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Ngày 30 – 5 Năm Bính Tý, 1996.
4. Tịnh Độ Tinh Yếu (tiếp theo)
II Nguyện
Lòng tin đã sâu chắc nếu không phát nguyện như người
có bệnh tuy được linh đơn diệu dược, biết rằng nếu uống
vào chắc hết bệnh sống lâu thân an sức khoẻ mà không
chịu uống vào. Lại có người lầm nói ta nay không bệnh,
còn sống lâu, thân thể khương kiện, không cần, thực sự
họ đang bệnh mà vẫn không chịu uống, hai hạng người
này chắc không được công hiệu khoẻ mạnh, sống lâu vì
không chịu uống thuốc, không muốn uống thuốc. Cũng
vậy, người tu Tịnh độ không muốn xa lìa cõi Ta Bà uế
trược không muốn sanh về cõi Cực Lạc an vui thì đối
với pháp môn này không có quan hệ. Vì thế đã tin sâu
rồi thì phải có nguyện thiết. Tóm lược nguyện có ba thứ
là mỗi niệm nhàm chán cõi Ta Bà ưa thích nguyện sanh
về cõi an lạc, nguyện sớm vãng sanh tịnh độ đặng đoạn
vô tận phiền não và thành vô thượng Phật đà và Nguyện
sớm vãng sanh tịnh độ, học vô lượng pháp môn để độ
vô lượng chúng sanh.
1. Thế nào là nguyện ưa thích vãng sanh về tịnh độ, mỗi
niệm nhàm chán cõi Ta Bà? Đức Thích Ca Mâu Ni vì
lòng Đại bi có nguyện cứu khổ, Ngài là giáo chủ cõi Ta

Bà uế trược này. Ân cần dặn dò khuyên chúng ta cần
phải nhàm chán và cố thoát ly cõi trược Ta Bà này và
nên hâm mộ vãng sanh về cõi An Lạc của Phật A Di
Đà. Có thực hiện được lời dặn đó, là chúng ta tuân theo
lời Phật dạy, y theo giáo pháp mà vâng làm gọi là quy y
Phật, Pháp không có phụ thâm ân của Đức Phật. Vì sao
phải nhàm chán Ta Bà? Nhàm chán Ta Bà có những
điểm sau đây:
a- Địa cầu mà chúng ta đang ở thuộc thế giới Ta Bà,
trong đó ba thứ nương ở đều khổ nên nguyện xa lìa; ưa
cõi Tịnh độ cực lạc vì ba thứ nương ở đều vui hoàn toàn
nên ưa thích muốn sanh về. Các thứ khổ ở cõi Ta Bà
bên trong nương theo tự thân thì có các thứ khổ như: đói
khát, nóng lạnh, mệt mỏi, dâm dục, sanh già, bệnh chết.
Bên ngoài nương theo thiên nhiên cũng có các khổ như
mưa to gió lớn, bão lụt, động đất, chớp giăng, mây mù,
nước dâng, hạn hán, cọp rồng, côn trùng, ruồi muỗi.
Cộng nghiệp cũng có các thứ khổ như trong cõi người
thì có chiến tranh, khủng bố, cướp đoạt, dâm loạn,
cường bạo, dịch tể, ngục hình, đạo tên, thuốc độc. Cho
đến thương yêu chia lìa, oan gia hội họp, họa hại vây
quanh, cầu sống không yên, cầu chết chẳng được. Cõi
này khổ khó nhận chịu nỗi. Trái lại, một khi được vãng
sanh về cõi cực lạc rồi, thì các khổ ở cõi này đều được
thoát ly: hóa thân như ý nên mội y (?) chỉ vui mà không
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khổ, nhận cảnh vừa lòng nên ngoại y nhân vui không
khổ, thiện hữu câu hội nên cọng y chỉ có vui mà không
có khổ.

thành Phật, nên nguyện sanh về Tịnh Độ là hàng Bồ Tát
có Đại Trí. Nếu không có nguyện này, tuy được vãng
sanh chưa thể lên Thượng Phẩm.

Chán thế giới Ta Bà này vì các cõi Địa Ngục, ngạ quỷ,
súc sanh, ác thần đầy dẫy. Tuy có người được sanh lên
cõi trời, người tầng trời thứ nhất sống cũng không quá
chín trăm vạn năm, cũng không khỏi khổ tranh đấu. Dù
có sanh đến tầng trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng cũng
không sống lâu hơn tám muôn đại kiếp, lại cũng bị chấp
tâm, câu định, không thể tự do, một khi nghiệp báo cõi
trời đã hết lại theo nghiệp đọa lạc, vạt than, lò lửa, bụng
cầm, thai súc, hoặc thần, hoặc quỷ, hoặc Người, hoặc
trời luân chuyển không nhất định, lên xuống không
thường, vào chỗ hiểm nguy thật đáng kinh sợ. Không
chỉ không tham luyến làm người, mà cõi trời cũng
không hy vọng. Có kẻ khuyên người niệm Phật, cầu
chuyển thế làm người được Phước báo giàu sang, hoặc
sanh lên cõi trời hưởng khoái lạc, nên biết người đó là
ma quỷ. Cần phải kiên trì chánh nguyên, xa lìa ba cõi,
ưa thích sanh về thế giới Cực Lạc. Cõi an dưỡng kia từ
xưa đến nay chưa từng có tên ba đường ác, một khi
được vãng sanh về thế giới ấy liền thành bậc Thiện
Nhân, Hiền Nhân, Chân Thánh, Đại Thánh, chỉ tiến mà
không lui, chỉ được mà không mất, cứu kính tiến đến
thành Phật, vĩnh viễn xa lìa lo sợ. Chẳng phải những
người bậc thượng có thể lên mà người bậc hạ cũng có
phần, cần nên nguyện vãng sanh.

3. Thế nào là nguyện sớm vãng sanh về Tịnh Độ đặng
học Vô Lượng Pháp Môn, độ vô biên chúng sanh? Ở
thế giới Ta Bà này nếu muốn một đời thành tựu Phật
hay Bồ Tát hạnh; Có đầy đủ công đức trí Huệ của Phật
Bồ Tát, thông đạt vô lượng Pháp môn, khó có thể tùy
thuận tất cả căn cơ của chúng sanh, muốn hóa độ họ thật
là rất khó! Nhưng một khi đã được vãng sanh về Tịnh
độ Cực Lạc rồi thì hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh
nhẫn, liền được thâm đạt thật tướng, khắp thông pháp
tánh, phân thân thế giới trong mười phương, độ khắp vô
biên chúng sanh. Vì độ sanh nên nguyện sanh về Tịnh
độ chính là đại bi tâm của Bồ Tát, Nếu không có nguyện
này tuy được vãng sanh cũng chưa lên được thượng
phẩm.

Chán cõi Ta Bà luôn luôn ngăn cách và trở ngại, chư
thiên ở chín cõi, mỗi cõi đều có loài tâm cảnh riêng,
không thể không hiểu cùng nhau, cho đến cõi năm thú ở
chung lại bị chia ra ba cõi, không thể thấy nghe, cũng
không thể qua lại. Cõi trời thấy nghe và qua lại trong
phạm vi Tiên và Thần. Cõi người chỉ qua lại thấy nghe
với người và bàng sanh. Loài quỷ chỉ thấy nghe qua lại
với loài quỷ và Địa ngục. Lại nữa các loài biết rất ít về
túc mệnh, không hiểu lòng người khác, mọi việc đều tối
tăm hôn mê, cần phải có ý nguyện xa lìa. Về cõi Tịnh độ
Cực lạc qua lại thấy nghe khai thông, có mắt Thánh
cùng thấy, có tai Thánh cùng nghe, thấy rõ ràng lòng
người, túc mệnh trong sạch, thân cảnh vô ngại, pháp
tánh viên dung, tất cả đều sáng rỡ thấu suốt, nên phát
nguyện vãng sanh.
2. Thế nào là nguyện sớm vãng sanh về Tịnh độ, đoạn
vô biên phiền não và thành Vô Thượng Phật Đà? Ở thế
giới Ta Bà này, tuy phát khởi tâm thành Phật, nhưng
duyên ác đầy khắp, duyên lành hiếm ít, tu hành rất khó,
phần nhiều bị thối lui, ít người được thành Phật. Vãng
sanh về thế giới là đủ nhân duyên thành Phật, đầy đủ
duyên lành, ác duyên không có, tu hành rất dễ, chắc
chắn không lui sụt, đều được thành Phật. Vì muốn được

III Thực hành: Lòng tin đã sâu ý nguyện tha thiết, nếu
không thật hành tu tập, như người bệnh, tuy có linh đơn
diệu dược, nếu uống vào thì được hết bệnh sống lâu,
thân thể cường tráng. Nhưng uống không đúng pháp thì
dùng linh đơn không công hiệu, không thể hết bệnh thân
an. Trường hợp này cũng thế! Đã có đủ lòng tin chắc, ý
nguyện đầy đủ cần phải thực hành. Về thực hành có ba
điểm then chốt.
1 Thông hành là việc làm thông thường của người tin
theo Phật giáo. Trước tiên hành giả phải gieo trồng thiện
căn thế gian là phải hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư
trưởng, lòng từ bi không giết hại và tu mười nghiệp
lành. Kế tiếp hành giả phải gieo trồng thiện căn trì giới là
thọ tin tam quy, trì giới đầy đủ, chẳng phạm oai nghi.
Cuối cùng hành giả phải gieo trồng khuyên tấn người tu.
Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật cho người thực hành
ba điểm này là những điều cốt yếu cho việc vãng sanh.
2. Chánh hành là việc làm cốt yếu. Ở đây chỉ chỗ cốt
yếu là Niệm Nam Mô A Di Đà Phật nói gọn là Niệm
Phật, vì nguyện vãng sanh về cõi cực lạc thì chuyên
niệm Phật là việc làm chính yếu. Niệm Phật có Thật
tướng niệm; Quán tưởng niệm, tham cứu niệm và Trì
danh niệm. Từ xưa nay, các Bậc hiền triết thân nghiệm
và tuân hành rất nhiều, cho là Pháp rất giản dị thẳng tắt
và rất mầu nhiệm không pháp nào hơn pháp trì danh
niệm Phật. Trì danh niệm Phật có ba là mỗi ngày định
khoá niệm hằng thời tùy duyên niệm và khắc kỳ thủ
chứng niệm.
a. Mỗi ngày định khóa niệm: Thông thường mỗi ngày
có hai thời khóa niệm Phật sáng tối, mỗi thời tùy theo
Phát nguyện niệm có nhiều ít, nhưng phải từ ít lần đến
nhiều, chỉ tiến không lùi. Đầu thời khóa cúng dường

F G trang 21
21

2006

Hương Đạo 15

hương hoa, đảnh lễ Tam bảo rồi niệm, đến cuối hồi
hướng lễ Tam Quy là xong. Trong lúc niệm hoặc quỳ,
hoặc ngồi, hoặc đứng đều được. Khi niệm hoặc niệm
lớn tiếng, hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm đều được, cốt
yếu là "câu chữ rành, rõ, tâm miệng tương ứng, chí
thành tha thiết, tâm nhiếp hiệu Phật". Trường hợp thời
gian eo hẹp có thể sử dụng "Thập Niệm Pháp". Mặt
hướng về Tây, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
hết một hơi là một niệm. Niệm xong mười niệm rồi hồi
hướng sau đó đi làm các việc. Mười niệm này chỉ tốn
năm phút là xong. Y theo đó làm mỗi ngày không bỏ
phế, khi mạng chung chắc được vãng sanh về An
Dưỡng. Nên nhớ mỗi ngày phải định mấy thời, dùng số
chân ghi số niệm, mỗi ngày định số mấy ngàn, mấy
muôn phải giữ chắc chỉ có tiến mà không lùi. Trường
hợp bận nhiều việc phải cố gắng hết sức mình, không bỏ
phế, không lơi lỏng, hằng niệm suốt đời làm kỳ, khi lâm
chung chắc được vãng sanh.
b. Hằng thời tùy duyên niệm: Ở tất cả thời gian, ở tất cả
chỗ, theo tất cả duyên, làm tất cả việc, đi, đứng, ngồi,
nằm, nói, nín, động, tịnh, thấy nghe hay biết, sắc thinh vị
xúc, tâm có chỗ suy, ý có chỗ quán, nhiếp hết sáu căn
vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu thấy sát sanh
mà mình không thể cứu nên niệm Nam Mô A Di Đà
Phật, độ thần thức được vãng sanh về cõi an lạc. Nếu
gặp người bệnh không thể giúp đở, nên niệm Nam Mô
A Di Đà Phật, mở hết buồn đau được vãng sanh Tịnh
độ. Cần phải vì mọi người mà rộng nói về việc an vui
của cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà và nguyện lực của
Phật, khuyên họ chuyên niệm Phật nguyện sanh về Tịnh
độ. Nếu có thời gian rãnh rang, nên niệm Phật nguyện
được tâm an khỏi phóng tâm loạn tưởng. Nếu gặp cảnh
lao khổ nên niệm Phật nguyện luôn tinh tấn thành tựu
tịnh tâm. Suy rộng ra bất cứ hoàn cảnh và trường hợp
nào cũng có thể niệm Phật. Dù vậy, tùy duyên niệm
cũng khó được nhất, cho nên hằng ngày phải Tu định
khóa niệm Phật, ngoài định khóa mới tu tùy duyên hằng
niệm này thì chắc có kết quả.
c. Khắc kỳ thủ chứng niệm. khi Định khóa tăng tiến,tùy
duyên thuần thục nên chọn một thời gian bảy ngày bỏ
dứt chuyện đời, không còn nhân sự, hoặc một mình,
hoặc cùng thiện hữu, hoặc ở trong tịnh thất, hoặc ở trong
đạo tràng, hoặc định 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày làm một
kỳ, chuyên tâm niệm Phật ngày đêm sáu thời, kỳ niệm
thành tựu nhất tâm bất loạn, thân chứng niệm Phật tam
muội. Đã được Tam muội hoặc nhất tâm rồi thì, hiện
tiền thường thấy Tây phương rõ ràng, đồng thời cũng
thấy được Phật A Di Đà cùng chư Đại Bồ Tát, thường
hội một chỗ. Như thế, chưa bỏ báo thân cõi Ta Bà mà đã
chứng quả ở cõi Cực Lạc. Cho nên trong khi tu hai hạnh

trước cũng nên mỗi năm kết kỳ niệm Phật thất một hoặc
hai lần rất tốt.
3. Trợ hành. Trong kinh dạy: "Tu phước và huệ lưỡng
toàn mới có thể thành Phật". Những điều Tin, Nguyện,
Hành kể trên là tu huệ, muốn huệ được sáng ngời hành
giả phải dốc tâm tu Phước. Tu Phước lấy việc Bố Thí
làm đầu, người xuất gia thì Bố Thí Pháp, người tại gia
thì Bố Thí tiền của như đem tiền in kinh sách, xây tháp
lập chùa, trai tăng phóng sanh, đắp cầu, bồi lộ, giảm
nghèo cứu đói, nuôi trẻ mồ côi, người già, cứu tai giúp
bệnh, thí nước, thí thuyền, tùy theo năng lực mình có mà
làm việc Bố Thí. Đồng thời mình làm việc thiện gì đều
khuyên người cùng làm, như mình hiếu dưỡng cha mẹ,
khuyên người hiếu dưỡng cha mẹ, mình bảo vệ quốc gia
xã hội cũng khuyên người làm theo. Cho đến mình thọ
tam quy, trì ngũ giới, chuyên tâm niệm Phật, tụng kinh
điển đại thừa cũng đều khuyên người cùng làm theo.
Tóm lại, phàm làm được việc thiện lợi ích quần sanh
đều khuyên người cùng làm, mọi việc thiện đều phát
nguyện hồi hướng vãng sanh cực lạc, không cầu Phước
báo cõi trời người thì muôn thiện đồng về, đồng về Tịnh
độ. Hành giả song tu Phước Huệ, như chim có đủ hai
cánh mặc sức tung cánh giữa trời mây, như thuyền căng
buồm gặp nước thuận thì đường xa
muôn dậm khỏi nhọc công mà mau
đến.
Em thân thương của Anh.
Người tu Pháp môn này như đến chỗ khác lấy vật quý.
Lòng tin như đôi mắt cần phải thấy rõ ràng, xác định có
vật quý ấy, xác định vật ấy có thể lấy được, các định
năng lực của ta có thể lấy vật đó sau đó quyết định đến
lấy. Sự quyết tâm thực hành như đôi chân, tuy đôi mắt ở
xa thẩm định rất rõ, mà đôi chân không đi tới thì không
thể lấy được vật quý đó. Chân đi đến nhưng không có ý
nguyện lấy, không đưa tay lấy thời không có được vật
quý ấy. Cần phải có đủ mắt, chân, tay đồng một lúc vận
động, sau đó liền lấy được. Nên biết không chỉ có tín
cùng không thể không có nguyện hành, có nguyện cũng
không thể không có tin hành, có hành không thể không
có tin nguyện. Trái lại có tin nguyện không thể không
hành, có nguyện hành không thể không tín, có tín hạnh
không thể không nguyện. Chỗ chí diệu của Phật thừa là
tin nguyện hành. Pháp môn Niệm Phật A Di Đà vãng
sanh về Thế Giới Cực Lạc không ngoài ba điểm tinh
yếu này. Anh chân thành khuyên em:
Tin sâu nguyện thiết từ nay
Nhất tâm niệm Phật có ngày vãng sanh. (còn tiếp)
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