
KHAI THỊ CỦA

ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách 

 

Nếu không có lòng tin chân thật thì dù có niệm Phật, trì trai, phóng 
sanh, tu phước vẫn chỉ là người lành trong thế gian, được quả báo sanh 
trong thiện xứ hưởng lạc. Lúc hưởng lạc sẽ tạo nghiệp mà đã tạo nghiệp 
thì ắt phải thọ khổ.

Hòa Thượng Chân Hiết nói: Ðiều mà Phật Phật truyền tay nhau, Tổ Tổ 
truyền nhau chỉ là một sự này chứ chẳng còn sự nào khác. Thế Tôn 
thuyết pháp hơn ba trăm hội trong bốn mươi chín năm cũng chỉ vì để 
nồng nhiệt tán dương, diễn giảng giáo pháp Tịnh Độ thật là con đường 
tắt siêu phàm nhập Thánh vậy.

Nhất tâm niệm Phật để cầu chóng được sanh về An Dưỡng, sau đấy mới 
nương vào bổn nguyện, vận đại từ bi để phân thân biến hình khắp mười 
phương cõi nước tầm thanh cứu khổ như Quán Thế Âm Bồ Tát, thề làm 
trống rỗng địa ngục như Đức Ðịa Tạng Vương.

Dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh, ban vui cho hết thảy chúng sanh, 
nhiếp thủ hết thảy chúng sanh cùng thân cận Phật Di Ðà, rốt ráo an ổn. 
Ðấy mới là trượng phu.

Kính mong các thượng thiện hữu hãy suy xét kỹ cho. Cuối Kinh Hoa 
Nghiêm dùng Mười Đại Nguyện Vương hướng dẫn về Cực Lạc, mong 
sanh về Thế Giới An Dưỡng, mong nguyện thấy A Di Ðà Phật. Bao lượt 
Bồ Tát đinh ninh khẩn thiết khuyên lơn, phát khởi được ghi đầy đủ 



trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân chuyên niệm Tây Phương A Di Ðà 
Phật, đem các thiện căn hồi hướng phát nguyện thì sẽ quyết định được 
Vãng Sanh, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, thân cận Di Ðà.

A Di Ðà Phật chính là Pháp Giới Tạng Thân. Thế Giới Cực Lạc chính là 
Liên Hoa Tạng Hải. Thấy một Đức Phật chính là thấy vô lượng Phật. 
Sanh trong một cõi chính là sanh trong vô lượng cõi.

Niệm một Đức Phật chính là niệm hết thảy Phật, chính là được hết thảy 
Chư Phật hộ niệm vì Pháp Thân bất nhị, vì chúng sanh và Phật bất nhị, 
vì năng niệm và sở niệm bất nhị.

Tôi thấy những người nay đang phú quý hiển đạt đều thì hoặc là tham 
đắm thanh sắc thô tệ chẳng biết cội khổ. Hoặc mê chút hư danh nhỏ như 
sừng ốc, chẳng biết đó là hư huyễn. Hoặc lại mê man của cải, toan tính 
kinh doanh.

Hiện tại phí uổng một đời, tương lai sẽ lưu chuyển theo nghiệp, chẳng 
hay chẳng biết y báo, chánh báo trang nghiêm, vô lượng điều thắng diệu 
trong cõi nước Đức Phật kia.

Từ lúc sống đến khi chết, chưa hề có một niệm nghĩ đến chuyện Vãng 
Sanh, thật chẳng bằng kẻ nghèo cùng, khốn khổ siêng năng niệm Phật từ 
chỗ tối vào chỗ sáng, chuyển sanh vào chỗ thù thắng. Muốn niệm Phật 
sao cho công hạnh chẳng luống uổng thì thân tâm phải siêng gắng, tiếc 
từng tấc bóng.

Huống hồ, mạng trong hơi thở, nào có dài lâu?



Như kẻ tù bị dắt ra chợ, mỗi bước càng gần đến cái chết, ngày đêm 
chăm chắm, lạnh nóng khăng khăng một câu hồng danh không lúc nào 
ngơi thì sẽ quyết định sanh về Tịnh Độ. Chớ có lúc đầu hăng hái, sau rồi 
biếng trễ.

Chuyên cầu xuất ly, chẳng cầu phước báo thế gian, cũng chẳng cầu 
công đức, trí huệ, biện tài, ngộ giải. Cũng chẳng nguyện đời đời làm 
Tăng để hưng hiển Phật Pháp, chỉ nguyện mạng chung được sanh về cõi 
kia, thoát khổ sanh tử.

Nguyện này cần phải hiện diện trong từng khắc, chuyên niệm Di Ðà thì 
tự nhiên được sanh. Quý ở chỗ tin chắc chắn, tận lực tu hành cho 
chuyên nhất thì mới được cứu.

Những vị đồng hạnh Vãng Sanh nên phòng thân, giữ miệng, khiêm 
cung tùy thuận, răn bảo lẫn nhau, làm gương cho nhau. Hằng khóa mỗi 
ngày chẳng được lười biếng, bỏ sót. Ði, đứng, nằm, ngồi chẳng quên 
niệm Phật. Ngoài lúc công phu, đừng buông lung thân tâm nơi chuyện 
vô ích, chẳng được chuyện gẫu, nói chơi, cười giỡn phóng dật, vừa hại 
mình vừa tổn người.

Chớ nên phí công xem sách ngoài đời, ngâm thơ vịnh kệ, chẳng những 
chỉ uổng phí ngày giờ mà còn cô phụ kẻ đàn việt. Phải nên tự nghiêm, 
tự trọng, nỗ lực tinh tấn.

Hiểu đến rốt ráo thì vạn pháp đều như, chẳng có hai tướng, tức là: 
Chúng sanh và Phật bất nhị, tự tha bất nhị, nhân quả bất nhị, y báo 
chánh báo bất nhị, uế tịnh bất nhị, khổ vui bất nhị, ưa chán bất nhị, lấy 
bỏ bất nhị, Bồ Đề phiền não bất nhị, sanh tử Niết Bàn Bất Nhị. Những 
cặp pháp ấy đều đồng một tướng, một đạo thanh tịnh.



Suy xét đến cùng cực thì đột nhiên khế hợp bổn tâm, mới biết rằng mặc 
áo, ăn cơm đều là Tam Muội. Vui cười, giận chửi không gì chẳng phải 
là Phật Sự. Nhất tâm bất loạn rốt cục thành hý luận.

Trong suốt mười hai thời, chẳng thể tìm được mảy lông tướng nào khác. 
Hiểu rõ như thế thì mới là chân chánh học đạo, mới là nhất tâm tinh tấn 
trì danh.

Cả hai thứ Nhất tâm này đều thuộc về phận sự của phàm phu, hễ ai có 
tâm thì đều có thể tu học được. Một môn niệm Phật là nhờ vào nguyện 
lực của Đức Phật kia, chẳng luận là kẻ hữu trí hay vô trí, là căn cơ 
thượng, trung, hay hạ, cứ chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn trong bảy 
ngày hoặc dẫu chỉ một ngày thì đấy chính là nhiều thiện căn, phước đức 
nhân duyên, chính là được Phật Di Ðà và Thánh Chúng tiếp dẫn, chính 
là được mười phương hết thảy Chư Phật hộ niệm.

Ðấy chính là phương tiện lạ chẳng thể nghĩ bàn, chỉ vì do phương tiện 
ấy hay lạ nên mới thù thắng vậy.

Cõi Phàm Thánh Đồng Cư là nơi Thánh Hiền Quyền, thật và kẻ phàm 
phu thấp sát đất cùng ở. Nhưng Cõi Tịnh Độ ấy nhờ vào sức nhiếp thọ 
của Chư Phật nên chẳng cần phải đoạn hoặc mà có thể mang nghiệp đi 
Vãng Sanh.

Bậc thượng trí sẽ nhanh chóng viên chứng bốn Cõi Tịnh Độ, kẻ hạ ngu 
cũng vượt ngang ra khỏi Tam Giới, chẳng cần phải tu theo thứ tự chín 
lớp, chẳng cần phải tu trọn ba A tăng kỳ. Ðấy là phương tiện lạ lùng 
chẳng thể nghĩ bàn cho nên thù thắng vậy.

Pháp Môn tối thắng lạ lùng duy nhất như vậy do Đức Thích Ca ân cần 



khuyên lơn, chỉ dạy, hằng sa Như Lai dùng tướng lưỡi rộng dài tán 
dương, há có phải là lừa dối bọn ta đâu.

Phật Pháp có vô lượng môn, có pháp dễ, pháp khó. Muốn dễ hành mà 
chóng chứng thì phải nên niệm Phật. Xưng danh hiệu Phật A Di Ðà thì 
chóng đắc Vô Thượng Bồ Đề.

Ðời ác ngũ trược cầu A Bệ Bạt Trí rất khó. Nếu tin vào niệm Phật Tam 
Muội, nương vào sức bổn nguyện nhiếp trì, tiếp dẫn của Đức Phật kia 
thì quyết định Vãng Sanh, chẳng nhọc phương tiện mà tâm tự được khai 
ngộ, đời đời chẳng thối chuyển, có ngày thành Phật.

Tịnh Độ rộng nhiếp các căn đều chứng bất thối. Theo Kinh Ðại Bổn, 
Thượng Phẩm lấy việc giải ngộ làm chính, Trung Phẩm lấy giới thiện 
làm gốc. Hạ Phẩm thuần ác vô thiện chỉ lúc lâm chung gặp gỡ bạn lành, 
do nhất niệm tín tâm bèn diệt tội Vãng Sanh.

Người đã giải ngộ mà cầu Vãng Sanh thì nhờ vào cảnh duyên Cực Lạc 
sẽ dễ đoạn kết tập, dễ tu Tam Muội, mau thành nhẫn lực, độ các chúng 
sanh. Kẻ chưa giải ngộ mà cầu Vãng Sanh thì do thân cận Di Ðà sẽ dễ 
kiến tánh.

Ngài Vĩnh Minh từng bảo: Chỉ cần gặp Di Ðà, lo gì chẳng khai ngộ. Hai 
môn Thiền, Tịnh, môn nào cũng nên chuyên tu, chẳng cần phải kiêm tu. 
Nếu chê bai môn này, môn kia tức là hiểu lầm sâu đậm ý chỉ của Phật.

Như Kinh dạy: Chẳng báng Ðại Thừa thì thấy rõ là kẻ hủy báng sẽ 
chẳng được Vãng Sanh vậy.

Kinh dạy: Tu hành một ngày một đêm trong Thế Giới Ta Bà hơn hẳn tu 
thập thiện trăm năm trong cõi Cực Lạc. Ðó là vì khó lòng tấn tu trong 



cõi này, còn trong cõi kia thì dễ dàng ra sức tu hành vậy.

Cứ dựa theo đó mà nói thì tu hành một ngày trên nẻo đường phong trần 
thế gian sẽ hơn hẳn tu hành trăm ngàn ngày nơi cảnh Chùa thanh tịnh 
trong núi sâu, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Vì thế, có thể lẩn quẩn nơi 
kinh đô, có thể dấn thân vào chốn hồng trần, nhưng tịnh nguyện chẳng 
được quên, tịnh hạnh chẳng được khuyết. 

Than ôi! Phong trần làm sao nhiễm trước con người cho nổi?

Chỉ e con người tự nhiễm phong trần đấy thôi. Tâm làm xe chỉ nam la 
bàn, nguyện làm người dẫn đường, chốn chốn Đạo Tràng, thời thời Phật 
Sự. Tịnh nguyện, tịnh hạnh thường được hiện tiền, tự nhiên đạt được 
thượng bang Thanh Thái Cực Lạc, gặp mặt Đức Thánh Vô Lượng Thọ.

Nên nghĩ thời gian vùn vụt, mỗi ngày một già suy để đừng uổng phí thời 
gian. Ngoài thời khóa nhất định, cứ hễ lúc nào rảnh rỗi liền niệm thêm 
Phật Hiệu.

Dù là Chú Lăng Nghiêm, hay Chú Ðại Bi v.v... cũng đều là chuyện phụ, 
chẳng cần phải trì. Dù rảnh hay bận chẳng để lỡ thời gian, dù nghèo hay 
giàu vẫn thường tri túc, dù mạnh hay yếu vẫn siêng tinh tấn.

Cổ Đức nói: Ái chẳng nặng chẳng sanh Ta Bà.

Lại bảo: Nếu nghĩ đến đạo giống như nghĩ đến tình ái thì thành Phật rất 
nhiều.

Từ bậc chứng Thánh Quả trở xuống mấy ai chẳng bị nó làm hệ lụy?

Phiền não vô tận, mà xét về cội rễ sanh tử thì chỉ là do tham ái vùi lấp 
hành nhân, chướng ngại pháp Vãng Sanh. Hễ nhạt nhẽo một phần tình 



ái thì thành thục được một phần tịnh nghiệp. Hãy gắng lên.

Ðời Mạt Pháp bạc bẽo, con người ưa trá ngụy. Chỉ nên gởi tâm nơi tịnh 
nghiệp thì mầm huệ mới nảy nở, giống đạo mới thành thục. Ngày sau 
được ở trước Phật, Liên Hoa hóa sanh, trở thành người căn cơ Thượng 
Thượng vậy.

Kinh dạy: Biển Chánh Biến Tri của Chư Phật từ tâm tưởng sanh. Lúc 
tâm chúng sanh tưởng Phật thì tâm ấy chính là ba mươi hai tướng, tám 
mươi tùy hình hảo. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Mấy câu ấy 
chính là cốt lõi bí mật của niệm Phật Tam Muội. Hết thảy pháp quán 
không pháp nào là chẳng phát xuất từ đấy.

Kinh Ðại Tập dạy: Nếu ai chỉ niệm A Di Ðà Phật thì gọi là vô thượng 
thâm diệu thiền. Chí tâm tưởng tượng lúc gặp Phật chính là pháp bất 
sanh bất diệt.

Thiền Sư Trí Giác bảo: Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm 
niệm tương ứng niệm niệm Phật. Phật là lý bổn giác, niệm là trí Thỉ 
Giác. Vì vậy, ngay trong lúc niệm Phật thì thỉ hợp với bổn, lý trí ngầm 
khế hợp, năng lẫn sở cùng mất. Tự tha chẳng hai. Không có Đức Phật 
nào ở ngoài niệm để được niệm bởi niệm đó. Không có niệm nào ở 
ngoài Phật để niệm Đức Phật ấy.

Siêu tình ly kiến, ly cú tuyệt phi, thẳng tắt, viên đốn, không chi hơn 
được.

Trừ niệm Phật ra thì có diệu quán nào khác để thành tựu đâu?

Tháng ngày tàn còn mấy?



Con đường ổn đáng nhất, dễ dàng nhất chỉ là lấy câu chân ngôn sáu chữ 
để khuyên lơn cố gắng. Ðấy chính là vị thuốc hay lấy từ biển để trị bịnh 
ngặt, trị bịnh từ ngọn đến gốc, bịnh cấp bách hay bịnh mạn tính đều 
thích hợp.

Quý ở chỗ tin tưởng sâu xa, tận lực tu hành, chuyên trì mà thôi. Nếu tâm 
mình niệm niệm chán lìa ngũ dục, khắng khít tưởng nhớ Phật A Di Ðà, 
ưa thích nguyện được thân cận như con nhớ mẹ, chẳng bị nghiệp cảnh 
lôi kéo, chẳng bị kẻ khác làm mê lầm, quyết hướng đến Tây Phương thì 
nhất định sẽ Liên Hoa hóa sanh trong Thế Giới Cực Lạc, thấy Phật, 
được Phật thọ ký.

Mắt thường ngắm hình tướng Phật, tai thường nghe lời Phật dạy, mũi 
thường ngửi mùi hương của Phật, lưỡi thường xưng niệm Phật Hiệu, 
thân thường lễ Tượng Phật, ý thường nghĩ đến Phật Pháp. Cả sáu căn 
không căn nào chẳng chuyên chú vào Phật cảnh. Giữ liên tục như thế 
không gián đoạn, không xen tạp.

Biết rõ chúng sanh và Phật như một, tâm và cõi nước chẳng hai, mượn y 
báo, chánh báo cõi kia để hiển lộ tâm tánh của mình. Ðã chẳng lầm 
tưởng ngoài tánh có Phật, mà cũng chẳng chấp cõi kia chẳng phải là 
tâm. Chẳng nhọc phương tiện mà tâm tự được khai ngộ. Ðấy là phương 
tiện tối thắng cực dễ để nhiếp khắp hành nhân quy về Tịnh Độ.

Ðối với việc đối trị chướng nặng đời mạt thì phiền não tuy nhiều, nhưng 
chỉ riêng mình dâm dục chính là căn bản của sanh tử. Ðối với pháp 
Vãng Sanh, nó gây chướng ngại nặng nề nhất. Vì thế, khuyên hành nhân 
nên quán dâm hỏa nơi thân chính là chân hỏa tánh không của Như Lai 
Tạng.



Hễ cứ khi nào nghiệp phát hiện thì bèn quán sát sâu xa cho đến khi giải 
ngộ, biến nó thành trí huệ quang. Làm như vậy thì chẳng những sự 
Vãng Sanh chẳng bị chướng ngại mà hành nhân còn được sanh lên 
Thượng Thượng Phẩm.

Vì lẽ đó, Kinh Tịnh Danh khen ngợi dâm, nộ, si vì thể tánh của chúng 
chính là Tạng Tánh, còn công dụng nhiễm hay tịnh của chúng thì cũng 
giống như úp hay ngửa bàn tay mà thôi.

Các kinh rộng khen Tịnh Độ nào là: Công đức chẳng thể nghĩ bàn, nào 
là pháp thế gian khó tin.

Hoặc là: Hết thảy Đức Phật hộ niệm, hoặc là vô thượng thâm diệu 
Thiền, hoặc là phương tiện hay lạ, hoặc là Vua của các Tam Muội v.v... 
Cớ sao riêng đối với pháp môn niệm Phật, chúng sanh lại hay khởi tâm 
nghi hoặc, thậm chí phá hoại niềm tin trong sạch của người khác, 
chướng ngại thiện hạnh của kẻ khác.

Kẻ bạc phước trí kém thường quen thói như thế đó. Lặng lẽ như sống 
gửi, trường trai thờ Phật, đạm bạc vô dục, siêng tu học đạo. Sau khi 
Vãng Sanh, được chứng ngộ xong thì nên đoái tưởng Ta Bà, trở lại sống 
nhờ trong cõi này để giúp bạn lữ, khuyên dỗ quần mê. Lại còn phân 
thân trong cõi nước khác trong những phương khác, ứng tích qua lại ba 
cõi, trọn chẳng hề nhọc mỏi.

Minh là chẳng tối tăm, tịnh là chẳng tán loạn. Minh tịnh chính là kết quả 
của chỉ quán, là thể của định huệ mà cũng là bản thể của cái tâm. Chỉ 
quán là công phu, định huệ là nhân hạnh, minh tịnh là công năng. Minh 
tịnh đến cùng cực thì liền khế hợp ngay với bổn thể. Nếu đạt được như 
vậy thì sẽ thành phước trí nhị nghiêm.



Thân tâm tịch định là chỉ. Quán tướng lông trắng giữa hai mày của Phật 
là quán. Tướng bạch hào rạng rỡ là minh. Giữ chắc chẳng động là tịnh.

Nghĩa là: Nhờ vào thân tướng của Phật để huân tập tâm tánh của ta. Nếu 
quán trí thành tựu thì sẽ tự nhiên hiển hiện. Hễ tu quán thì phải hiểu rõ 
vạn pháp duy tâm.

Kinh dạy: Tâm như thợ vẽ khéo, vẽ ra năm thứ ấm. Hết thảy trong thế 
gian, không gì chẳng tâm tạo. Không điều gì chẳng do tâm tạo.

Vì thế, ta biết: Tướng hảo của Phật Di Ðà tự nhiên tâm ta vốn sẵn đủ, 
tướng hảo ấy hiện ra trong khi ta nhập định cũng chỉ là từ tâm ta phát 
sanh ra. Tâm này tạo thành tướng hảo, tâm này là tướng hảo, chẳng từ 
cái khác mà có, chẳng từ bên ngoài vào. Hiểu rõ được như thế thì mới 
đáng gọi là tu quán đúng pháp.

Đại Sư Hành Sách.

Cổ Đức có bài kệ:

Cảnh là Diệu Giả, quán là không

Quán, cảnh cùng mất chính là trung

Nhất tâm dung, tuyệt không tung tích

Lặng chiếu chưa từng có trước sau.

Diệu lý cảnh quán viên dung được gói trọn không còn sót trong bốn câu 
kệ trên. Thấu hiểu được bài kệ trên sẽ hơn hẳn đọc cả mấy trăm quyển 
sách của Tông Thiên Thai. Tịnh nghiệp hành nhân nhất tâm trì danh sẽ 
chắc chắn được Vãng Sanh. Nếu kiêm tu diệu quán thì phẩm vị còn cao 
hơn nữa.



Một câu A Di Ðà Phật chẳng dứt nơi tâm lẫn miệng, tai thường nghe 
khiến cho tạp niệm không cách nào xen vào được, lũ ma không đường 
nào lấn vào. Tinh thần vui vẻ, mảy trần chẳng nhiễm, tín nguyện kiên cố 
thì sẽ mừng gặp thắng duyên.

***


