không nhọc 

khảy móng tay chúng ta đã ở Tây Phương Cực Lạc rồi. 

Câu nói này hết sức là Thiền.  

Tịnh Độ cũng có nhiều bậc. Bậc thấp thấp là 

Thượng phẩm hạ sanh thì người này chỉ tin Đại 

Thừamà không có hành, tin nhân quả của Đại Thừa, 

cũng niệm hồi hướng vãng sanh. Nhưng chưa hành 

hạnh Đại Thừalà chưa cứu giúp chúng sanh muôn loài, 
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chỉ tu thôi, người đó chết cũng được về Tây Phương 

Cực Lạc. Tại vì sao? Vì phấn đấu để dứt trừ mười tập 

nhân đau khổ thì ai cũng tới. Căn cơ chúng ta chắc 

cũng hơn bậc này tại vì chúng ta cũng có giúp người, 

chúng ta thấy chúng sanh đau khổ mình cứu giúp là 

chúng ta đã hành hạnh Đại Thừa. Còn Thượng phẩm hạ 

sanh kia không tu hạnh Đại Thừa, chỉ tin thôi, tin nhân 

quả rồi niệm Phật. 

Phẩm dưới chúng ta không bàn, chúng ta chỉ bàn 

ba phẩm trên thôi: Thượng phẩm thượng sanh, Thượng 

phẩm trung sanh, Thượng phẩm hạ sanh. Trong ba 

phẩm này chúng ta chắc cũng dự phần vì chúng ta là 

người Phật tử quy y, ăn chay trường, tu tập trọn đời, 

chuyện này chúng ta đã làm quá nhiều rồi. Như vậy 

nếu chúng ta ở Trung phẩm thượng sanh thì có thể khi 

chết được vào hoa sen báu được đưa về Tây Phương 

Cực Lạc, được Đức Phật thuyết pháp cho nghe, sau đó 

tu tập chứng A La Hán. 



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

78 

 

 Còn Trung phẩm trung sanh là người giữ giới 

có một ngày, lâu lâu thọ Bát quan trai một ngày, lâu lâu 

vô chùa một ngày giữ giới thanh tịnh, niệm Phật hồi 

hướng Tây Phương Cực Lạc, cũng được sanh Tây 

Phương Cực Lạc nhưng bảy ngày hoa sen mới nở, tu 

nửa tiểu kiếp là khoảng 8.500 kiếp chứng quả A La 

Hán. Khi chúng ta học Cửu Phẩm Liên Hoa rồi mới 

thấy mình được sanh đi đâu, được cái gì một cách rất 

rõ ràng. 

Trung phẩm hạ sanh là người bình thường ở thế 

gian, họ chỉ sống tốt ở xã hội, có hiếu đạo với cha mẹ, 

là người hiền lương, khi nghe được cảnh giới Tây 

Phương Cực Lạc người này bắt đầu niệm Phật hồi 

hướng, khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, 

nhưng bốn mươi chín ngày hoa sen mới nở ra, tu tập 

một tiểu kiếp chứng quả A La Hán. Mình quy y Tam 

Bảo rồi, ăn chay rồi chắc chắn hơn người này. Ba phẩm 

dưới chắc chắn mình không có, vì mình không hủy 

báng chánh Pháp, mình cũng không tạo ác.  
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Hạ phẩm là mình không có rồi. Nhưng hạ phẩm 

khi chết thì cảnh địa ngục hiện ra, cũng được sự nhắc 

nhở niệm Phật, trải qua nửa tiểu kiếp hoa sen mới nở. 

Khi hoa sen nở rồi thì được học tất cả căn bản Phật 

Pháp tu hành cho tới sáu tiểu kiếp sau mới tin, phát tâm 

Bồ đề, không có chứng quả gì, tầng này rất thấp. 

Chúng ta học đạo để tự mình kiểm tra trong chín 

phẩm này. Tự động mình biết mình sanh vào đâu và 

bây giờ mình phát nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. 

Tôi cũng muốn phát nguyện nữa. Tất cả chúng ta đều 

phát nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc và chúng ta bắt 

đầu hành trì (tín, hạnh, nguyện). Bây giờ tất cả chúng 

ta đồng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là 

nguyện dứt trừ mười tập nhân đau khổ. Khi chúng ta tu 

tập hết mười tập nhân đau khổ rồi chúng ta sẽ tới Tây 

Phương Cực Lạc, và dứt khoát sẽ được diện kiến Đức 

Phật A Di Đà. Đó là phát tâm phát nguyện của mình. 

Bây giờ chúng ta phải hành trì dứt trừ tham, sân, 

si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm 
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thủ, tà kiến, phải cho những điều này ngủ say, không 

cho chúng hoạt động nữa. Mười tập nhân này nghỉ rồi 

thì mình sẽ tới Tây Phương, nếu nó còn là mình không 

thể tới Tây Phương. Thứ hai là Đức Phật từ chối người 

phá chánh Pháp, người tạo tội ngũ nghịch. Có nghĩa là 

không tu theo Tứ Diệu Đế mà về Tây Phương Cực Lạc, 

coi như người đó đang phá chánh Pháp. Khi nào người 

đó đủ lòng tin rằng mình phải dứt trừ mười tập nhân 

đau khổ mới tới Tây Phương Cực Lạc, là người đó mới 

không mang tội phá chánh Pháp, thì hy vọng chúng ta 

có vé vào cổng Tây Phương. Còn người nào vẫn còn 

khăng khăng giữ tri kiến của mình là không cần phải tu 

gì hết, chỉ niệm A Di Đà Phật mà tới được Tây 

Phương, là coi chừng không có vé vào cổng. Người 

niệm Phật nên biết điều này. 

Khi chúng ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta 

niệm Vô Lượng Giác, chúng ta sống bằng Vô Lượng 

Giác. Nghĩa là trong bất kỳ tình huống nào trong đời 

sống này, mắt chúng ta thấy trong cái giác, tai chúng ta 
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nghe trong cái giác, mũi ngửi trong cái giác ngộ, đi 

đứng nằm ngồi ngủ thức gì chúng ta cũng ở chỗ giác 

ngộ thì gọi là niệm A Di Đà. Có nghĩa là không lúc nào 

chúng ta lầm mê sanh tử, không lúc nào để cho cái 

tham, sân, si xảy ra trong cái thấy biết của mình thì 

chúng ta đang niệm Vô Lượng Giác, đang niệm A Di 

Đà Phật. 

A Di Đà Phật là cái giác biết hiện tiền của 

chúng ta. Nơi lục căn trong mọi thời mọi lúc, chúng ta 

luôn luôn sống bằng cái giác biết hiện tiền, tức là người 

đó đang niệm A Di Đà Phật. Và dứt trừ mười tập nhân 

đau khổ là chúng ta đã ở cảnh giới Tây Phương Cực 

Lạc rồi. Đây là địa chỉ rất chính xác, chúng tôi mong 

rằng mọi người phải vẽ sơ đồ này, đi ra đi vô làm sao 

thấy được một cách tường tận rõ ràng, không bao giờ 

lệch nữa. Kể từ đây mình xây dựng cái sơ đồ này cho 

vững nơi tâm, nắm địa chỉ này thật chặt, hơn 2.500 (hai 

ngàn năm trăm) năm rồi chưa nghe Đức Phật thay đổi 

địa chỉ, cho nên địa chỉ này là chính xác không sai. 
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III. PHÁP THÂN A DI ĐÀ CẢNH GIỚI 

THÔNG ĐỒNG CỦA CHƯ PHẬT TỪ BI  

Tất cả Chư Phật khắp mười phương pháp giới 

này khi thành Phật, các Ngài chỉ có một pháp môn duy 

nhất, đó là pháp môn giải thoát mà thôi, ngoài ra không 

còn gì khác nữa.   

Và tất cả Chư Phật đều đồng một Pháp thân. Vì 

tất cả chúng ta ở đây đều là bình đẳng, cái thấy của 

chúng ta không sai biệt nhau trong lúc chúng ta đang 

thấy ở đây. Chúng ta đang thấy những cảnh trước mắt 

và thấy như nhau hết. Tất cả chúng ta ngồi đây đều có 

cái thấy đó, và khi thành Phật thì cũng nhận được một 

Pháp thân giống như nhau, không có gì sai khác cả. 

Như vậy có nghĩa là tất cả các Đức Phật là một Đức 

Phật hay là khác nhau? Khác hay giống? Trong Kinh 

Hoa Nghiêm nói: tất cả Chư Phật chỉ có một Pháp thân 

duy nhất. Nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả Chư Phật dùng 

một thân chung hay sao? 
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Giống như bây giờ chúng ta cùng nhìn thấy cảnh 

duyên thì chúng ta xài chung một cái thấy hay xài 

riêng? Mình thì riêng rồi đó. Nhưng Phật thì không 

riêng. Mà cũng không chung. Không chung được đâu, 

nhưng mà cũng không riêng. Đây là điều kỳ diệu. Nếu 

chúng ta hiểu được cái “không chung, không riêng” thì 

chúng ta có thể hiểu được cảnh giới của Chư Phật. 

Như mình bây giờ, khi chúng ta nói đến cái 

chung, là có tất cả bao nhiêu âm thanh thì chúng ta 

cùng nghe một lượt. Mình không thể lấy cái nghe của 

người khác để nghe cho mình, và cái nghe của mình 

cũng không thể che chắn hay lấn chiếm được cái nghe 

của người bên cạnh. Người bên cạnh nghe bao nhiêu 

âm thanh thì mình cũng nghe bấy nhiêu âm thanh. 

Người bên cạnh thấy bao nhiêu đó thì mình cũng thấy 

bấy nhiêu đó. Và chúng ta đang cùng ngồi trong một 

chỗ như nhau để thấy và nghe tất cả các cảnh duyên 

như nhau. Trong cái chưa có sự so sánh phân biệt thì 

chúng ta đồng đẳng cái này. 
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Như vậy nếu chúng ta sở hữu cái nghe để nghe 

một âm thanh, thì Đức Phật cũng sở hữu cái nghe để 

nghe một âm thanh, và Đức Phật khác cũng nghe bằng 

cái nghe đó và cũng nghe một âm thanh. Nếu nhìn ở 

một góc độ nào đó thì đó là “chung,” là “một.”  

Nhưng đối với Chư Phật thì một mà không phải 

một. Tuy không phải một, nhưng lại chẳng phải là có 

một cái ngã riêng khác như mình ở đây đâu.  Chúng ta 

cần phải hiểu rõ điều này. Đức Phật Thích Ca không 

phải là Đức Phật Dược Sư, và hai vị Phật này không 

phải sở hữu hai bản ngã như mình bây giờ. Mình thì 

khác với người bạn ngồi kế bên cạnh mình, khác hoàn 

toàn. Mình kiến thức khác, nghiệp tập khác. Chúng ta 

có quá nhiều sự sai khác. Trong khi Chư Phật thì đã 

sạch hết kiến thức, sạch hết nghiệp tập, mà chỉ là trí 

thôi. Cho nên đồng đẳng về trí, đồng đẳng về tánh, 

đồng đẳng về diệu dụng. Đã tới cảnh giới đỉnh điểm đó 

rồi thì Chư Phật đồng đẳng y như nhau không khác. 



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

85 

 

Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng, ai đã từng ở 

trong một khách sạn năm sao, họ có một hệ thống điện 

chung như nhau, khi họ mở hệ thống điện đó lên là tất 

cả các đèn đều được bật lên. Như căn nhà này, khi 

chúng ta mở hệ thống điện lên là bao gồm tất cả bao 

nhiêu cái quạt, bao nhiêu cái đèn khác nhau; tất cả là từ 

một dòng điện, nhưng cái quạt sẽ quay theo kiểu của 

nó, cái đèn sẽ sáng theo kiểu của nó; tuy nhiên khi nói 

đến điện thì ở đây là dòng điện chung. 

Vậy nếu mình hiểu cái “chung” như vậy, là hiểu 

đúng hay hiểu sai? Là sai rồi. Không có cái nghĩa 

chung như vậy đâu. Khi mình cúp nguồn điện là tất cả 

những cái quạt này sẽ tắt và nếu mở nguồn điện thì tất 

cả cái quạt sẽ quay. Nghĩa là tất cả những cái quạt này 

đều xài chung một nguồn điện, có điện thì quạt quay, 

không có điện thì quạt tắt, không phải một cái tắt mà cả 

ngàn cái quạt được gắn chung quanh ở đây cũng đều sẽ 

tắt hết. 
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Nhưng ở đây, chúng ta phải hiểu “tất cả Chư 

Phật đồng một Pháp thân”, chữ “đồng” ở đây không 

phải là “chung” như trên vừa nói.  Như bây giờ mình 

chưa thành Phật thì đã có Đức Phật Thích Ca thành đạo 

rồi. Chúng sanh ở đây mê lầm nhưng đã có Đức Phật 

giác ngộ rồi. Nhưng một mai mình ở đây thành Phật, 

thì sẽ có thêm một vị Phật trong cõi này nữa. Và khi 

chúng ta và tất cả chúng sanh trong pháp giới này 

thành Phật thì cõi giới của Chư Phật trong pháp giới 

này cũng không khác nhau một chút nào. Không hề 

khác.  

Cho nên xin đừng nói là Đức Phật này nguyện 

như vầy nên mới có cõi giới này, còn Đức Phật kia 

nguyện như thế kia thì mới có cõi giới kia. Nói như thế 

là chúng ta sai rồi, từ xưa đến nay chúng ta học đạo 

theo kiểu đó.  

Trong Kinh có nói rằng, khi Phật A Di Đà còn là 

Pháp Tạng Bồ Tát thì đã phát nguyện gì, và Ngài phát 

nguyện là sau khi thành Phật thì cõi nước mình sẽ được 



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

87 

 

như vầy, như vầy; chẳng hạn như: “Nếu có chúng sanh 

nào niệm đến danh hiệu của tôi thì tôi sẽ rước về cõi 

Phật.” Và chúng ta tin rằng từ xưa đến giờ chỉ có một 

mình Đức A Di Đà là phát nguyện như vậy thôi, và 

chúng ta tin là chúng sanh sau khi chết, nếu có niệm 

Đức Phật A Di Đà thì sẽ được Đức Phật rước về cõi 

của mình. Còn Đức Phật Thích Ca thì không có từ bi 

như vậy sao? Và chúng ta tin là các Đức Phật khác 

cũng không làm được chuyện này, chỉ có một mình 

Phật Di Đà là làm được chuyện này thôi. Đúng không?  

Nếu hiểu như vậy thì e là chúng ta phỉ báng Phật 

rồi. Bởi vì khi đã tới cảnh giới của Chư Phật từ bi thì 

Chư Phật sẽ đồng như nhau, không khác, Trí tuệ như 

nhau không khác. Cảnh giới là như nhau không khác. 

Thành ra phút chốc thành Phật là thông đồng cảnh giới 

mười phương liền tức khắc. Tức là tất cả cảnh giới 

thông đồng của Chư Phật từ bi đều như nhau. Đẹp đẽ 

sáng chói rực rỡ như nhau không khác.   
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Chúng sanh nào đi theo Đức Phật Thích Ca tu 

học thì Chư Phật mười phương cũng đều biết. Bởi do 

mắt phàm chúng ta không thấy, nhưng sự thật là nhất 

cử nhất động của tất cả chúng sanh trong các cõi giới là 

đều được Chư Phật mười phương rõ biết, chứ không 

phải một mình Đức Bổn Sư rõ biết đâu. Cho nên dù là 

một cử động rất nhỏ của chúng ta thì cũng được Chư 

Phật mười phương chứng biết. Nếu là một thiện tâm và 

nếu sự thành tâm của chúng ta đúng tầm độ thì Chư 

Phật sẽ chứng biết.  

Nên nếu một chúng sanh niệm danh hiệu của 

một Đức Phật là chạm tới tất cả Chư Phật mười 

phương. Chứ không phải là niệm Đức Phật Di Đà thì 

chỉ Đức Phật Di Đà rõ biết đâu. Cho nên khi một thiện 

tâm hay ác tâm của chúng ta phát khởi là tất cả Chư 

Phật đều rõ biết. Nhưng điều tuyệt diệu ở đây, là tất cả 

Chư Phật đều rõ biết một lượt. Cho dù Chư Phật không 

hề có một mảy may tác ý để soi rọi mình.  



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

89 

 

Đến một lúc nào chúng ta thiền định sâu thì 

chúng ta mới hiểu ra được điều này. Tất cả những ý 

niệm dù rất nhỏ nơi tâm của chúng ta, dù là hiện ra 

theo kiểu gì, thì Tự Tánh luôn luôn rõ biết. Tự Tánh 

không có tác ý, không có quán, không có soi, không có 

chiếu. Còn quán, còn chiếu, … thì không phải rồi. Còn 

quán, còn chiếu, … là theo dạng tâm thức chứ không 

phải Tự Tánh.  

Tâm thức thì vẫn thấy có, không, đúng, sai, còn, 

mất, lúc tỉnh, lúc mê. Lúc tỉnh thì mình thấy mình 

thanh tịnh. Khi tỉnh giác thì khởi niệm gì mình cũng 

thấy biết được hết. Nhưng lúc mình mê thì mình niệm 

Phật mấy tiếng đồng hồ rồi mới giật mình trở lại, rồi lại 

than phiền: “Sao con nhận được Tánh rồi, bữa nay con 

nhận biết có ý niệm, nhưng hôm sau sao con lại không 

thấy?” Như thế thì không phải là nhận Tánh. Nhận 

Tánh thì không thay đổi, mà thay đổi thì không phải là 

Tánh. 



 

 

 

LỜI NGUYỆN THỨ 18 CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 

 

90 

 

Cho nên chúng ta phải thấy rõ là Pháp thân của 

Chư Phật thấy in tuồng như là một. Nếu dùng ngôn ngữ 

ở một chiều nào đó thì chúng ta nhìn thấy là tất cả Chư 

Phật ở mười phương đồng một Pháp thân, điều này là 

hoàn toàn đúng chứ không sai. Nhưng nếu nói mỗi mỗi 

đều riêng khác, thì cũng hoàn toàn đúng chứ không sai.  

Vậy nên đã ở trong cảnh giới của Chư Phật thì 

hoàn toàn không khác nhau một mảy may gì, nhưng 

không phải ở chung, mà cũng không phải ở riêng. 

Chung không phải là giống như mình, theo kiểu bao 

nhiêu người ngồi chung nhà với nhau ở đây. Bởi vì 

ngôi nhà của Chư Phật là pháp giới mười phương. 

Không phải là một chỗ riêng để trú ngụ.  

Mà một Đức Phật khi đã thành Phật thì Pháp 

thân Phật trải khắp pháp giới mười phương. Không chỗ 

nào không phải là thân của Phật. Chúng ta đang ngồi ở 

đây, đang đứng ở đây, đang đi ở đây là đang đi trong 

thân của Đức Phật, chứ không đi ngoài được. Thân của 

Đức Phật trải khắp pháp giới này. Và tất cả các Đức 
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Phật đều là Pháp thân trải khắp pháp giới, trùm khắp 

pháp giới, chứ không có Đức Phật nào mà thân trải 

riêng hết. 

Cho nên trong kinh Đức Phật Thích Ca từng nói 

rằng: Khắp tam thiên đại thiên thế giới này không có 

chỗ nào không phải là chỗ xả thân mạng của Đức Phật.  

Mọi người thường hay lý luận là do sanh tử 

muôn ngàn kiếp, Đức Phật đã từng tu trong cõi của 

mình. Ví dụ như trên đất nước này, mảnh đất Chùa 

Long Hương này chỉ có một hecta thôi, nghĩa là tiền 

thân Đức Phật đã chết đi, chết lại, chết tới, chết lui, 

chết vô số lần chôn khắp cả chùa, nghĩa là chỗ nào 

cũng đã từng chôn thân Đức Phật. Cho nên giờ lấy dùi 

cắm xuống là trúng thân của Đức Phật. Nhiều người 

giải thích như vậy thì nó cũng đúng theo cái kiểu hiểu 

đó, nhưng nếu chúng ta hiểu cho đúng đắn thì phải hiểu 

thân của Đức Phật đã trải khắp pháp giới mười phương 

là cái thân gì? Chứ không phải là cái thân vật chất chết 

đi sống lại theo cái kiểu như mình hiểu từ trước đến 
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giờ. Nếu chúng ta lấy một cái dùi nhỏ cắm xuống bất 

kỳ chỗ nào trong pháp giới mười phương là cũng chạm 

tới thân của Đức Phật thì mới gọi là thân của Đức Phật 

trải khắp pháp giới mười phương. Hiểu như thế thì 

chưa chắc là hiểu đúng. 

Thành ra chúng ta thấy rằng Pháp thân nghĩa là 

chỗ nào cũng là thân của Phật, chỗ nào cũng là pháp 

của Phật, nơi nơi đều là thân phần của Phật. Và cái đó 

nghĩa là cái gì? Đó chính là cái Chân như bình đẳng 

của tất cả Chư Phật, không có một mảy may sai biệt.  

Dù là một tỷ lũy thừa tỷ kiếp về sau có một Đức 

Phật thành Phật thì vị Phật đó cũng sở hữu cảnh giới 

Phật của Ngài y như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng 

ta. Và cảnh giới của Đức Bổn Sư của chúng ta đã được 

nhắc đến trong Kinh là sao? Là bình đẳng, là thanh 

tịnh, là không có gò nỗng, không có người nữ, không 

có chúng sanh dữ, nhiều nhiều nhiều những cái không 

có. Nhưng cõi này có người nữ, gò nỗng, chúng sanh 

dữ… vậy thì cõi này có phải cõi Phật không? Đức Phật 
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đã xuống đây làm người ở cõi Ta Bà để thành Phật. 

Nhưng chúng ta có dám khẳng định rằng cõi này là cõi 

Phật chưa? Chưa, đây vẫn là cõi Ta Bà.  

Cõi Ta Bà là do đâu vậy? Do tâm của mình còn 

là chúng sanh nên mình thấy rõ ràng rằng cõi này là cõi 

Ta Bà. Chứ đối với cái nhìn của một bậc giác ngộ thì 

đây là một cõi thanh tịnh tuyệt đối rồi. Không phải ở 

trong chùa mới thanh tịnh mà ở ngoài đường không 

thanh tịnh. Đối với Chư Phật thì khắp pháp giới này 

đều là thanh tịnh. Đó là một sự thật. Nơi nào các Ngài 

cũng thấy là cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của Chư 

Phật, cảnh giới bình đẳng tuyệt đối không hề có một 

mảy may sai khác.  

Rõ ràng Đức Phật là vô phân biệt mình không 

cần phải bàn. Nhưng nếu như đến một ngày mà chúng 

ta đạt đến cảnh giới vô phân biệt. Nếu một ngày mà 

chúng ta thấy được sự bình đẳng tuyệt đối khi một 

người đã nhập vào Tự Tánh, nhập vào Tự Tánh thôi 

chứ chưa nói đến thành Phật là chúng ta cũng nhận ra 
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được cái tuyệt đối bình đẳng này rồi. Thì lúc ấy mình 

mới thấy là pháp giới này thật sự là thanh tịnh, vũ trụ 

này thật sự là trật tự.  

Bây giờ mình thấy còn rối loạn, đúng không? 

Giống như nhìn ngoài đường xe chạy tới chạy lui loạn 

xạ, nhưng thật sự là nếu không trật tự thì sẽ đụng nhau 

rầm rầm hằng ngày, xe đụng nhau chất đống thành núi 

rồi thật sự là xe chạy loạn xạ nhưng cũng rất trật tự. 

Lâu lâu mới có một hai xe mất trật tự nên mới bị đụng 

thôi, chứ trên đường lộ là gần như rất trật tự. Và thế 

giới này luôn là như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào một 

khu chợ, hoặc nhìn vào một chỗ đông khoảng mười 

ngàn người, hai chục ngàn người, thì họ cũng phải đi 

theo cái thứ tự của họ thì họ mới có thể đi được tới nơi 

chứ không thì sẽ dồn đống, không ai đi được tới đâu cả.  

Cũng thế, sự vận hành của tất cả các pháp trong 

thế gian này rất trật tự. Nhưng do bởi mình không hiểu. 

Còn nếu mình đã hiểu được về quy luật trật tự của vũ 
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trụ rồi, thì mình sẽ thấy pháp giới này rất là trật tự, rất 

là an bình và rất là bình đẳng. 

Nhưng bây giờ mình vẫn thấy là thế giới này bất 

an, là đau khổ, đủ thứ rắc rối, không nên ở lâu. Nhưng 

không phải đâu. Khi mà quả địa cầu này nổ tung thì tất 

cả loài chúng sanh trên quả địa cầu này sẽ chết hết. Lúc 

đó mình sẽ không còn là người nữa. Mà không còn là 

người nữa thì mình đâu cần thiết phải bám vào nơi đây 

để sống. Khi đó mình đã qua đến một cõi giới khác rồi, 

thì nhu cầu của mình không còn phải là cần ăn cơm để 

sống nữa. Chúng ta sẽ sở hữu một loại thực phẩm khác 

trong cõi giới đó của chính mình. Và cõi giới đó sẽ là 

nguyên cái hư không mênh mông này chứ không phải 

còn là quả địa cầu này. Cho nên nếu lỡ nói quả đất này 

sắp sửa nổ thì chúng ta cũng không cần phải sợ đâu, 

không có việc gì phải sợ. Mình sẽ được cái duyên ‘bay’ 

một đoạn trong hư không này rồi mới chết. Nói đến 

cảnh giới của một người khi đã thoát được ngoài vật 

chất, thì cái sinh hoạt, cái nhu cầu để có thể tồn tại ở 
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trong hư không này hoàn toàn khác với nhu cầu của cõi 

vật chất. Chúng ta nên biết như vậy, cho nên khi nghe 

quả đất này sắp bị này kia, kia nọ, thì … đừng run sợ. 

Cho nên nếu muốn nói đến cái “chung” thì tất cả 

chúng ta đều sở hữu chung một sự hay biết, một sự rõ 

biết, ở trong tam giới này. Nhưng có điều chúng ta bị 

riêng là riêng cái ngã chấp. Chứ thật ra là chúng sanh 

đều chung nhau cả, chỉ do ngã chấp mà thành riêng tư. 

Cho nên đến một ngày mà chúng ta phá vỡ được cái 

riêng tư, ngã chấp, thì chúng ta sẽ thấy là mình đồng 

như nhau cả. 

1. Thanh Tịnh Pháp Thân Phật 

 Tự Tánh chúng ta từ ngàn xưa cho tới bây giờ 

luôn luôn là thanh tịnh, chưa hề có lần bị ô nhiễm. 

Nó vốn sáng suốt như mặt trời và mặt trăng, lúc 

bị mây che thì không sáng ở dưới nhưng nó vẫn sáng 

trên mây chỉ có điều không rọi qua vầng mây để nhân 

gian được sáng thôi, khi mây tan thì mặt trời chiếu rọi 

sáng tất cả vạn vật.  
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Có một số người hiểu lầm là trong lúc chúng ta 

còn mê thì Tự Tánh bị che khuất, nhưng thực sự Tự 

Tánh chưa hề có một lần bị che khuất. Nếu Tự Tánh bị 

che khuất thì không còn là Tự Tánh nữa. Tự Tánh 

chúng ta xưa nay vốn tự thanh tịnh, sáng suốt chưa lần 

nào bị lầm mê, có điều là chúng ta không nhận rõ cái 

sáng suốt này mà lao theo buồn thương giận ghét mà 

thôi. Dù người đó đang khóc lóc đau khổ quằn quại thì 

Tự Tánh vẫn rõ ràng như thế, chưa từng mê. Dù người 

đó đang làm ác, hoặc người đó đang làm thiện, thì Tự 

Tánh vẫn là Tự Tánh. Không vì chuyện làm ác mà Tự 

Tánh bị ô nhiễm, không vì chuyện làm thiện mà Tự 

Tánh bị khuất lấp, không vì chuyện buồn thương giận 

ghét xảy ra mà Tự Tánh bị mê mờ. Cái mê mờ là cái 

lầm nhận của chúng ta. Chúng ta đắm mê nơi vọng 

niệm cho nên chúng ta không phát tác được nguồn 

sáng, không nhận được, không sử dụng được, không có 

dùng xài được trong Tự Tánh mà thôi. 
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Không có vọng niệm nào che được Tự Tánh, vì 

Tự Tánh sanh ra vọng niệm. Vọng niệm được sanh ra 

trong chân trời Tự Tánh. Vọng niệm là cái chợt khởi, 

chợt mất, chưa có lúc nào chúng ta không biết vọng, 

chưa có lúc nào cái buồn vui nào xảy ra mà chúng ta 

không biết, chưa có lúc nào trên cơ thể trong tâm hồn 

xảy ra điều gì mà chúng ta không biết. Chúng ta luôn 

rõ biết như thế, thậm chí nằm mơ chúng ta biết mình 

đang mơ, thì lúc chúng ta thức làm gì có chuyện Tự 

Tánh bị khuất lấp, bị mê mờ? 

Sở dĩ dùng từ mê lầm vì tâm chúng ta chưa được 

tỏa sáng, chưa đủ sức để nhận được cái hiển lộ của Tự 

Tánh trong từng giờ, từng phút, từng giây giữa cuộc 

sống này. Chúng ta lầm cho rằng tất cả cái mình thấy, 

mình biết, mình hiểu là quan trọng, cho nên chúng ta 

chấp nhận cái lao ra bên ngoài, không chịu thôi dứt và 

đắm mê với nó, thì coi như lúc đó chúng ta bị mê mờ, 

coi như cái đó nó che chắn chúng ta. Nhưng sự thật 

những cái đó không đủ sức che Tự Tánh. Dù mình lầm 
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mê cỡ nào thì Tự Tánh vẫn là như vậy, đó là sự thật từ 

ngàn xưa cho tới ngàn sau.  

Trong lúc chúng ta còn là một chúng sanh mê 

mờ, nghe ai nói chúng ta có Pháp thân thì chúng ta 

không dám nhận, vì mình còn vọng niệm đầy quá, phải 

dẹp trừ hết những vọng niệm, những tham sân si, 

những buồn thương giận ghét thì mình mới chấp nhận 

mình có Tự Tánh A Di Đà. Còn chưa dẹp được thì 

mình nghĩ Tự Tánh mình còn mê, còn khuất lấp, mình 

không dám tin, không dám nhận là mình có Pháp thân 

đồng đẳng với Chư Phật. Nếu hiểu như vậy thì Tự 

Tánh không còn giá trị giữa trần gian này. Tự Tánh A 

Di Đà không đủ sáng suốt soi rọi vọng niệm sao? Tự 

Tánh mà bị vô minh che thì còn gì là Tự Tánh, còn gì 

là Vô lượng thọ, Vô lượng quang nữa. 

Cho nên khi một người nhận ra Tự Tánh A Di 

Đà rồi, một phen tất cả vọng nghiệp tuôn đổ như lá 

mùa thu. Khi thấy được sự thật giữa cái bất sanh bất 

diệt và cái đang sanh diệt, họ rất trân trọng quý mến an 
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trú trong cái bất sanh bất diệt đó không còn lao theo cái 

sanh diệt này nữa, thì tất cả những vọng nghiệp từ ngàn 

xưa cho tới giờ một phen tự động không còn vướng 

mắc.  

Trong lúc chúng ta chưa nhận Tự Tánh A Di Đà 

thì nó còn ngang với nhau, muỗng dừa chén kiểu cụng 

nhau, tức là vọng này thì thiện vọng kia thì ác, cái này 

cần lấy, cái kia cần bỏ, tất cả những cái so đo lấy bỏ 

trong lúc chúng ta dụng công chỉ là cái hơn thua trong 

vọng thức thôi. Nhưng một phen chúng ta nhận ra thể 

tánh A Di Đà rồi thì tất cả những cái thiện ác liền trở 

thành không. Người đó vẫn còn được quyền khởi niệm, 

vẫn còn xài ý niệm bằng bất cứ hình thức nào nhưng 

không phải dùng để vướng mắc như trước kia. Không 

hề phá vỡ bất cứ cái gì giữa tam giới này, không hề bỏ, 

không hề chối từ bất kỳ một điều tốt và điều xấu nào.  

Vì Tự Tánh vốn bất sanh bất diệt, cái gì nó tự 

sanh thì nó tự diệt lấy nó, không cần chúng ta nhúng 

tay vô nó cũng tự mất. Người thấy được Tự Tánh A Di 
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Đà thì họ thấy rất rõ điều này, cho nên bao nhiêu vọng 

niệm xảy ra, bao nhiêu ý niệm buồn thương giận ghét 

trong giai đoạn chưa tu như là mình đánh lộn, chửi bới 

thù hằn với nhau rất nhiều, bây giờ ngồi đây thực sự tất 

cả những cái đó còn không? Nó đã xong hồi đó rồi. 

Nếu lúc đó Tự Tánh không hiện diện thì nó sẽ tồn tại. 

Nếu nó đủ che Tự Tánh thì nó che luôn tới giờ này, 

mình chỉ nhớ chuyện buồn còn chuyện khác mình 

không cách nào nhớ được. Nhưng chuyện khác mình 

vẫn thấy, chuyện buồn hồi nào nó đã đi với chính nó, 

không cần bất kỳ một sự dụng công nào. Rõ ràng thời 

xưa mình chưa tu, mình vẫn còn hơn thua, vẫn còn 

tham sân, vẫn còn đủ thứ chuyện. Bây giờ ngồi lại nó 

không còn, thì biết rằng nó tự hiện ra và tự lặn đi với 

thân phần của chính nó, không cần chúng ta phải mó 

tay vào đâu. Do chúng ta không hiểu điều này nên 

mình cố dụng công tu hành cực nhọc. 

Bây giờ nhìn kỹ một vọng niệm xảy ra nó có đợi 

mình dụng công để nó lặn không? Chúng ta chưa kịp 
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dụng công nó đã lặn mất rồi thì dụng công để làm cái 

gì, có dư không? Rất dư. 

Chúng tôi rất thích câu chuyện của ngài Tuệ 

Trung Thượng sĩ. Có người hỏi Ngài: “Thế nào là tu?” 

Ngài nói: “Vua hạ gọng xe đánh nhái bầu”. Một câu trả 

lời khôi hài nhưng rất tuyệt vời! Người nào tu thì giống 

như ông vua điên kia đang ở trên kiệu hoa rất đẹp, 

được người ta khiêng trân trọng, vậy mà tụt xuống bùn 

nhơ đánh lộn với con nhái bầu, còn gì nữa giá trị của 

một ông vua.  

Tự Tánh mình vốn A Di Đà, Pháp thân chúng ta 

vốn bất sanh bất diệt sao không sống bằng Tự Tánh mà 

cứ hơn thua với vọng niệm? Rõ ràng là có sự sai lầm. 

Người nào còn nghĩ rằng vọng niệm xảy ra để che mờ 

Tự Tánh, thì người đó phải hơn thua với vọng niệm để 

dẹp hết vọng niệm này mới nhận ra Tự Tánh, là người 

đó đánh giá thấp Tự Tánh, đánh giá thấp Phật của 

chính mình. Nếu dẹp vọng niệm Tự Tánh mới sáng thì 

đừng tu nữa, hôm nay dẹp ngày mai nó sẽ che lại. 
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Nhưng khi nhận ra Tự Tánh thì nó khác hẳn với những 

điều này. Từ xưa tới giờ Tự Tánh luôn trong lặng sáng 

suốt, không hề có bất kỳ cái gì có thể che mờ hay dính 

nhiễm được Tự Tánh. Ở địa ngục hay thiên đường dù 

chỗ nào Tự Tánh vẫn là Tự Tánh. 

Người nhận được thanh tịnh Pháp thân rồi thì 

bên trong chúng ta tôn trọng và nhận biết rõ Tự Tánh 

của mình, bên ngoài thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả 

chúng sanh vốn có Phật tánh thanh tịnh này, nên mình 

không có ý niệm khinh thường, không bao giờ cống 

cao ngã mạn, không bao giờ lấn lướt, hơn thua với 

người. Khi nhận ra Tự Tánh rồi thì thấy sự bình đẳng 

của mình với tất cả chúng sanh, nên tất cả tâm này tự 

mất chứ không phải dụng công để dẹp trừ.  

Người nhận được thanh tịnh Pháp thân A Di Đà 

là người có đủ trí huệ, thấy rằng sự bình đẳng giữa 

chúng ta và tất cả chúng sanh, tất cả muôn loài đều có 

Tự Tánh bất sanh bất diệt, nên mình tự động tôn trọng 
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mọi người. Những tâm lấn lướt hơn người, tà mê, ngã 

mạn, vọng kiến … tự rụi lấy.  

 Một phen họ thấy biết tất cả những động niệm 

nơi tâm là vọng, như vậy là đủ, không cần thêm cái gì. 

Nếu chúng ta chưa thấy nó là vọng thì phải hơn thua 

với nó.  

Như người chưa nhận được cục vàng thì luôn bới 

tìm hố rác, còn người nhận được vàng rồi thì thoải mái 

xài còn đống rác tự rụi. Dùng trí huệ sáng suốt của 

mình để dùng xài trong tất cả các việc, thì vọng niệm 

vọng tưởng tự rụi, đừng nghĩ mình phải giải quyết 

vọng niệm đó nữa. Vì khi Tự Tánh A Di Đà hiện thì đủ 

sức thấy bề sâu hết sức tinh tế của vọng niệm, không 

đợi khởi niệm chúng ta mới thấy đâu, chưa hình thành 

một vọng gì đã thấy tới chiều sâu đó rồi.  

Nếu chúng ta chưa nhận rõ tánh, khi vọng hiện 

ra thì thành tham, thành sân chúng ta mới thấy. Nhưng 

người rõ Tự Tánh A Di Đà, điều đặc biệt họ thấy tận 

nguồn sanh tử, thấy cái nguồn phát sanh vọng niệm 
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chưa thành là tham, chưa thành là sân. Nó hết sức tinh 

tế bên trong là đã thấy rõ rồi, thấy rõ vậy thôi, khi nó 

không thành vọng niệm thì gần như không còn công 

phu nào.  

Khi động niệm chưa thành hình thì Tự Tánh tự 

tiêu hóa lấy. Như con chuột trong hang sâu tối, khi bò 

ra ngoài nó tự bị nhuốm sáng bởi ánh sáng mặt trời. 

Ánh sáng mặt trời không phải soi rọi cho con chuột 

sáng. Người nhận được thanh tịnh Pháp thân thì tất cả ý 

niệm hiện ra đều bị nhuốm sáng bởi ánh sáng của Tự 

Tánh. Không còn soi rọi để khử trừ từng vọng niệm, 

không còn sự chú tâm, mà tất cả vọng niệm đều tự hoá 

tán bởi ánh sáng của Tự Tánh. Cái nào hiện ra thì nó tự 

rõ với chính mình, nó tự tiêu. Do đó, người nào còn có 

thái độ không chấp nhận không dụng công, thì biết 

người đó chưa rõ Tự Tánh. Vì rõ Tự Tánh rồi thì họ 

thấy việc dụng công là không phải. Một ngàn năm 

dụng công vẫn là thừa với phút giây của người ngộ 
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Tánh. Đó là sự thật của người một phen hay ra Tự 

Tánh. 

Người hay ra được Tự Tánh A Di Đà rồi thì 

không còn phải thế này thế kia, tức là đả phá tất cả 

những khuôn thước, nhưng người đó không hề có một 

lần sống phá vỡ, không hề có một lần bị sai trái. Mặc 

dù với họ không còn bất kỳ một khuôn thước nào, 

người đó không còn có cái gì phải làm, không còn có 

bất kỳ một sự ấn định đặt định nào trước khi mình làm, 

gần như là không suy nghĩ trước một giây chứ đừng 

nói trước một phút, nhưng chưa bao giờ lỗi nhịp.  

Người nhận ra được tự tánh A Di Đà thì toàn 

pháp giới đều dung thông không còn địa ngục hay thiên 

đường đối với họ, ánh sáng vô lượng quang hằng hữu 

chiếu soi từng giây từng phút không bao giờ hở cách 

nên gọi là thanh tịnh Pháp thân. 

Vậy Thanh Tịnh Pháp Thân Phật nghĩa là thân 

của chúng ta chính là Pháp thân của Như Lai, cho nên 
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Tự Tánh của chúng ta vốn thanh tịnh và có khả năng 

sanh ra các pháp. 

2. Viên Mãn Báo Thân Phật. 

Pháp thân vốn thanh tịnh, Báo thân vốn viên 

mãn tròn đầy không hề thiếu thốn bất cứ cái gì, cho nên 

từ Tự Tánh này mà sanh niệm thiện thì chúng sanh đi 

về cõi thiện, từ Tự Tánh sanh ra niệm ác thì chúng sanh 

đi về cõi ác. Địa ngục xảy ra cũng từ Tự Tánh, thiên 

đường xảy ra cũng từ Tự Tánh. Nơi Tự Tánh đã đầy đủ 

thiên đường và địa ngục. Một người nhận tánh rồi thì 

không lầm đi vào con đường thiện, cũng không lầm đi 

vào con đường ác. Trong Tự Tánh đã tròn đầy, vốn đủ 

tất cả mọi cái, mọi thứ, mọi điều, không hề thiếu sót cái 

gì gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật. 

Viên Mãn Báo Thân Phật không hề có sự thiếu 

vắng nào, cái gì có trong tam giới này cũng đều có 

trong Báo Thân Phật. Cho nên đầu kinh Pháp Hoa, Đức 

Phật phóng luồng hào quang chiếu soi mười muôn ức 

cõi nước phương Đông trên thấu tới trời Hữu Đảnh, 
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dưới thấu địa ngục A Tỳ, cái thấy biết đó không vướng 

kẹt hai bên, đối với cõi cực thiện là trời Cứu Cánh, đối 

với cõi cực ác là Địa ngục A Tỳ đều thấu rõ, không 

thiếu sót, đó mới là cái thấy không phân biệt hai bên. 

Tất cả những ý niệm thiện, những ý niệm ác, 

những ý niệm sáng suốt, những ý niệm đen tối nhất 

trong cõi lòng, chúng ta phải thấu suốt. Cho nên hào 

quang phóng giữa chặn mày, nói trí tuệ không vướng 

kẹt hai bên mới thấu thoát cái thiện và cái ác, nó vốn có 

nơi tự tâm tất cả chúng sanh. Trong cái thiện ác đó có 

Chư Phật, có chư Bồ Tát, có chư Thanh Văn, có tất cả 

mọi điều. Tất cả những sinh hoạt nào trong đó đều rõ 

biết, không lầm lẫn. 

Báo Thân Phật có đủ. Kinh Pháp Hoa nói đến ba 

mươi hai ứng hóa thân thì sẽ nói hết điều này. Do vậy 

người hành hạnh Bồ Tát đủ sức đi vào tất cả các cõi 

giới để làm tất cả các việc, nhưng không hề lìa Tự 

Tánh. Năng lực của Tự Tánh đủ sức cho tất cả mọi 

người nhận được đi vào tất cả các cõi. Cho nên Viên 
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Mãn Báo Thân Phật là tròn đầy khắp pháp giới, không 

có chỗ nào trong tam giới hay trong mười phương pháp 

giới mà thiếu vắng một chút Tự Tánh. Nếu thiếu vắng 

một chút Tự Tánh thì Tự Tánh không còn là Tự Tánh 

nữa. Tự Tánh luôn tròn đầy và trùm khắp. Kinh Di Đà 

nói cái Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang là ánh sáng 

trùm khắp mười phương pháp giới, không có chỗ nào 

khuất lấp, đó là Viên mãn Báo Thân Phật. Là cái sáng 

suốt, tròn đầy, vốn có sẵn đủ của tất cả chúng ta. 

3. Thiên Bá Ức Hóa Thân Phật 

Chư Phật có Thiên Bá Ức Hóa Thân thì chúng ta 

cũng có Thiên Bá Ức Hóa Thân. Ví dụ, mình khởi 

niệm từ bi thương mọi người là chúng ta đang hóa 

thành Bồ Tát, nhưng rồi có người chọc ghẹo cho mình 

nổi sân lên thì mình liền xuống địa ngục, chút nữa 

mình nghĩ chuyện làm thiện thì lúc đó mình ở thiên 

đường, sau đó khởi ý niệm bỏn xẻn keo kiệt thì vào cõi 

ngạ quỷ, khởi niệm dục vọng tà mê thì vào đường súc 

sinh, khởi niệm sân si thì đi vào a tu la, như vậy nơi 
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chúng ta trong một phút giây thôi tâm chúng ta biến 

hóa vô cùng.  

Nơi Tự Tánh chúng ta có đủ các cõi đó, cho nên 

khi khởi một niệm nào chúng ta liền biến hóa thành 

niệm đó. Ví dụ, khi sân hận thì mặt chúng ta sẽ hung 

dữ, nóng đỏ, trong lòng mình đen tối ngay, cảnh giới 

địa ngục liền hiện ra. Lúc đó tối tăm thì bắt đầu đau 

khổ, khó chịu và cái ray rứt trong lòng hiện ra. Chúng 

ta bực tức ai, chúng ta buồn giận ai thì địa ngục bắt đầu 

mở cửa với chính mình, để mình bước vào hưởng 

những cái trong địa ngục đó. Rõ ràng khi địa ngục mở 

ra thì buồn, thương, giận, ghét, phiền não, sân, si đủ 

thứ chuyện mình gỡ không nổi, khó phá cửa địa ngục 

để ra. Khi nào được nghe một lời pháp chúng ta thức 

tỉnh lại, thì mới vọt ra khỏi chân trời địa ngục. Địa 

ngục là cảnh giới tối tăm, chỉ có ánh sáng chánh Pháp 

của Đức Phật thì tối tăm tự mất, địa ngục liền thành 

không. 
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Chúng ta tự kiểm tra để biết rằng cái Hóa Thân 

của mình nó đi đâu, và cái vốn liếng Hóa Thân mình nó 

thuộc chiều hướng nào nhiều, để biết rằng sau này 

những Hóa Thân đó gom lại để nó tạo thành sức lực lôi 

mình đi chỗ đó. Nếu Hóa Thân chúng ta là thiện nhiều 

thì khi bỏ thân mạng này bao nhiêu Hóa Thân đó gom 

lại để hình thành cuộc sanh tử chúng ta ở cõi trời. Hiện 

tại tâm chúng ta từ bi lớn thì chúng ta ở địa vị Bồ Tát, 

nhưng tâm chúng ta bỏn xẻn keo kiệt sân si thì sau khi 

bỏ thân mạng này ta phải theo Hóa Thân này xuống 

dưới kia ở.  

Thiên Bá Ức Hóa Thân là trong một giây thôi 

không biết bao nhiêu ý niệm phát sanh, không biết bao 

nhiêu cái Hóa Thân của mình. Như vậy là tùy Hóa 

Thân nào nó sẽ tạo thành nghiệp lực đó, do đó một 

người chưa ngộ được Tự Tánh là phải huân tu. Nếu 

chưa thật sự ngộ tánh thì chúng ta đừng bao giờ cho ác 

nghiệp xảy ra nơi mình. Nếu có ác nghiệp xảy ra thì 
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chúng ta phải thấy biết một cách rõ ràng để đừng tiếp 

tục, đừng có vun phân, đừng có bồi nước để nó lớn lên.  

Nếu có tu mình sẽ thấy rõ điều này. Ví dụ, có 

chuyện phiền muộn rất nhỏ với người bạn mình thôi, 

nếu mình không khéo tu thì chuyện phiền muộn đó trở 

thành lớn. Một niệm ác phát ra chúng ta tiếp tục vun 

phân bồi nước để cái ác nó thành sâu nặng, nếu người 

biết tu ngang đó dứt được, thì khổ não nơi lòng không 

phát sanh. Khi Hóa Thân xảy ra người biết tu sẽ biết 

khéo chuyển hóa cái Thiên Bá Ức Hóa Thân này.  

Không có phút giây nào nơi lòng chúng ta không 

có. Nhưng nếu một người biết được Pháp Thân, Báo 

Thân, có nghĩa nhận ra được Tự Tánh rồi thì tất cả 

những Hóa Thân đều được nhuốm bởi ánh sáng của 

Pháp Thân. Đây là điều rất đặc biệt. Như con chuột từ 

trong tối đi ra ngoài ánh sáng, thì bị nhuốm sáng bởi 

ánh sáng mặt trời. Mặc dù nó mang thân con chuột 

nhưng nó không còn tối đen như ở trong hang nữa. Vẫn 
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còn là con chuột đó nhưng đã nhuốm sáng rồi, không 

phải là con chuột trong tối. 

Ở trong Tự Tánh tất cả những ý niệm đều được 

Tự Tánh hóa giải. Và rõ ràng từ xưa tới giờ đều luôn 

như vậy, chỉ có điều chúng ta có nhận ra được điều này 

hay không mà thôi. Nhận ra được thì việc này nó là 

như vậy, nhưng không nhận ra được, thì chúng ta lầm 

trong vọng niệm để bị khổ đau chứ không phải Tự 

Tánh làm việc này. 

Có nhiều người đặt câu hỏi nếu Tự Tánh luôn 

hiển lộ, thì tại sao Tự Tánh vẫn để mình đau khổ? Tại 

chúng ta chấp nhận chuyện hơn thua, phải trái rồi khổ 

đau với nó, chứ không phải Tự Tánh làm cho mình 

khổ. Nếu những phiền hận không bị hóa tán, tiêu trừ, 

nó sẽ còn đầy ắp trong lòng mình thì mình không thể 

nào vui cười được đâu.  

Nếu chúng ta tin tưởng rằng năng lực của Tự 

Tánh hơn tất cả Hoá thân Phật, khi tâm này hướng theo 

ác thì gần như đọa địa ngục, nếu tâm này hướng theo 
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thiện thì sanh ra trí tuệ, khởi tâm từ bi thì liền biến 

thành Bồ Tát. Đến một ngày nào đó, mình nhận ra là 

mình và người bạn của mình không khác nhau bất kỳ 

điều gì, lúc đó chúng ta mới hiểu nhiều về Tự Tánh 

hơn. 

Còn bây giờ mình muốn tìm cái “đồng” với 

người bạn kế một bên cũng không được. Đúng không? 

Chúng ta thấy người đó tóc đen hơn mình, ra đường 

người ta nhìn mình không bằng người kia. Người này 

mang áo đẹp hơn mình, người kia mang dép đẹp hơn 

mình. Ra đường người khác khen họ mặc áo, mang dép 

đẹp hơn mình là mình cảm giác khó chịu. Nên mình 

không thấy được cái đồng đẳng với nhau đâu. Không 

thể thấy nổi. Nhưng đến khi nào chúng ta thấy được tất 

cả mọi sinh hoạt trong đời sống này, rõ ràng là “đồng,” 

rất là đồng, muốn khác cũng khác không được. Thấy 

rằng mọi sự việc xảy ra với chúng ta đều là đồng đẳng, 

thì đến chừng đó chúng ta mới hiểu sâu về Đạo Phật. 
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Còn bây giờ chúng ta chưa hiểu được sự đồng 

đẳng thì nghĩa là chúng ta chưa đủ trí tuệ để hiểu sâu. 

Trong khi đó, tất cả Chư Phật đều dùng Pháp thân để 

an trụ, dùng bình đẳng để an trụ. Chúng ta thì dùng một 

căn nhà, dùng một nơi nào đó, hay cần có cái thân này 

để trú ngụ. Nhưng Chư Phật thì khác chúng ta ở chỗ 

này. Bởi vì Chư Phật luôn luôn hiện hữu ở nơi Pháp 

thân thường trụ. Đức Phật luôn luôn hiện hữu ở cảnh 

giới bình đẳng vô phân biệt, lấy chỗ đó làm chỗ an trú. 

Đó là chỗ an trú của Chư Phật. 

Cho nên nếu hỏi chúng ta là “Đức Phật Di Đà 

hiện ở đâu? Đức Phật Bổn Sư hiện ở đâu?” Chúng ta sẽ 

trả lời ra sao? Là “Đức Phật Di Đà ở Tây Phương Cực 

Lạc” đúng không? Nếu vậy thì chúng ta đâu thật hiểu 

Đức Phật Di Đà.  

Nếu hỏi Đức Phật Di Đà ở đâu thì nên trả lời là 

“đang ngồi trước mặt đó”. Nếu trả lời như vậy thì hy 

vọng là chúng ta nói trúng. Nói rằng “tất cả Chư Phật 
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đang ngồi hiện tiền trước mặt mình” thì mới hy vọng là 

chúng ta nói trúng.  

Phật không ở cõi nào, bởi vì Phật không có một 

cõi riêng. Khi Chư Phật thành Phật thì tất cả các cõi 

đều là cõi Phật. Không phải Đức Phật này sở hữu một 

vùng này để giáo hóa, rồi Đức Phật kia sở hữu một 

vùng khác để giáo hóa. Không phải như vậy. Chỉ bởi 

chúng ta quen hiểu theo kiểu phàm phu đó của riêng 

mình thôi. Phải hiểu là toàn thể Chư Phật luôn luôn an 

trú trong Pháp thân đồng đẳng, luôn luôn ở trong pháp 

đồng đẳng vô phân biệt. Đó mới là chỗ trú của Đức 

Phật, nơi Chư Phật an nghỉ.  
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IV. KẾT LUẬN 

Tất cả Kinh điển Đại Thừa đều nói đến lý tánh 

tuyệt đối, tất cả pháp giới chỉ có một chân lý mà thôi. 

Vì vậy khi học Kinh Đại Thừa chúng ta phải hiểu một 

điều là toàn pháp giới chỉ có một chân lý trùm khắp. 

Vậy chúng ta phải hiểu rằng dù cảnh giới của Chư Phật 

nào hay cõi nào cũng nằm trong pháp giới. Cảnh giới 

Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cũng nằm trong pháp 

giới toàn chân. Khi nói tới pháp giới toàn chân là cả 

pháp giới chỉ có một, chỉ có một chân lý duy nhất mà 

thôi. 

Mong rằng tất cả người tu Phật, dù là tu Thiền, 

tu Tịnh, hay tu Mật thì chúng ta phải tu đúng chánh 

Pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết. Tất cả những 

người muốn được an lạc Niết Bàn, kể cả những người 

muốn tới Tây Phương Cực Lạc, đều phải dứt trừ mười 

tập nhân đau khổ. Muốn niệm Phật, nhớ nghĩ Phật thì 

phải sống bằng tánh giác; ở nơi mắt thấy là giác, tai 
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nghe là giác, mũi ngửi là giác, lưỡi nếm là giác, trong 

mọi thời mọi lúc chúng ta không bị lầm mê, tức là 

chúng ta đang niệm A Di Đà Phật. Rất mong đại chúng 

sẽ đi đúng địa chỉ để tới Tây Phương Cực Lạc diện 

kiến Đức Phật A Di Đà càng sớm càng tốt. 

 

   

 

 


