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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô! 

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy 

Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ ba, ngày 09/08/2022. 

*********************** 

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 971 

“NIỆM PHẬT VÃNG SANH CHÍNH LÀ THÀNH PHẬT”  

Trong các cõi nước, chỉ có cõi nước của chư Phật là không có ba đường ác. Chúng ta 

vãng sanh về được cõi Phật đồng nghĩa với chúng ta thẳng tiến đến thành Phật. Nếu không 

hiệu đính rõ chỗ này, nhiều người cho rằng chúng ta cường điệu hóa pháp môn niệm Phật. 

Vãng sanh chưa phải là thành Phật nhưng chắc chắn sẽ thành Phật vì thế giới của chư Phật 

không có tâm niệm ác, hành động ác. Nhân của ác đạo không có thì sẽ không có những cõi 

ác. Hàng ngày, chúng ta được Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế 

Chí giảng Kinh thuyết pháp, khuyến hóa nên chúng ta không bị lui sụt mà thẳng tiến tới quả 

vị Phật.  

Thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngoài Đức Phật A Di Đà còn có Bồ Tát Quan Thế 

Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu đều là diễn pháp âm. Chúng ta 

không có cơ hội để nghĩ tưởng mông lung. Ngày ngày chúng ta được ở trong thắng địa để 

chúng ta tu hành tinh tấn. 

Hòa Thượng nói: “Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói: “Duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị 

diệc, vô tam”. Chỉ có pháp nhất thừa, không hai, cũng không ba. Chỉ có pháp nhất thừa đưa 

chúng ta thẳng đến thành Phật, còn nhị thừa, tam thừa thì không thể. Trong Kinh Phật nói: 

“Vì chúng sanh không nghe được pháp nhất thừa nên ta đành phải nói nhị thừa và tam 

thừa”. Tam thừa chính là cõi trời, cõi người. Chúng ta tu ngũ giới, thập thiện để chúng ta trở 

lại làm người hoặc để được sinh cõi trời. Nhị thừa là các bậc từ sơ quả Tu Đà Hoàn đến A-

La-Hán. 

Hòa Thượng nói: “Lão thật niệm Phật chính là pháp nhất thừa. Một số người nghe 

điều này họ không phục, họ cho rằng những người niệm Phật tự khoa trương chính mình, 

tự khoa trương pháp niệm Phật của mình. Thế nhưng chúng ta tỉ mỉ quan sát, từ xưa đến 

nay, trong và ngoài nước, tất cả các tông phái đều xem trọng “Kinh Hoa Nghiêm”. “Kinh 

Hoa Nghiêm” là căn bản của pháp luân, là Nhất Thừa Viên Giáo. “Kinh Hoa Nghiêm” 

nói với các vị pháp môn niệm Phật. Niệm vị Phật nào? Chính là niệm “A Di Đà Phật”. 

Nếu như chúng ta không tin tưởng thì chúng ta đọc “Kinh Hoa Nghiêm” từ đầu đến cuối 

sẽ thấy, Bồ Tát Phổ Hiền thập nguyện cầu sinh Cực Lạc. Ngài phát mười đại nguyện cầu 
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sinh Cực Lạc, chính là dạy chúng ta niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. Đây chính là pháp môn 

tròn đầy, viên mãn”.  

Hòa Thượng là người thông tông, thông giáo. Ngài học Triết học sau đó chuyển sang 

học Phật. Hòa Thượng học với Ngài Lý Bỉnh Nam một thời gian dài, Ngài Lý Bỉnh Nam 

khuyên Hòa Thượng niệm Phật nhưng Hòa Thượng vẫn chưa tin. Khi Hòa Thượng giảng 

“Kinh Hoa Nghiêm”, “Kinh Lăng Nghiêm”, Ngài vẫn chưa niệm Phật. Một hôm, ngài tra 

trong “Kinh Hoa Nghiêm” để xem hai vị Đại Bồ Tát là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền 

tu pháp gì. Hoà Thượng xem thấy hai Ngài phát nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc và 

khuyên Thánh Chúng, Bồ Tát trong cõi Tỳ Lô Giá Na cùng niệm Phật. Hòa Thượng nói: 

“Một hôm, tôi chợt nghĩ ra hai vị Đại Bồ Tát ở thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật tu pháp gì? Tôi 

tra trong “Kinh Hoa Nghiêm” thì thấy các Ngài niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc 

và khuyên Bồ Tát ở cõi Tỳ Lô Giá Na niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Giáo chủ của cõi Tỳ 

Lô Giá Na cũng mong đệ tử của mình mau thẳng tiến thành Phật. Từ đó tôi một lòng một 

dạ niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc”. 

Hòa Thượng học pháp với Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam cũng thông tông, 

thông giáo. Ngài rất giỏi về Phật học và Y học. Hòa Thượng nói: “Ngài Lý Bỉnh Nam trước 

đây cũng không tin pháp môn niệm Phật. Ngài học Phật mấy chục năm, thông hiểu rất 

nhiều Kinh giáo, khi Ngài gặp Tổ Ấn Quang, Ngài bị Tổ Ấn Quang mắng một trận, từ đó 

Ngài nhận ra và tin pháp môn niệm Phật. Tôi cũng chỉ mất thời gian chưa tới 10 năm còn 

Ngài Lý Bỉnh Nam mất hơn 20 năm để tin pháp niệm Phật”. Chúng ta không mất nhiều 

thời gian oan uổng, lãng phí mà chúng ta đã tin được pháp niệm Phật. Nhưng chúng ta phải 

tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Đó mới gọi là tin! 

Trước đây, có những hành giả tu pháp môn Tịnh Độ đề xướng phương pháp tu: “Bất 

niệm tự niệm”, không cần niệm mà tự niệm. Người đạt tới cảnh giới này thì họ đã chân thật 

đạt được “nhất tâm bất loạn”. Họ niệm Phật đã tương ưng với Phật. Họ nghĩ ra phương pháp 

đó là đeo tai nghe suốt 7 ngày, 7 đêm. Trong suốt 7 ngày, họ nghe tiếng niệm Phật vang vọng 

trong tai. Khi họ bỏ tai nghe ra thì họ vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật. Họ cho rằng như vậy là 

họ đã đạt được “bất niệm tự niệm”. Đây chỉ là sự ngộ nhận của họ. Đó chỉ là tiếng vọng trong 

tâm, không phải họ đạt được nhất tâm.  

Tôi có một người học trò làm nghề DJ, người điều chỉnh nhạc cho các phòng trà, vũ 

trường. Khi học trò của tôi bỏ tai nghe ra thì lúc nào họ cũng nghe thấy tiếng nhạc. Họ chưa 

đạt được cảnh giới “nhất tâm bất loạn” vì phiền não, vọng tưởng, “tự tư tự lợi”, “danh vọng 

lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn” của họ vẫn còn nguyên. 

Phương pháp này hiện nay không còn ai nhắc đến. Chúng ta đã lãng phí thời gian, đã làm 

những việc oan uổng. Chúng ta dẫn đạo sai chúng sanh thì chúng ta phải gánh nhân quả đó. 

Hiện tại, mọi người nghĩ ra rất nhiều cách tu hành khác nhau. Hôm qua, có một người 

nói với tôi, họ hàng ngày niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật cho con vãng sanh về thế giới Tây 

Phương Cực Lạc”. Rất nhiều người tin theo phương pháp niệm Phật này. Họ cho rằng họ 

đang tu theo “Đại Kinh Khoa Chú” của Hòa Thượng Tịnh Không. Họ nghe “Đại Kinh Khoa 

Chú”, họ đề xướng Hòa Thượng Tịnh Không nhưng họ lại dạy mọi người niệm Phật theo 

cách của họ. Khi giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, Hòa Thượng nói: “Bạn có đủ can đảm suốt 
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đời niệm một câu A Di Đà Phật không!”. Ngài không dạy chúng ta nói câu “Nam Mô A Di 

Đà Phật cho con vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc”. Người ta nghe pháp rồi tự 

thêm vào, đó là đại tội, đại vọng ngữ.  

Hòa Thượng dạy chúng ta phải dùng “tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh 

giác, từ bi” để niệm Phật. Hòa Thượng Hải Hiền có  92 năm niệm Phật, Ngài cũng chỉ niệm 

“A Di Đà Phật”. Mỗi người có cách niệm khác nhau nhưng khi chúng ta truyền dạy cho 

người thì chúng ta phải truyền lại đúng cách mà Tổ Sư Đại Đức đã dạy. Tôi không đề xướng 

cách tu. Hiện tại, mọi người đang niệm Phật cho Hòa Thượng trong 49 ngày. Hòa Thượng 

cũng chỉ niệm “A Di Đà Phật”, Ngài niệm rất chậm rãi.  

Có người cho rằng họ niệm một câu dài như vậy họ an lạc. Chúng ta phải tỉnh giác 

đừng để trở thành chuột bạch để họ thí nghiệm. Cuộc sống rất ngắn ngủi, chúng ta không  có 

nhiều thời gian để làm lại. Ngài Ngẫu Ích, Tổ Sư của Tịnh Độ, dạy đồ chúng niệm là: “Nam 

Mô A Di Đà Phật”. “Nam Mô” là quy y, là cung kính, là nương về. Đồ chúng hỏi Ngài niệm 

Phật như thế nào thì Ngài nói: “Ta niệm“A Di Đà Phật”. Đồ chúng ngạc nhiên thì Ngài nói: 

“Ta chỉ niệm “A Di Đà Phật” vì ta tin chắc có thế giới Tây Phương Cực Lạc, ta tin chắc có 

Phật A Di Đà, ta tin chắc rằng ta sẽ vãng sanh  nên ta không cần nói lời khách sáo!”.  

Cách đây khoảng 15 năm, khi tôi mới đến Đà Lạt, có một ông cụ lớn tuổi thường 

dùng máy đánh chữ  để đánh bài về pháp môn niệm Phật mang đi phổ biến. Ông hỏi tôi: 

“Thưa Thầy, có người nói niệm Phật mà không niệm “Nam Mô” là tà đạo vậy thì họ nói 

đúng hay sai?”.  Hàng ngày ông tụng “Kinh A Di Đà” nhiều lần nhưng ông vẫn là “hữu khẩu, 

vô tâm”. Ông đọc tụng nhiều lần mà không nhớ ở trong tâm. Tôi nói: “Trong “Kinh A Di 

Đà” nhắc đi nhắc lại rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc có “A Di Đà Phật”. Khi tụng 

“Kinh A Di Đà” chúng ta cũng niệm “A Di Đà Phật” từ đầu đến cuối”. Nghe đến đây, ông 

cũng tự nhận ra câu trả lời. Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Chúng ta phải làm theo Hòa 

Thượng Tịnh Không thì chúng ta được nói rằng chúng ta đang nghe pháp của Hòa Thượng 

Tịnh Không. Nếu chúng ta thêm hay bớt đi một chữ thì chúng ta đừng nói là chúng ta đang tu 

theo Ngài. Hòa Thượng nói: “Bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu “A Di 

Đà Phật” không!”.  

Tôi chưa từng tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”. Tôi cũng không đọc bài hồi hướng. Hàng 

ngày, tôi chỉ lạy Phật, niệm Phật. Hòa Thượng nói: “Bạn hướng đến, bạn cầu sanh thế giới 

Tây Phương Cực Lạc thì bạn mới niệm “A Di Đà Phật”. Chúng ta không cần phải niệm dài 

dòng, niệm thừa.  

Hòa Thượng nói: “Ngài Thiện Tài Đồng Tử là tấm gương của người tu hành. Ngài 

là học trò tâm huyết của Ngài Văn Thù. Ngài được Ngài Văn Thù đặt cho nền tảng vững 

chắc là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tín tâm. Ngài Thiện Tài Đồng Tử tu pháp 

môn Niệm Phật. Vì sao Ngài tu pháp môn niệm Phật, Ngài đã có Thầy rồi mà Ngài còn 

phải đi tham học thêm 53 vị Thiện Tri Thức? Thật ra, 53 vị Thiện Tri Thức là đại biểu cho 

tám vạn bốn ngàn pháp môn khác. Ý này chính nói với chúng ta: Vô lượng vô biên pháp 

môn ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta hiểu rõ tường tận, thông đạt thấu đáo, nhưng 

chúng ta vẫn như như bất động, vẫn là một câu “A Di Đà Phật” niệm đến cùng. Đây 
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chính là bí quyết của “Kinh Hoa Nghiêm”. Chúng ta đối với việc này nhất định phải nhận 

biết rõ ràng!”. 

Khi Hòa Thượng mất, chúng tôi dịch một đoạn video ngắn có tên là: “Hòa Thượng có 

sợ chết không?”, trong video Hòa Thượng nói: “Tôi không sợ chết, tôi đã chuẩn bị từ rất 

lâu tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi chưa đi vì vẫn còn những việc cần làm cho chúng 

sanh”.   

Hòa Thượng nói: “Pháp môn niệm Phật là pháp môn đệ nhất. Gặp được pháp môn 

niệm Phật là nhân duyên thù thắng trong cuộc đời, là cơ hội thành Phật của chúng ta. 

Vãng sanh chính là thành Phật. Ở ngay trong đời này chúng ta phải chân thật nắm lấy cơ 

hội này. Chúng ta không khéo nắm lấy, chúng ta bỏ lỡ cơ hội ngay một đời có thể thành 

Phật thì rất đáng tiếc!”. 

Nhiều năm tôi bôn ba khắp nơi, trước khi tôi khuyến khích mọi người hoằng trì văn 

hóa truyền thống thì tôi cực lực đề xướng Tịnh Độ. Nhưng tôi nói mọi người không tin vì tôi 

chỉ là một Cư sĩ. Có một video trên Youtube, họ nói rằng họ chuẩn bị nói lời của Hòa 

Thượng Tịnh Không. Họ chỉ mượn danh nghĩa của Hòa Thượng để tô đắp cho “danh vọng lợi 

dưỡng” của chính mình. Họ không biết hổ thẹn! Hòa Thượng cả cuộc đời là tam bất quản: 

“Không quản tiền, không quản việc, không quản người”. Cả cuộc đời Ngài chỉ có quyền sử 

dụng không có quyền sở hữu. Nếu người nào làm sai ba điều này thì họ chỉ đang mạo danh 

Hòa Thượng. 

Trong “Kinh A Di Đà” nói: “Nếu ai biết được số lượng của Thánh Chúng Thế giới 

Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà thệ không thành Phật. Nếu trí tuệ của Thánh 

Chúng Thế giới Tây Phương Cực Lạc mà có giới hạn thì Đức Phật A Di Đà thệ không 

thành Phật”. Chúng ta dùng tâm “chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi" 

niệm “A Di Đà Phật”. Trong “Kinh A Di Đà” nói: “Nếu chúng sanh nào mà nhất tâm bất 

loạn niệm “A Di Đà Phật” từ một ngày cho đến bảy ngày thì đích thân Đức Phật A Di Đà, 

cùng Thánh Chúng đến tiếp dẫn vãng sanh”. Tôi chỉ nói trong phạm vi lớp học nếu ai nghe 

mà không hài lòng thì đó không phải ý của tôi! 

***************************** 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. 

Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập 

mang lại lợi ích cho mọi người! 

   

 


