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TẬP HAI MƯƠI 

 

Xin đọc A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, trang hai mươi hai.

Sớ: Dụng tùng Thể Tướng nhi xuất, cố chỉ ngôn diệu dụng dã.

Sớ: Dụng do thể và tướng mà có, nên chỉ nói đến diệu dụng. Dụng là tác 
dụng, nhất định là phải nương vào lý thể hiện tướng mà sanh ra.

Diễn: Dụng tùng thể tướng nhi xuất giả, Phật chứng bình đẳng chân như 
hằng sa tánh đức.

Diễn: Dụng do thể tướng mà có: Phật chứng hằng sa tánh đức của chân 
như bình đẳng. Câu này nói về thể. Phật được nói ở đây chính là mười 
phương ba đời hết thảy Chư Phật, đặc biệt là Phật trong Viên Giáo, mà 
cũng là nói những vị đã chứng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, 
tức là bình đẳng chân như.

Hằng sa tánh đức: Ở đây, hai chữ Hằng sa cát Sông Hằng hình dung ý 
nghĩa vô lượng vô biên, hình dung đức dụng của bổn tánh, tức là tác 
dụng của nó. Những tác dụng ấy vốn sẵn có đầy đủ, chẳng phải do học 
từ bên ngoài mà có. Trong câu này, chúng ta đặc biệt chú ý chữ bình 
đẳng. Nay chúng ta tu học, chẳng thể chứng quả, chẳng thể khai ngộ, là 
vì tâm chẳng bình đẳng. Đấy là vấn đề lớn.

Vì sao tâm chẳng bình đẳng?



Chấp trước cứng ngắc, ngã chấp, pháp chấp. Thật sự học Phật, thật sự tu 
hành, ắt phải chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí.

Cổ Nhân thường nói: Tu hành quan trọng là chuyển thức thành trí. Câu 
nói này là chân lý ngàn vạn phần chính xác, vĩnh viễn chẳng thay đổi. 
Tâm bình đẳng chính là chân tâm, tướng bình đẳng là như như. Tác 
dụng của tâm tướng bình đẳng là Hằng sa tánh đức.

Chúng ta phải nỗ lực tại chỗ này, trong mười hai thời, hễ tâm vừa mới 
bất bình đẳng vừa mới phát hiện bất bình đẳng liền phải dấy lên Phật 
Hiệu, Phật Hiệu đánh thức cái tâm mê của chúng ta, khiến cho tâm bất 
bình đẳng khôi phục sự bình đẳng.

Bình đẳng mới là bình thường, đúng mực, bất bình đẳng chẳng phải là 
bình thường, đúng mực. Đức Phật đã chứng bình đẳng.

Nói cách khác, chẳng những thức thứ sáu và thức thứ bảy đã chuyển 
thành diệu quán sát trí và bình đẳng tánh trí, năm thức trước và thức thứ 
tám cũng chuyển. Chuyển A lại da thành đại viên kính trí, chuyển năm 
thức trước thành thành sở tác trí.

Diễn: Nhiên hậu lưu xuất báo, hóa chi dụng, diễn thuyết thử Kinh, thị 
Như Lai chi dụng, cố tùng thể tướng nhi xuất.

Diễn: Rồi mới lưu xuất tác dụng của Báo Thân và Hóa Thân, diễn nói 
Kinh này. Đấy là dụng của Như Lai vốn do thể và tướng mà có.

Kinh này không đơn giản. Nó từ hằng sa tánh đức của chân như bình 
đẳng lưu lộ. Kinh là như vậy, mà Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng là 
như vậy. Chứng đắc cái Thể bình đẳng của chân như rồi mới hiện tướng 
Hóa Thân và Báo Thân.



Báo Thân Phật diễn nói Kinh A Di Đà cho bậc Địa Thượng Bồ Tát, còn 
Hóa Thân Phật vì lục đạo phàm phu, quyền Giáo, Tiểu Thừa mà diễn 
nói Kinh này. Đấy là đại dụng thuộc quả báo nơi địa vị Như Lai, vốn từ 
thể tướng mà có, cố nhiên nó thật sự từ chân như lý thể thật tướng lưu 
xuất.

Diễn: Kim chúng sanh y Kinh niệm Phật.

Diễn: Nay chúng sanh vâng theo Kinh, niệm Phật. Kinh Văn của bộ 
Kinh này, Phật Hiệu, từng tiếng đều tương ứng với Như Lai Thể Tướng.

Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý trong ấy, làm sao một câu Phật Hiệu của 
chúng ta có thể tương ứng với thể tướng dụng của Như Lai bổn tánh cho 
được?

Thể Tướng Dụng được nói đến ở đây chính là ba chữ Đại Phương 
Quảng trong tựa đề Kinh Hoa Nghiêm, ba chữ này đều nhằm tán thán: 
Đại là tán thán thể, phương là tán thán tướng, quảng là tán thán dụng.

Do vậy, làm thế nào để một câu Phật Hiệu của chúng ta tương ứng với 
Đại Phương Quảng?

Chẳng hiểu rõ đạo lý này, quả thật sẽ chẳng tương ứng. Vì chẳng tương 
ứng nên hiệu quả thành tựu không to, chẳng rõ ràng. Nếu mỗi tiếng đều 
tương ứng thì hiệu quả sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Đại Sư nói mấy câu này 
nhằm khích lệ chúng ta, khuyên chúng ta hãy giác ngộ, vâng theo Kinh 
mà niệm Phật.

Diễn: Đốn siêu tức chứng, diệc dĩ bổn hữu chân như, bổn cụ tánh đức, 
phương hữu như thị lực dụng, cố vân: Tùng Thể Tướng nhi xuất dã.



Diễn: Đốn siêu, liền chứng, cũng là do chân như vốn có, tánh đức vốn 
sẵn đủ, nên mới có lực dụng như vậy.

Vì thế nói: Từ Thể và Tướng mà có. Đây là chúng ta phải tương ứng với 
Chư Phật và thể tướng dụng như thế nào.

Đốn siêu, tức chứng: Cho thấy chẳng cần phải trải qua ba đại A tăng kỳ 
kiếp.

Cổ Nhân nói: Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương 
ứng niệm niệm Phật. Đấy chính là đốn siêu, tức chứng nhanh chóng 
vượt thoát, chứng ngay lập tức. Trong Thông Tán Sớ, Đại Sư Khuy Cơ 
đặc biệt tán thán Kinh A Di Đà là đại pháp viên đốn.

Kinh nói có thể thành tựu từ một ngày cho đến bảy ngày. Trong hết thảy 
các Kinh khác, chúng ta chưa hề thấy nói như vậy. Nhưng chúng ta 
cũng đã từng dự không ít Phật Thất, tham dự xong vẫn là phàm phu. 

Nói cách khác, chẳng biến đổi tí nào, khi vào trong Đạo Tràng Phật 
Thất như thế nào thì xong bảy ngày vẫn giống hệt như vậy. Bảy ngày 
niệm Phật chẳng đắc pháp. Chẳng hiểu lý, chẳng đắc pháp, bảy ngày đã 
uổng công.

Nếu đúng lý, đúng pháp, lẽ nào lại như vậy?

Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm 
Phật.

Niệm bảy ngày như vậy, lẽ đâu chẳng thành Phật?

Do vậy, từng tiếng Phật Hiệu đều phải niệm từ chân như vốn có, vốn 
sẵn tánh đức. Từ Thể Tướng, Đức Phật lưu xuất Kinh Điển, nếu chúng 



ta nương theo Kinh Điển thì cũng phải lưu nhập thể tướng, dụng ấy sẽ 
chẳng thể nghĩ bàn.

Đây chính là ý nghĩa tiếp dẫn. Từ thể tướng, Đức Phật lưu xuất Kinh 
Điển nhằm tiếp dẫn chúng ta, chúng ta nương theo Kinh Điển này, dùng 
phương pháp này để niệm Phật, sẽ đốn siêu, tức chứng. Siêu là vượt 
thoát sanh tử, vượt thoát mười Pháp Giới, chứng ngay chân như bình 
đẳng.

Diệu dụng ấy thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, trong lời Sớ, Liên Trì 
Đại Sư nói cố chỉ ngôn diệu dụng dã vì thế, chỉ nói tới diệu dụng.

Sớ: Mạt cú kết quy, ngôn như thị diệu dụng đương thị hà Kinh.

Sớ: Câu cuối là lời quy kết, nói rõ diệu dụng như vậy thuộc về Kinh 
nào.

Sau khi thấy diệu dụng ấy, ai mà chẳng hâm mộ, mong cầu?

Kinh nào vậy?

Ở đây, Đại Sư nói rất rõ ràng.

Sớ: Duy Phật Thuyết A Di Đà Kinh, túc dĩ đương chi.

Sớ: Chỉ có Phật Thuyết A Di Đà Kinh, đáng được như vậy.

Trong Tam Tạng Kinh Điển, tức là những pháp do Thích Ca Mâu Ni 
Phật đã nói trong bốn mươi chín năm, nói đến đốn siêu, tức chứng 
nhanh chóng vượt thoát, chứng ngay lập tức thì bốn dòng Kinh Văn này 
đã nói rõ lý đốn siêu tức chứng. Nếu không có lý luận mà nói đốn siêu, 
tức chứng, chúng ta chẳng tin.



Chúng ta cũng đã từng thí nghiệm, niệm nhiều năm như thế mà vẫn 
chẳng đốn siêu, cũng chẳng tức chứng.

Dựa vào đâu mà nói như vậy?

Ở đây, lý ấy đã được nêu ra, chúng ta suy nghĩ, thấy thật sự có lý. Trong 
quá khứ, chúng ta niệm Phật lệch lạc, sai lầm rất lớn, từng tiếng Phật 
Hiệu chẳng tương ứng với thể, tướng, dụng, từng tiếng chẳng tương với 
hằng sa tánh đức trong chân như bình đẳng.

Tuy hằng ngày đều niệm, nhưng chẳng thể đốn siêu, mà cũng chẳng thể 
chứng nhập. Chúng ta phải nên suy nghĩ sâu xa điều này, phải nghiêm 
túc phản tỉnh, sửa đổi.

Tiếp theo đây, Đại Sư đặt ra một đoạn vấn đáp nhằm xiển minh lý luận 
ấy và phá trừ sự nghi hoặc của chúng ta. Có nghi ắt phải đoạn trừ, bởi 
nghi là chướng ngại rất lớn. Nghi vốn là một loại trong các phiền não 
căn bản tham, sân, si, mạn, nghi.

Hoài nghi điều gì vậy?

Hoài nghi Thánh Giáo. Do vậy, đối với lý luận, phương pháp tu hành, 
cảnh giới chứng đắc trong Kinh Điển và thể, tướng, dụng đều phải hiểu 
rõ ràng, chẳng hoài nghi, sẽ giúp chúng ta chứng đắc rất nhanh. Nếu có 
hoài nghi thì nói chung là sẽ có chướng ngại.

Sớ: Hoặc vấn.

Sớ: Nếu hỏi. Nếu có ai hỏi như thế này, nêu câu hỏi giống như thế này.

Sớ: Tiểu Thừa thả trí.

Sớ: Không nói tới Tiểu Thừa. Trí là bỏ qua, gạt qua một bên. Chúng ta 



không bàn tới pháp Tiểu Thừa, vì sự tu chứng của Tiểu Thừa chỉ đạt tới 
A La Hán, chỉ đoạn kiến tư phiền não, chẳng phải là pháp rốt ráo, chúng 
ta tạm để nó qua một bên.

Sớ: Chỉ như Chư Đại Thừa Kinh, quảng như sơn tích, vân hà diệu dụng 
thiên tán thử Kinh?

Sớ: Còn như các Kinh Đại Thừa rộng lớn chất chồng như núi, sao lại 
riêng khen ngợi diệu dụng của Kinh này?

Lời hỏi này rất có lý. Kinh Đại Thừa rất nhiều. Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Lăng Nghiêm, Lăng Già 
cũng chẳng thể nghĩ bàn.

Nhiều Kinh như vậy chẳng tán thán, vì sao khư khư khen ngợi Kinh A 
Di Đà?

Chẳng lẽ Kinh Hoa Nghiêm chẳng bằng Kinh A Di Đà ư?

Kinh Pháp Hoa cũng chẳng bằng ư?

Lục Tổ Đàn Kinh của Thiền Tông cũng chẳng bằng ư?

Những Kinh Luận của Mật Tông cũng chẳng bằng ư?

Thưa quý vị, đúng là chẳng bằng. Chẳng giả một tí nào, quyết chẳng 
phải là xử sự theo cảm tình. Gạt bỏ cảm tình, thuần là quan sát khách 
quan thì mới hiểu được cái hay của bộ Kinh này.

Thích Ca Mâu Ni Phật nói Kinh này thì toàn bộ bổn hoài xuất thế độ 
sanh mới được tỏ lộ, được thực hiện đạt đến mức viên mãn thật sự. Liên 
Trì Đại Sư đã tự đặt ra câu hỏi này rồi Ngài tự giải đáp.



Sớ: Đáp: Tu Đa La trung.

Sớ: Đáp: Trong các Khế Kinh. Tu Đa La chỉ hết thảy Kinh Đại Thừa.

Sớ: Tuy cụ hữu thử nghĩa, vị hữu như thử Kinh chi minh thả giản giả.

Sớ: Tuy có đầy đủ nghĩa ấy, nhưng chẳng được rõ ràng và đơn giản như 
Kinh này. Trong các Kinh Đại Thừa có ý nghĩa này, lại còn phổ biến 
hơn, nhưng rõ rệt, tinh thuần, đơn giản như Kinh này thì không có Kinh 
nào sánh bằng A Di Đà Kinh.

Sớ: Cố phù xứng tánh nhi đàm, chánh trực nhi thuyết, phi bất viên đốn.

Diễn: Xứng tánh nhi đàm chỉ Hoa Nghiêm, chánh trực nhi thuyết chỉ 
Pháp Hoa.

Sớ: Nhi trừng trược phản bối, phương tiện vị chương.

Diễn: Phương tiện vị chương giả.

Sớ: Vì thế, đàm luận xứng tánh, giảng nói chánh trực, không gì chẳng 
viên đốn.

Diễn: Đàm luận xứng tánh chỉ Kinh Hoa Nghiêm, giảng nói chánh trực 
chỉ Kinh Pháp Hoa.

Sớ: Nhưng phương tiện lắng đục, xoay ngược sự trái nghịch chưa được 
nêu bày.

Diễn: Phương tiện chưa được nêu bày là... Hoa Nghiêm và Pháp Hoa 
đều là Nhất Thừa Viên Giáo, nhưng đối với phương tiện lắng đục, 
hướng về quả thật chẳng nói đơn giản, trọng yếu, rõ ràng, cặn kẽ như 
Kinh A Di Đà. Đơn giản, trọng yếu, rõ ràng, cặn kẽ, thuận tiện thọ trì, 



lại tiện tu học. Tiếp theo đây, sách Diễn Nghĩa giải thích đạo lý ấy, chỉ 
rõ chỗ thù thắng của bộ Kinh này.

Diễn: Dĩ Hoa Nghiêm duy đàm tánh hải viên dung, duyên khởi vô ngại, 
tương tức, tương nhập, đế võng trùng trùng, lục tướng, thập huyền, tứ 
chủng pháp giới đẳng.

Diễn: Do Kinh Hoa Nghiêm chỉ bàn về tánh hải viên dung, duyên khởi 
vô ngại, mọi pháp chính là lẫn nhau, dung nhập lẫn nhau, lưới Thiên Đế 
trùng trùng, sáu tướng, mười huyền môn, bốn thứ pháp giới v.v...

Mấy câu này đã nêu ra đại ý của Kinh Hoa Nghiêm. Từ mấy câu này, có 
thể thấy được sự rộng lớn, tinh vi, sâu xa của Kinh Hoa Nghiêm.

Trong hết thảy các Kinh, chỉ riêng Kinh Hoa Nghiêm là viên mãn nhất, 
là sách giáo khoa rốt ráo nhất. Bất luận giảng về sự, về lý, về phương 
pháp, hay cảnh giới, không gì chẳng viên dung. Kinh Hoa Nghiêm có 
kích thước lớn, Kinh Văn dài. Do vậy, có thể đàm luận xứng tánh, 
không bị bó buộc chút nào.

Tánh hải viên dung: Tánh là chân như bổn tánh sẵn có. Nếu quý vị nghĩ 
tánh thuộc về Tỳ Lô Giá Na Phật, A Di Đà Phật, hay Thích Ca Mâu Ni 
Phật, chẳng liên can gì đến ta, quý vị đã sai rồi.

Một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh hoàn toàn giảng về 
chính mình, giảng rõ nhân sinh vũ trụ sẵn có, nhân sinh là chính mình, 
Vũ Trụ vẫn là chính mình. Duyên khởi vô ngại là nói tới sâm la vạn 
tượng, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, là pháp 
duyên sanh, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại.

Tương tức tương nhập, đế võng trùng trùng đều nói tới vô ngại. Hết 



thảy pháp không gì chẳng chính là lẫn nhau, không gì chẳng dung nhập 
lẫn nhau. Đế võng trùng trùng là tỷ dụ sự trùng trùng vô tận. Ý nghĩa vô 
tận này cũng được phô bày rõ rệt trong Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới 
này rất khó hiểu.

Cổ Nhân bất đắc dĩ dùng hai tấm gương to đặt song song với nhau, tức 
là gương chiếu gương, hình ảnh của người đứng giữa hai tấm gương đó 
phản chiếu vô cùng tận, trùng trùng vô tận, tương tức tương nhập, lãnh 
ngộ ý nghĩa này.

Hết thảy các pháp trong pháp giới, không pháp nào chẳng như vậy, chỉ 
là chúng ta chẳng thể quan sát, chẳng thể nhận biết, không thấy được 
chân tướng sự thật này.

Lục tướng là sáu tướng đồng thời tồn tại trên phương diện sự tướng: 
Tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, hoại tướng, 
đồng thời trọn đủ, hiển thị hết thảy các pháp bất sanh, bất diệt, duyên 
khởi tánh không.

Chúng tôi đã từng giảng về lục tướng và thập huyền môn khi giảng Hoa 
Nghiêm Luân Quán. Tứ chủng pháp giới là sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự 
vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân tướng của nhân sinh, vũ trụ, mà cũn
g là thật tướng của các pháp, đều được giảng rất rõ ràng, rành rẽ, Kinh 
Hoa Nghiêm câu nào cũng nói lời thật.

Diễn: Nhị Thừa hiền thánh, thượng như lung á.

Diễn: Hiền thánh Nhị Thừa còn giống như điếc, câm. Nhị Thừa là 
Thanh Văn, Duyên Giác. Thánh Nhân là A La Hán và Bích Chi Phật.

Sơ Quả, Nhị Quả, Tam Quả là Hiền Nhân. Trong Hội Hoa Nghiêm, các 



vị ấy như điếc, như câm. Lung là không nghe được. Á là không có cách 
nào nêu lên câu hỏi. Họ hoàn toàn không hiểu, muốn hỏi cũng không có 
cách nào hỏi được.

Diễn: mạt pháp hạ phàm khởi năng tu chứng?

Cố phương tiện vị chương.

Diễn: Hàng phàm phu căn cơ bậc hạ đời mạt pháp làm sao có thể tu 
chứng được?

Vì thế, phương tiện chưa được phô bày.

Phàm phu căn tánh hạ liệt đời mạt pháp làm sao có thể tu?

Làm sao có thể chứng cho được?

Kinh Hoa Nghiêm tuy có phương tiện, nhưng chưa rõ rệt, chương là 
phơi bày rõ rệt.

Không phải là Kinh Hoa Nghiêm không hay, nhưng nếu chúng ta hỏi vì 
sao bậc Nhị Thừa nghe Kinh Hoa Nghiêm không hiểu?

Quý Vị phải biết, bậc Nhị Thừa vẫn còn có pháp chấp kiên cố. Do vậy, 
họ chẳng thể lãnh hội ý nghĩa của Kinh. Hoa Nghiêm là cảnh giới của 
bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân Đại Sĩ.

Pháp Thân Đại Sĩ đã phá ngã chấp lẫn pháp chấp, nên các Ngài có thể 
thâm nhập. Nếu hai thứ ngã chấp và pháp chấp đều phá thì đọc Kinh 
Hoa Nghiêm sẽ giống như đọc văn chương của chính mình mới thấy thú 
vị, mới thấu hiểu.

Trong các buổi giảng, tôi thường nói: Nhị chấp ngã chấp và pháp chấp, 



tam chướng phiền não chướng, sở tri chướng, và nghiệp chướng chướng 
ngại tu hành, chướng ngại hiểu biết ý nghĩa. Quý vị có chướng ngại, có 
chấp trước, nghe Kinh chẳng thể khai ngộ, nghe không hiểu, đối với 
những bộ Kinh Đại Thừa chẳng tìm được cửa để vào, gốc bệnh là ở chỗ 
này.

Nếu phá sạch hai thứ chấp, phiền não chướng và sở tri chướng đều 
đoạn, hết thảy các bộ Kinh Đại Thừa có khi nào chẳng phải là cảnh giới 
chính mình sẵn có?

Lời lẽ của Đức Thế Tôn có bao giờ chẳng phải là lời lẽ của chính mình?

Không khác gì hết.

Đoạn này có ý nói: Kinh Hoa Nghiêm đàm luận xứng tánh tuy hay, 
nhưng chúng ta không thể lãnh hội được.

Diễn: Pháp Hoa chánh trực xả phương tiện, đản thuyết vô thượng đạo, 
khai phương tiện môn, thị chân thật tướng, khai quyền, hiển thật, hội 
Tam Quy nhất, giai bất minh thị tấn tu phương tiện, cố diệc phương tiện 
vị chương.

Diễn: Pháp Hoa thẳng thừng bỏ phương tiện, chỉ nói tới đạo vô thượng, 
mở cửa phương tiện, nêu bày tướng chân thật, khai quyền, hiển thật, gộp 
Tam Thừa về nhất thừa, nhưng đều chẳng chỉ bày rõ ràng phương tiện 
tấn tu, nên cũng chưa phô bày phương tiện. Đoạn này phê bình Kinh 
Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa hay. Cũng là Viên Giáo Nhất Thừa, không 
bàn cãi gì nữa.

Kinh Pháp Hoa khai quyền hiển thật: Quyền là pháp phương tiện, thật là 
pháp chân thật.



Pháp Hoa chánh trực xả phương tiện: Thẳng thừng gạt bỏ pháp phương 
tiện, đản thuyết vô thượng đạo chỉ giảng về đạo vô thượng. Nhìn chung, 
những điều được nói trong cả bộ Kinh không gì chẳng nhằm khai 
phương tiện môn, thị chân thật tướng mở cửa phương tiện, chỉ bày 
tướng chân thật, dùng phương thức phương tiện thiện xảo để chỉ bày thậ
t tướng của các pháp, khai quyền hiển thật, hội Tam Quy nhất.

Đấy chính là nội dung của Kinh Pháp Hoa. Chư Phật sở chứng chi pháp, 
duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị, diệc vô tam. Pháp được Chư Phật 
chứng chỉ có pháp nhất thừa, không hai, mà cũng không ba, nói rõ Nhị 
Thừa và Tam Thừa đều là phương tiện tiếp dẫn, Phật Pháp thật sự chỉ có 
pháp nhất thừa. Trong Kinh Pháp Hoa chưa từng chỉ rõ phương pháp tu 
hành.

Chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa, cách tu như thế nào?

Thiên Thai Đại Sư của Trung Quốc sáng lập một phương pháp tu hành 
là Tam Chỉ Tam Quán, đấy chính là phương pháp tu học của Pháp Hoa 
Tông.

Tam Chỉ Tam Quán hết sức mầu nhiệm. Thuở ấy, có nhiều vị Cao Tăng 
Ấn Độ sang Trung Quốc, thấy phương pháp tu hành do Thiên Thai Đại 
Sư đề xướng, phương pháp ấy do Ngài ngộ từ Kinh Pháp Hoa bèn hết 
sức khen ngợi Thiên Thai Đại Sư.

Họ còn nói phương pháp Nhất Tâm Tam Quán do Đại Sư sáng lập hết 
sức giống với Xa Ma Tha, Tam Ma và Thiền Na được giảng trong Kinh 
Lăng Nghiêm lưu truyền tại Ấn Độ. Do vậy, người Hán mới biết còn có 
một bộ Kinh Đại Thừa là Kinh Lăng Nghiêm.



Các vị Cao Tăng từ Ấn Độ sang Trung Quốc mang theo nhiều Kinh 
Điển, nhưng chẳng cầm theo Kinh Lăng Nghiêm. Pháp Sư Trung Quốc 
sang Ấn Độ thỉnh Kinh, du học, cũng chưa hề đọc Kinh Lăng Nghiêm.

Người Ấn Độ tiếc pháp, hết thảy các Kinh đều có thể truyền cho ngoại 
quốc, nhưng Kinh Lăng Nghiêm được coi là Quốc Bảo, bí mật cất giấu, 
chỉ truyền cho người trong nước, chẳng truyền cho người ngoại quốc.

Do vậy, ngày nay Ấn Độ gặp phải đại nạn: Phật Pháp đoạn diệt là do 
quả báo tiếc pháp đấy. Chúng ta nên cảnh giác điều này. Tiếc tài sản 
mắc quả báo bần cùng, tiếc pháp mắc quả báo ngu si. Vì lẽ đó, Ấn Độ 
hiện nay không có Phật Pháp. Kinh Lăng Nghiêm truyền sang Trung 
Quốc quả thật chẳng dễ dàng.

Khi ấy, Thiên Thai Đại Sư muốn sang Ấn Độ, đâu phải là chuyện dễ. 
Giao thông không thuận tiện, đi đường bộ phải mất hai, ba năm, không 
đơn giản.

Do vậy, tại núi Thiên Thai, Lão Nhân gia xây một cái đài bái Kinh 
hướng về phía Tây, hằng ngày lễ bái trên đài, cầu cho Kinh Lăng 
Nghiêm sớm có ngày truyền sang Trung Quốc. Ngài lễ bái suốt mười 
tám năm, mãi cho đến khi Viên Tịch, Kinh vẫn chưa truyền sang.

Do vậy, Thiên Thai Đại Sư chưa hề đọc Kinh Lăng Nghiêm. Người 
Trung Quốc tuy không đi xin Kinh, nhưng suốt mười tám năm lễ bái 
không gián đoạn, có tinh thần ấy mà vẫn chưa chiêu cảm được.

Đến đời Vua Trung Tông Nhà Đường, Cao Tăng Ấn Độ là Bát Lạt Mật 
Đế lén đem Kinh này, gạt được hải quan, mang tới Trung Quốc. Người 
Trung Quốc như có được món quý báu nhất, lại gặp được Phòng Dung 



là một vị học giả hạng nhất trong nước tham gia phiên dịch.

Ngài Thiên Thai dùng phương pháp tu hành là Tam Chỉ Tam Quán, 
hoặc như Kinh Lăng Nghiêm gọi là Xa Ma Tha, Tam Ma và Thiền Na, 
hàng phàm phu đời mạt pháp cũng chưa chắc đã có thể thành tựu được.

Quý vị nghĩ xem: Ngày nay có bao nhiêu người học Thiền?

Người học Thiền chưa chắc đã biết dùng chỉ quán, chưa chắc đã biết 
dùng phương tiện trong Kinh Lăng Nghiêm, tức phương tiện đầu tiên 
nhất. Xa ma tha là tối sơ phương tiện, Tam ma là sơ phương tiện, Thiền 
Na là phương tiện.

Phương tiện, sơ phương tiện, tối sơ phương tiện, chẳng dễ dàng. Trong 
quá khứ, tôi đã giảng Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lượt, kể như tôi đã có 
kinh nghiệm đối với những bộ Kinh lớn ấy, phản tỉnh, kiểm thảo cặn kẽ 
nhiều năm như thế, mới thật sự phát hiện Kinh A Di Đà có giá trị chẳng 
thể nghĩ bàn.

Ở đây, đối với hai bộ Kinh lớn thuộc Viên Giáo Nhất Thừa, Đại Sư đều 
nói phương tiện vị chương, tức là chưa nêu rõ phương tiện, chúng ta rất 
khó nắm bắt. Hai bộ Kinh lớn đã như thế thì các Kinh khác không cần 
phải nói nữa.

Sớ: Kỳ dư pháp môn, hoặc hạo bác nhi nan trì, hoặc u thâm nhi võng 
thố.

Diễn: Hạo bác nan trì, như quảng tu vạn hạnh đẳng.

Sớ: Những pháp môn khác hoặc mênh mông bát ngát khó trì, hoặc sâu 
thẳm khó thực hiện.



Diễn: Mênh mông bát ngát như rộng tu vạn hạnh v.v... chắc chắn hàng 
sơ học chẳng thể thực hiện những điều này.

Đối với năm mươi ba lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử, quý vị phải 
biết Ngài đã hội đủ điều kiện nào, chúng ta có thể học theo hay không?

Nói theo phía người niệm Phật chúng ta thì người ta đã đắc lý nhất tâm 
bất loạn mới có tư cách đi tham học.

Nay chúng ta ngay cả công phu thành phiến còn chưa đạt được, nếu đi 
tham học các nơi, tâm quý vị làm sao có thể định được?

Nghe nhiều càng tăng trưởng tà kiến: Người này thuyết pháp như thế 
này, người kia thuyết pháp như thế nọ, rốt cuộc ai thuyết pháp mới là 
đúng?

Càng đến nhiều Đạo Tràng, tăng trưởng thị phi, chẳng dễ gì thành tựu. 
Ưu điểm của Cổ Nhân là gần như trong cả đời họ, trước khi đại triệt đại 
ngộ, họ trụ tại một Đạo Tràng, thân cận một vị thiện tri thức, tư tưởng 
đơn thuần, chẳng dễ gì dấy lên tà kiến, thị phi. Do vậy, Cổ Nhân so ra 
chất phác hơn con người hiện thời.

Con người hiện thời đúng là ham cao, chuộng xa hơn Cổ Nhân, vừa bắt 
đầu liền mong học rộng, mong mỏi rộng tu vạn hạnh, mong trở thành 
bậc đại thông gia, đúng như Pháp Sư Ấn Quang đã nói: Quyết định 
chẳng thể thành tựu. Cương lãnh tu hành trong Phật Pháp là giác, chánh, 
tịnh, giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm.

Quý Vị hãy tự suy nghĩ: Đọc nhiều, nghe nhiều Kinh Luận có gây trở 
ngại ba nguyên tắc ấy hay không?



Đến nhiều Đạo Tràng, quen biết nhiều người, có gây trở ngại cho ba 
nguyên tắc ấy hay không?

Quý Vị sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Từ thời Đông Tấn trở đi, Viễn Công 
Đại Sư kiến lập Liên Xã tại Lô Sơn, đề xướng pháp môn niệm Phật, cả 
đời Lão Nhân Gia sống như bế quan. Bản thân Ngài đã như vậy, mà hễ 
ai tham gia Niệm Phật Đường tại Lô Sơn không ai chẳng giống như vậy. 
Nơi ấy có một con suối nhỏ gọi là Hổ Khê.

Phạm vi hoạt động của họ không vượt quá con suối nhỏ ấy. Trong lịch 
sử còn lưu truyền giai thoại Hổ Khê Tam Tiếu, là chuyện về bằng hữu 
chí đồng đạo hợp. Đào Uyên Minh và một vị Đạo Sĩ đến Lô Sơn thăm 
viếng Viễn Công Đại Sư. Vừa đi vừa nói chuyện, tản bộ trên đường, 
chẳng ngờ vượt quá Hổ Khê, từ trước đến nay chưa hề vượt qua con 
suối ấy một bước, đó là lần thứ nhất.

Người ta tâm rất thanh tịnh như vậy, chẳng chạy loạn lên. Chẳng những 
chưa tu thành tựu thì không dám chạy lung tung, mà sau khi đã tu thành 
tựu cũng như như bất động như vậy, ở cố định tại một Đạo Tràng, sống 
cả đời tại nơi đó. Do vậy, chính mình thành tựu, mà cũng thành tựu đại 
chúng.

Thuở ấy, liên xã gồm một trăm hai mươi mấy người, ai nấy đều thành 
tựu, ai nấy đều Vãng Sanh. Trong lịch sử Trung Quốc, bất luận một Đạo 
Tràng nào cũng không có nhiều người thành tựu như vậy.

Chúng ta chỉ thấy Đạo Tràng của Viễn Công Đại Sư, hơn một trăm 
người ai nấy đều Vãng Sanh. Những người Vãng Sanh sau, lúc mạng 
chung thấy Tây Phương Tam Thánh, còn thấy những đồng tu của chính 
mình đã Vãng Sanh trước theo Phật cùng đến tiếp dẫn.



Trong Thiền Tông, Đạo Tràng của Lục Tổ Đại Sư chỉ có bốn mươi ba 
người thành tựu, chưa bằng một nửa số người thành tựu trong Đạo 
Tràng của Viễn Công Đại Sư. Đọc những đoạn lịch sử ấy, có tác dụng 
khơi gợi to lớn đối với chúng ta.

Niệm Phật phải sốt sắng niệm Phật. Hiện thời tại Đài Loan, phong 
trào Niệm Phật Đường rất mạnh, đấy là chuyện tốt, nhưng giáo nghĩa 
không hiểu rõ, một tiếng Phật Hiệu chưa thể tương ứng với hằng sa tánh 
đức trong chân như bình đẳng.

Do vậy có thể biết rằng: Người niệm Phật chẳng thể không thông hiểu 
giáo nghĩa, mức thấp nhất là phải tích cực thảo luận A Di Đà Kinh Sớ 
Sao và A Di Đà Kinh Yếu Giải.

Nếu giáo nghĩa, phương pháp, cảnh giới đều hiểu rõ thì từng tiếng Phật 
Hiệu sẽ tương ứng. Vì thế, tôi thường khuyên các đồng tu phát tâm học 
giảng Kinh, chuyên giảng A Di Đà Kinh, một môn thâm nhập, tự mình 
quyết định thành công ngay trong một đời này.

Nếu Phát Tâm suốt đời giảng A Di Đà Kinh, giảng Sớ Sao, Yếu Giải, 
người ấy tương lai nhất định Thượng Phẩm Thượng Sanh. Học một bộ 
Kinh chẳng khó, tốn mười năm công phu, không ai chẳng thành tựu.

Mười năm học mười bộ Kinh, mỗi bộ Kinh học một năm, công phu 
chẳng đủ, nắm vững Kinh ở mức độ trung bình, chẳng thể vượt trỗi 
người khác, người ta điều gì cũng chẳng kém quý vị. Nếu quý vị dụng 
công mười năm nơi một bộ Kinh sẽ vượt trỗi người khác. Chuyện gì 
cũng phải chuyên, cũng đều phải nhất tâm.

Diễn: U thâm võng thố, như trực ngộ nhất tâm đẳng.



Diễn: Sâu thẳm không thể làm được là như ngộ thẳng vào nhất tâm 
chẳng hạn. Chữ u thâm ý nói hết thảy các Kinh Đại Thừa quá sâu, võng 
thố là chẳng biết bắt đầu từ nơi đâu. thật ra, bộ Kinh A Di Đà này cũng 
sâu không đáy, không có cùng tận, nhưng chúng ta được Liên Trì Đại 
Sư chỉ dẫn và những vị Tổ Sư như Ngẫu Ích giúp sức.

Do vậy mới dần dần hiểu rõ ý nghĩa Kinh này, mới thật sự tin tưởng 
trong một đời có thể thành tựu, kiến lập tín tâm. Nếu tự mình thật sự 
thâm nhập, cũng chẳng hoài nghi tí nào, sẽ nhận biết trong một đời 
quyết định thành tựu, quyết chẳng uổng công, thẳng thừng, thỏa đáng tu 
nhất tâm bất loạn.

Sớ: Kim đản phiến ngôn danh hiệu, tiện nhập nhất tâm, ký đắc Vãng 
Sanh, trực chí thành Phật.

Sớ: Nay chỉ do một câu danh hiệu liền nhập nhất tâm, đã được Vãng 
Sanh sẽ tiến mãi cho đến khi thành Phật. Đây là chỗ thù thắng của pháp 
môn này, phiến ngôn là một câu danh hiệu. Trong Tâm Kinh nói thị Đại 
Thần Chú, thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú 
là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Chú Vô Thượng, là chú không gì 
sánh bằng.

Chú ấy là chú gì vậy?

Chính là hai trăm sáu mươi chữ của Tâm Kinh. Tôi đặc biệt giới thiệu 
với quý vị, còn có một bài Đại Thần Chú bậc nhất cao hơn nữa. Chú, 
tiếng Phạn là Đà La Ni Dhāranī, Đà La Ni dịch sang nghĩa tiếng Hán là 
Tổng Trì, tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa gồm thâu hết thảy 
pháp, nắm giữ hết thảy nghĩa.



Quý Vị hãy suy nghĩ: Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật có phải là Tổng 
Trì hay chăng?

Dịch sang nghĩa tiếng Hán là Quy Y Vô Lượng Giác.

Sáu chữ ấy chẳng phải là gồm thâu hết thảy pháp, nắm giữ hết thảy 
nghĩa ư?

Không còn phải bàn cãi gì nữa, quả thật danh hiệu này gồm thâu hết 
thảy pháp, nắm giữ hết thảy nghĩa. Nói cách khác, một câu Phật Hiệu 
này là Chú Ngữ, không những là Chú Ngữ, tôi còn phải thêm vào Đại 
Thần Chú bậc nhất, Đại Minh Chú bậc nhất, Chú vô thượng bậc nhất, 
Chú không gì sánh bằng bậc nhất.

Quý Vị chẳng cần phải học các Chú Ngữ Mật Tông nữa, A Di Đà Phật 
là Chú bậc nhất. Mọi người nhất định phải hiểu rõ, Tổ Sư Tịnh Độ Tông 
mỗi ngày niệm mười vạn câu Phật Hiệu, các Ngài chẳng niệm Kinh mà 
cũng chẳng niệm Chú, Phật Hiệu đã là Chú rồi.

Từ Tâm Kinh, quả thật có thể thấu hiểu một câu danh hiệu A Di Đà Phật 
thật sự là Đại Thần Chú chân thật chẳng dối, là Đại Minh Chú, là Vô 
Thượng Chú, là Chú không gì sánh bằng, hiểu như vậy sẽ chẳng uổng 
công niệm Tâm Kinh. Một bộ Bát Nhã Tâm Kinh quy về câu Phật Hiệu.

Niệm Kinh Hoa Nghiêm, niệm đến cuối cùng mới thấu hiểu: Mười Đại 
Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, toàn bộ Hoa 
Nghiêm quy về một câu Phật Hiệu. Câu Phật Hiệu này là Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, niệm câu Phật Hiệu giống như niệm 
toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tụng Kinh Hoa 
Nghiêm, mỗi ngày niệm tám tiếng đồng hồ, phải tụng nửa tháng mới 



xong.

Một câu Phật Hiệu, chỉ là một lời, mà đã bao quát toàn bộ Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chẳng sót một chữ nào, lẽ nào nó chẳng 
phải là Đại Thần Chú, là Đại Minh chú ư?

Sau khi hiểu rõ đạo lý này, đối với pháp môn Tịnh Độ, quý vị mới chết 
sạch tấm lòng mong ngóng, so đo, khiêm hư sát đất, lẽ nào chẳng được 
Vãng Sanh?

Ở đây, Đại Sư kết lại lời khen ngợi: Kim đản phiến ngôn danh hiệu, tiện 
nhập nhất tâm, ký đắc Vãng Sanh, trực chí thành Phật. Nay chỉ do một 
câu danh hiệu liền nhập nhất tâm, đã được Vãng Sanh sẽ tiến mãi cho 
đến khi thành Phật.

Ý nói: Nếu chúng ta mong đạt đến lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất 
loạn, thật sự chẳng dễ dàng. Lý nhất tâm bất loạn là phá một phần vô 
minh, sự nhất tâm bất loạn là đoạn kiến tư phiền não, đều chẳng phải là 
chuyện chúng ta dễ dàng thực hiện được.

Nhưng một câu Phật Hiệu có thể hàng phục phiền não, áp chế phiền 
não, đạt đến công phu thành phiến, đới nghiệp Vãng Sanh, đấy chính là 
như Vĩnh Minh Đại Sư đã nói: Vạn người tu, vạn người về. Nói cách 
khác, mỗi người đều có thể làm được, đều có năng lực ấy, chỉ sợ quý vị 
không chịu làm.

Đương nhiên, quý vị có chướng ngại, chỉ sợ quý vị không chịu trừ khử 
những chướng ngại của chính mình, chướng ngại gì vậy?

Phiền não. Ví như đại chúng cùng tu với nhau ở một chỗ, mỗi người có 
ý kiến khác nhau, cách nhìn, cách làm, cách nghĩ mỗi người mỗi khác.



Khác nhau là chướng ngại, chướng ngại sẽ nẩy sanh chướng ai?

Chướng ngại công phu thành phiến của chính mình. Nếu có thể bỏ được 
thành kiến của chính mình, khởi lên câu Phật Hiệu, đè nén phiền não 
của chính mình thì chính mình đã đạt công phu thành phiến. 

Tự mình niệm Phật đắc lực, lợi ích do Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc 
Thế Giới thuộc về chính mình, chứ không thuộc vào ai khác. Một mực 
chấp trước, một mực phân biệt, chướng ngại chính mình thành tựu công 
phu thành phiến.

Chính mình niệm một câu Phật Hiệu chẳng tốt đẹp, chẳng thể đắc lực 
thì chính mình thiệt thòi, đâu phải ai khác. Chỉ cần được Vãng Sanh, 
đâu sợ Hạ Phẩm Hạ Sanh.

Điều tốt đẹp lớn nhất do sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thọ 
mạng dài lâu, đạt được quả báo ấy. A Di Đà Phật thọ vô lượng, quý vị 
cũng thọ vô lượng.

Dẫu thành Phật phải mất ba đại A tăng kỳ kiếp, nhưng thọ mạng của 
quý vị là vô lượng A tăng kỳ kiếp, ba A tăng kỳ kiếp thấm vào đâu?

Trừ phi chẳng sanh về Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương, quyết định 
thành Phật trong một đời, ký đắc Vãng Sanh, trực chí thành Phật đã 
được Vãng Sanh, sẽ tiến mãi cho đến khi thành Phật, đấy là sự thật.

Sớ: Tức phương tiện nhi thành viên đốn.

Diễn: Tức phương tiện thành viên đốn giả, xưng bỉ danh hiệu phương 
tiện pháp dã.

Sớ: Tức là pháp phương tiện mà trở thành viên đốn.



Diễn: Tức là pháp phương tiện mà trở thành viên đốn: Xưng danh hiệu 
Đức Phật ấy chính là pháp phương tiện. Mỗi ngày niệm câu Nam Mô A 
Di Đà Phật, phương pháp này rất thuận tiện, trong tám vạn bốn ngàn 
pháp môn không có pháp nào thuận tiện bằng. Thượng Phẩm Thượng 
Sanh là viên đốn.

Diễn: Thượng Phẩm Thượng Sanh tức đăng Sơ Địa, khởi phi viên đốn?

Diễn: Thượng Phẩm Thượng Sanh liền đạt lên bậc Sơ Địa, há chẳng 
phải là viên đốn ư?

Pháp này chẳng viên đốn thì pháp nào mới là viên đốn?

Thượng Phẩm Thượng Sanh là lý nhất tâm bất loạn. Muốn đạt đến 
Thượng Phẩm Thượng Sanh thì phải thật sự hiểu rõ Lý Tịnh Độ. Muốn 
thật sự đạt được, chỉ cần chịu tin tưởng lời tôi, quý vị sẽ đỡ tốn thời gian 
ba mươi năm.

Tôi phí thời gian ba mươi năm trong hết thảy Kinh Điển, trong vô lượng 
pháp môn mới tìm ra. Quý vị không tin lời tôi nói như vậy thì ráng chịu, 
quý vị cứ thong thả mà mò mẫm đi.

Nếu quý vị tin tưởng, từ hôm nay bắt đầu gạt bỏ hết thảy Kinh Luận, hết 
thảy pháp môn, chuyên tu pháp này, tu suốt ba mươi năm, quý vị là 
Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Tốn cả ba mươi năm tôi mới mò tìm được đường lối, trong khi quý vị đã 
là Thượng Phẩm Thượng Sanh, chẳng thể so sánh được. Nhưng nếu quý 
vị không tin, sợ rằng sẽ uổng phí cả đời này. Thuở ấy, khi tôi mới vừa 
học Phật, chẳng biết điều này.



Nếu biết thì từ lúc mới Phát Tâm tôi đã chuyên niệm A Di Đà Kinh Sớ 
Sao Diễn Nghĩa, chuyên đọc bộ Kinh này, chuyên môn giảng bộ Kinh 
này. Nếu giảng Kinh này suốt ba mươi mấy năm, tôi nghĩ quý vị trông 
thấy tôi, cũng chẳng kêu tôi là Pháp Sư Tịnh Không mà nhất định sẽ kêu 
tôi là A Di Đà Phật.

Thật đấy, chẳng giả tí nào. Nhất định phải thật sự thực hiện, phải chịu 
bỏ. Hết thảy giải môn, hạnh môn đều bỏ sạch, quý vị sẽ nắm được pháp 
môn này, có được bộ Kinh này, sẽ đạt đến nhất tâm bất loạn, đấy mới là 
đại công cáo thành viên mãn.

Diễn: Vi thông huyền bí quyết, hoán cốt thần đan, như hậu Văn sở tán.

Diễn: Là bí quyết để thông đạt lẽ huyền nhiệm, là thần đan để thay 
xương, như trong phần Kinh Văn ở phía sau đã khen ngợi. Hai câu này 
là lời khen ngợi.

Thông huyền bí quyết: Thông là thông đạt, huyền là huyền diệu, u 
huyền.

Bí quyết: Hình dung một câu A Di Đà Phật là Đại Thần Chú có thể 
thông đạt lẽ huyền nhiệm, là bí quyết trong Phật Môn.

Hoán cốt thần đan: Giống như đan dược của thần tiên, uống vào sẽ có 
thể thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập Thánh. Đây là lời tán thán Phật 
Hiệu. Trong phần sau còn rất nhiều đoạn văn khen ngợi.

Sớ: Thần công thắng lực, bất quy thử Kinh, tương thùy quy hồ?

Sớ: Công đức thần diệu, lực dụng thù thắng, chẳng quy vào Kinh này thì 
quy vào đâu nữa?



Công đức thần diệu chẳng thể nghĩ bàn, lực dụng thù thắng, chẳng quy 
vào Kinh A Di Đà thì quy vào Kinh nào?

So sánh sẽ thấy đúng là chẳng giả tí nào. Chỗ này đáng khiến cho chúng 
ta phản tỉnh sâu xa. Do vậy, công đức, lực dụng quả thật tập trung trong 
bộ Kinh này.

Đại Tạng Kinh có nhiều Kinh Điển dường ấy, sách vở thế gian và xuất 
thế gian đều có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Chẳng hạn như nói đến 
lục tướng, thập huyền thì có thể tra cứu Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Phật 
Học Từ Điển, Tam Tạng Pháp Số, dùng chúng làm tài liệu tham khảo.

Tinh hoa của hết thảy các Kinh và các pháp thế gian lẫn xuất thế gian 
đều quy nạp, dung nhập bộ Kinh này, phá vô minh từ vô thỉ của chính 
mình, thành tựu nhất tâm bất loạn cho chính mình, rồi mới lại hoằng 
dương, phát huy pháp môn Tịnh Độ, lợi ích vô lượng vô biên chúng 
sanh.

Thật sự nói đến lợi ích thì ắt phải bắt chước Viễn Công Đại Sư, niệm 
Phật trong Niệm Phật Đường, mọi người phát tâm cả đời chẳng ra khỏi 
sơn môn, hoặc hoạch định một giới tuyến, thật sự khiến cho tâm định 
lại.

Giống như đầu thời Dân Quốc, Tổ Ấn Quang đã lập Niệm Phật Đường 
tại núi Linh Nham, Tô Châu, quy củ của liên xã tuy không nghiêm ngặt 
như thuở Viễn Công Đại Sư, nhưng cũng có không ít người thành tựu. 
Bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể quải đơn tham gia niệm Phật. 
Đây là Niệm Phật Đường quanh năm, hằng ngày đả Phật Thất.

Một năm ba trăm sáu mươi ngày, tết nhất cũng không nghỉ. Khóa tụng 



của núi Linh Nam là mỗi ngày niệm Phật sáu cây hương, mỗi năm hai 
lượt tổ chức tinh tấn Phật Thất. Tinh tấn Phật Thất là tăng thêm thời 
gian niệm Phật, niệm đến chín cây hương. Thông thường là ghép bảy 
thất lại để làm tinh tấn Phật Thất, Đạo Tràng như vậy mới có thể thành 
tựu đại chúng.

Trước kia, người niệm Phật quá nửa là thông đạt giáo lý, người niệm 
Phật hiện thời tuy có nơi chốn, nhưng niệm hai ngày, tâm họ thấy càng 
niệm càng phiền, bỏ đi, nguyên nhân là do đâu?

Không thông giáo lý, chẳng hiểu công đức lợi ích thù thắng của pháp 
môn này. Do vậy, họ không có tâm nhẫn nại. Nếu thật sự hiểu rõ công 
đức, lợi ích và chỗ tốt đẹp của pháp môn này, tôi tin họ nhất định sẽ cho 
đến hết đời chẳng rời khỏi sơn môn.

Đấy là phương hướng mà từ nay trở đi chúng ta phải nỗ lực. Đến đây, 
có thể nói là Đại Sư đã đem Thánh Giáo trong suốt một đời, tức Phật 
Pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong bốn mươi chín năm, quy 
vào Kinh A Di Đà.

Nay đã hết giờ rồi.

A Di Đà Phật!

***


