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Buổi 28 ngày 19/06/2022 

NHẤT CHÂN 

Pháp giới Nhất chân ở đâu? Nơi nào, lúc nào cũng đều là pháp giới Nhất chân. 

Người thời nay ưa thích nói đột phá, Nhất chân chính là đột phá thanh tịnh rốt ráo 

nhất. Cái gọi là không gian bốn chiều, không gian năm chiều, không gian sáu chiều, mãi 

đến không gian vô hạn chiều, thực tế chính là pháp giới mà Phật pháp giảng. “Pháp 

giới”, chia lớn thành mười pháp giới, phân nhỏ thì có vô lượng vô biên, rất gần và rất 

giống với thuyết thời không vô hạn độ. Những hiện tượng này đều bắt nguồn từ vô 

minh, thiếu hiểu biết mà ra. Nếu có thể đột phá được nhiều tầng thì thấy được pháp giới 

Nhất chân: Có thể thấy được pháp giới Nhất chân liền được thành Phật, chính là “kiến 

tánh thành Phật” mà nhà Thiền gọi. Nhất chân chính là chân tánh, chân tâm. 

MA CHƯỚNG 

Thái thượng cảm ứng thiên giảng rất hay: “họa phúc không có cửa, tự mình chiêu 

cảm đến”. Hằng ngày, trong lúc chúng ta vô tình hay cố ý đắc tội với người ác, ắt sẽ 

chiêu cảm đến quả báo bất như ý, vậy ma chướng của chúng ta trên bước đường tu học 

Bồ tát đạo sẽ rất nhiều. “Ma chướng” chính là người và việc chúng ta đắc tội, cho nên 

có trở lực phản kháng lại. Không đắc tội với người ma chướng sẽ ít; đắc tội với nhiều 

người thì ma chướng càng nhiều. 

CHÁNH TRI CHÁNH KIẾN 

“Tri kiến” hay còn gọi là chánh tri chánh kiến, là điều quan trọng nhất. Tổng cương 

lĩnh của tu hành pháp môn niệm Phật là phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. “Phát 
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tâm Bồ đề chính là chánh tri chánh kiến, cho nên, không có chánh tri chánh kiến thì dẫu 

có đạt được nhất hướng chuyên niệm cũng rất khó có thể vãng sanh, điểm này rất quan 

trọng. Thực tế mà nói, nếu không có chánh tri chánh kiến thì tuy bạn nhất hướng chuyên 

niệm cũng rất khó để thành tựu. Vì nhất chính là nhất tâm, tâm có tạp niệm thì không 

phải là nhất tâm. Bạn chuyên niệm A Di Đà Phật mà bị xen tạp, thì dẫu có buông bỏ hết 

những pháp môn khác, dường như là nhất tâm chuyên niệm nhưng kỳ thật không phải, 

vẫn là xen tạp vọng tưởng, phiền não, vẫn không thể thành tựu. Nên biết, trong quá trình 

tu hành, tri kiến đặc biệt quan trọng. 

“Tri kiến” nếu dùng từ hiện đại mà nói, chính là “nhận thức”, nhận thức về Phật 

pháp, nhận biết về thế gian pháp. Có nhận thức đúng đắn tức là chánh tri chánh kiến. 

Phật pháp ở thế gian giáo hóa chúng sanh không gì khác hơn ngoài việc giúp đỡ họ kiến 

lập chánh tri chánh kiến, có chánh tri chánh kiến thì tu hành liền trở nên dễ dàng. Cho 

nên tu hành của mỗi người, nếu không thể chế ngự được phiền não, không thể khắc 

phục được tập khí, vấn đề vẫn là ở trên tri kiến. 

Buổi 29 ngày 17/07/2022 

Vừa mở đầu kinh Pháp hoa, đức Thế Tôn liền nói ra tông chỉ của giáo học là “khai 

thị ngộ nhập tri kiến của Phật”. Phật vì chúng ta mà khai thị, bản thân chúng ta phải 

có năng lực để ngộ nhập. “Ngộ” là tường tận, “nhập” là chân thật làm được. Nghĩa là 

đem chánh tri chánh kiến dung hòa với đời sống của chính mình thành một thể, đây gọi 

là dung hòa, tục ngữ gọi là chứng quả, “nhập” chính là ý nghĩa của chứng. 

Tông Thiên thai nói: “Người nói được mà không làm được, chỉ là quốc sư; người 

nói được mà làm được, ấy là quốc bảo”. Ý nghĩa của hai câu nói trên chính là điều mà 

trong kinh đức Phật thường giảng nói, người phá giới còn có thể cứu được, nhưng người 

phá kiến thì hoàn toàn không thể cứu được. 

“Nói được mà không làm được” chính là phá giới. 

Họ biết giảng nói mà làm không được, nhưng những điều họ nói ra là chân thật, 

họ không nói sai, trên tri kiến là đúng, cho nên những người này vẫn có thể cứu độ. Còn 

như người giữ giới rất nghiêm, làm được rất tốt, nhưng tri kiến sai lầm, thì không thể 

cứu được. Ví như chư Phật Như Lai, lịch đại tổ sư đại đức đều dạy chúng ta cầu sanh 

Tịnh Độ, không chỉ người niệm Phật mới cầu sanh Tịnh Độ, mà người tu học bất kỳ 

một pháp môn nào, đến sau cùng vẫn phải hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, kiến giải này 

chính là chánh tri chánh kiến. Chính mình có thể nhất tâm cầu vãng sanh Tịnh Độ, hơn 

nữa còn có thể đem chánh pháp giới thiệu cho người khác, người như vậy chính là quốc 

bảo. 

Hoằng pháp và hộ pháp. 

Tu học Phật pháp, hoằng dương Phật pháp, tuyệt đối chúng ta không được nhân 

danh Phật pháp để lừa gạt chúng sanh, cầu danh văn lợi dưỡng, tham đắm hưởng thụ 
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năm dục sáu trần. Mặc dù trước mắt có thể hưởng được một chút tiện nghi nhỏ, nhưng 

đời sau nhất định phải đọa địa ngục A-tỳ. Do đây có thể biết, dũng mãnh tinh tấn, chăm 

chỉ tu học là điều rất quan trọng. 

Hoằng dương Phật pháp cần phải chính mình làm ra một tấm gương tốt, phải 

nhận biết rõ thời đại này, phải có trí tuệ, phương tiện, khéo léo để dẫn dắt tất cả 

chúng sanh tin nhận phụng hành lời Phật dạy, làm được như vậy chúng ta mới không 

uổng phí cuộc đời này. 

Buổi 30 ngày 31/07/2022 

Đạo Dưỡng Sanh 

Thường ngày khi ăn thức ăn, chúng ta phải chú ý cẩn thận, để tránh bị ngộ độc 

thực phẩm. Cần phải biết phương pháp giải độc hiệu quả nhất chính là tâm thanh tịnh, 

tâm đại từ bi. Tâm của chúng ta khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi, vì vậy rất dễ bị 

cảm nhiễm những độc tố này. 

Gần đây chúng ta thấy một số người nhất tâm chuyên chú, không luận là người trẻ 

hay người già (điển hình nhất là lão cư sĩ Lưu Thừa Phù hơn 90 tuổi), sự thay đổi về 

sức khỏe, tinh thần và tướng mạo của họ đã chứng minh, lời Phật dạy một chút cũng 

không sai, đây chính là chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân – làm minh chứng. 

Cho nên, chúng ta vì sức khỏe của tự thân mình, muốn ít bệnh, ít phiền não nếu không 

tu tâm thanh tịnh, tâm từ bi thì không cách nào làm được. 

Đạo Tràng 

Kiến lập đạo tràng, hộ trì đạo tràng nhất định phải giải hành tương ưng. Giảng 

kinh thuyết pháp là giải môn, lãnh chúng tu hành là hành môn, hai việc này đều rất quan 

trọng, nếu hội đủ thì sẽ trở thành một đạo tràng hoàn mĩ. Từ xưa đến nay người tu mà 

hành giải đầy đủ không nhiều, nếu hai điều này không thể đầy đủ, thì chúng ta thà chọn 

hành môn, không nên cầu giải môn. 

Hộ trì đạo tràng quan trọng nhất là vâng theo sáu pháp hòa kính, nếu bỏ sáu pháp 

này thì không phải là đạo tràng Phật pháp. Không phải đạo tràng của Phật, ắt là của ma 

rồi. Đạo tràng của Phật dùng để hoằng pháp lợi sanh, là nơi dẫn đạo cho tất cả chúng 

sinh tu hành, giúp họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hướng tới mục tiêu này mà 

làm thì đó là đạo tràng của Phật. Còn như độc chiếm đạo tràng của Phật, không đẩy 

mạnh sự nghiệp giáo dục, bỏ gốc chạy theo ngọn, thì đó là việc làm của ma. Là Phật 

hay ma đều nằm trong một niệm của mình, làm Phật thì có thể vãng sanh, làm ma thì 

nhất định phải đọa vào ba đường ác. Cho dù bạn có làm tất cả việc thiện chăng nữa vẫn 

không thể tránh khỏi đọa lạc, vì đã phạm tội phá hoại chánh pháp. Do đó, tất cả các việc 

thiện đều không thể bù được tội lỗi này. 
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Xã hội ngày nay, chùa chiền không có thu nhập, không có tài sản cố định, hoàn 

toàn dựa vào sự cúng dường của tín đồ (đàn na tín thí). Thế là liền đem tín đồ xem như 

là người trợ cấp, rồi nghĩ hết cách chiêu dụ họ, tâm phan duyên rất nặng nề, đạo tâm trở 

nên hư hoại, ô nhiễm và không còn thanh tịnh, đây là chỗ mà hoàn cảnh tu học của 

người thời nay không bằng thời xưa. Đồng thời cũng là nguyên nhân lý giải vì sao thời 

nay người tu hành nhiều mà người thành tựu lại rất ít. 

Đạo tràng không cần lớn, càng nhỏ càng tốt, chi tiêu ít thì cuộc sống liền đơn giản; 

nếu dư giả thì phải tận tâm tận lực hoằng pháp lợi sinh.  

Buổi 31 ngày 07/08/2022 

Phước huệ 

Họa phúc, thực tế là gắn liền(dính chặt) trong khoảng một niệm của chúng sinh. 

Một niệm thiện chính là phúc, một niệm ác chính là tai họa. Trong phúc báo, thanh phúc 

là thứ khó đạt nhất, ở trong thanh phúc có trí huệ cao độ, cho nên không tạo tội nghiệp. 

Phước báo trong thế gian, phước báo càng lớn, thì tạo nghiệp càng dễ dàng, cho nên tác 

dụng phụ cũng lớn, đây là điều chúng ta phải ghi nhớ. Nếu như chúng ta có thể lý giải 

được thanh phúc, hiểu rõ thanh phúc, hưởng thụ thanh phúc, phước báu này chân thật 

là vô lượng vô biên, trí huệ cũng nhất định theo đó mà thêm lớn. Chúng ta chính mình 

phải chân thật nỗ lực tu phước, đồng thời cần phải khuyên bảo tất cả mọi người tu 

phước, mọi người đều có phước báu rồi, nơi đây sẽ không bị tai nạn. 

Giả như chỉ có chúng ta là người có phước, mọi người không có phước, chúng ta 

vẫn là không thể tránh được cộng nghiệp, vì vậy khuyên nhủ chúng sinh tu phước là vô 

cùng quan trọng. 

Có tiền là phước báo, dùng tiền là trí tuệ. 

Người có phước báo lớn, nếu như không có trí tuệ, toàn bộ số tiền anh ta sử dụng 

đều là luống uổng; Người có trí huệ, phước báu tuy nhỏ, nhưng mỗi phần tiền của họ 

đều tu được phước báo rất lớn, cho nên gọi là “xả tài tu phước”. Do đó có thể biết, người 

không có trí tuệ, muốn tu phước cũng không tu được.  

Từ trên “nhân địa” mà nói, trí tuệ quan trọng hơn phước báo, bởi vì người có trí 

tuệ sẽ không tạo nghiệp, sẽ biết đem lỗi lầm của mình giảm tới mức thấp nhất. Người 

không có trí tuệ, tạo tác tội nghiệp nhưng vẫn cho là mình đang tu phước. Chúng ta có 

thể xem thấy những sự việc như vậy ở trước mắt rất nhiều, họ thật sự có tiền, cũng thật 

lòng phát tâm, nhưng cái họ làm ra là tội nghiệp, không phải là tu phước, mà tự cho là 

đang tu phước, thực tế này là việc vô cùng đáng tiếc. Phải nên biết thế xuất thế gian 

pháp đều là nhân quả của phước huệ. Phước báo tất nhiên là quan trọng, trí tuệ còn quan 

trọng hơn. Có phước báo mà không có trí tuệ, khi hưởng phước rồi nhất định tạo tác 

trọng tội, đây là “tam thế oán” mà Phật giảng nói. Phước hưởng hết rồi, đọa lạc ở trong 
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đường ác, nếu muốn ra khỏi, điều này thật không dễ dàng, không biết được phải trải qua 

bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa đây? 

Có trí tuệ, không có phước báo, tuy trải qua ngày tháng thanh khổ, rất khó khăn, 

nhưng không tạo ác nghiệp, thông thường vẫn là có thể vãng sanh thành Phật, bởi vì 

cuộc sống họ quá khổ rồi, họ nhàm chán đối với thế gian này, trái lại đạo tâm sanh khởi. 

Do đó có thể thấy, phước báu không phải là việc tốt, Phật dạy đệ tử xuất gia phải 

tu phước, nhất định không hưởng phước, vẫn cứ trải qua những ngày tháng thanh bần, 

phải lấy khổ làm thầy, đạo lý là ở chỗ này, sợ bạn hưởng phước rồi sẽ tạo tội nghiệp.  

Lúc trẻ tu phước nhiều một chút, đến khi già bạn sẽ được hưởng phước, sẽ có nhiều 

người đến chăm sóc cho bạn. Lúc trẻ không chịu tu phước, đến khi về già, không có 

người chăm sóc, bạn vẫn là phải tự thân vận động, cái nhân duyên quả báo này đích 

thực không mảy may sai chạy. 

Buổi 32 ngày 21/08/2022 

Xuất gia. 

Tâm muốn xuất gia, cũng xem là có sự giác ngộ tương đối. Giác ngộ cái gì? Giác 

ngộ được sự đáng sợ của sinh tử luân hồi, lập chí phải ngay ở ngay trong đời này liễu 

thoát sinh tử, ra khỏi ra khỏi luân hồi, Điều mà đại đức xưa giảng nói: “Chân thật vì 

sinh tử mà xuất gia”. Một người mà có giác ngộ như vậy, tâm thái họ trong việc đối 

người, đối việc, đối vật, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường, sẽ không 

còn tranh danh trục lợi, cũng sẽ không đấu đá lẫn nhau.Vì sao lại như vậy? Họ biết được 

đó là nghiệp luân hồi. Một lòng vì thoát sinh tử, xuất tam giới, thì không phải là làm 

không được, “lão thật niệm Phật”, thì có thể làm được. Chúng ta phản tỉnh chính mình, 

đã lão thật hay chưa? 

Xuất gia, chân thật phải nói đến việc ôm ấp nguyện vọng hoằng pháp lợi sinh, có 

chướng ngại hay không? Chướng ngại rất nhiều.Trong một đạo tràng, Sư huynh đệ, trú 

chúng ở đó rất nhiều, một mình bạn muốn vượt hơn người khác, người khác đố kỵ, 

chướng ngại, luôn là muốn hạ thấp bạn xuống. Loại đặc tính đố kỵ, chướng ngại nghiêm 

trọng này, từ thời Thích Ca Mâu Ni Phật đã có rồi, Lục quần Tì Kheo chính là một nhóm 

người đố kỵ, chướng ngại. Trong Lục tổ đàn kinh, Đại sư Lục tổ Huệ Năng ẩn náu trong 

đội thợ săn, đã ẩn trốn trong 15 năm, vì sao vậy? Chính là để tránh khỏi bị đố kỵ, chướng 

ngại của người khác. Họ không thể, cũng không muốn bạn có thành tựu. 

Nếu chúng ta trong lòng có cái ý niệm này: người khác mạnh hơn mình, làm những 

sự việc hoằng pháp lợi sinh, ta đố kị họ, ta muốn tìm cách bắt bẻ họ, ngăn cản họ; thì ta 

chính là con cháu của ma đến nơi cửa Phật để chuyên làm việc phá hoại Phật pháp.  

Nếu có người chân thật phát tâm theo đuổi con đường hoằng pháp lợi sanh, chúng 

ta sinh tâm hoan hỷ, toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ, chăm sóc họ, đây mới là phật tử 
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chân chính. Cho nên chúng ta xuất gia rồi, rút cuộc là con cháu của ma hay là con cháu 

của Phật? Ngay khi tự mình phản tỉnh, kiểm điểm liền biết ngay. Con cháu của ma xuất 

gia, quả báo tương lai nhất định ở trong ba đường ác, vì họ chướng đạo, không phải 

hoằng đạo. 

Chân thật phát tâm hoàng pháp lợi sanh, nhất định phải có phương tiện khéo léo, 

đó chính là khi bản thân dụng công, thái độ rất khiêm nhường, tốt nhất khi dụng công 

không nên để người khác biết. Chỗ người ta không nhìn thấy, ta dụng công; chỗ người 

ta nhìn thấy ta hòa mình với thế gian, cùng kết thành một mảng với mọi người, hằng 

thuận chúng sinh, tùy hỉ công đức, ngay khi chỗ người không nhìn thấy thì tự mình 

chăm chỉ nỗ lực. Đem tất cả danh văn lợi dưỡng, tam sân si mạn, đố kỵ, chướng ngại 

buông bỏ hết, buông bỏ những thứ này, chính là buông bỏ sáu cõi luân hồi. Toàn tâm 

toàn ý niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, khuyên người niệm Phật, đây chính là con đường 

vãng sanh thành Phật. 

Vì sao phải phải phát tâm xuất gia? Học Phật, tại gia cũng có thể thành phật; xuất 

gia chính là vì giữ gìn Phật pháp, tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, phải 

chân thật đem Phật pháp mở mang rộng lớn, chân thật lợi ích chúng sinh, đây mới là 

công việc của người xuất gia. 

Trong thời đại này, nếu không phải chân thật theo đuổi sự nghiệp lợi ích chúng 

sinh, thì chắc chắn là đang làm sự nghiệp đấu tranh: tranh danh đoạt lợi, không thể 

khoan dung, bài trừ lẫn nhau, tạo tác những tội nghiệp này. Việc hoằng pháp lợi sinh, 

chỉ cần chính mình có tâm muốn làm, người người đều có thể làm được , ai cũng có thể 

làm được vô cùng viên mãn, không làm thì hết cách rồi. 

Buổi 33 ngày 28/08/2022 

Nếu như chúng ta xuất gia rồi, mà không thể tín giải, thực hành giáo huấn của 

Phật, thì chính là con cháu ma vương, là thời kì mạt pháp ẩn mình ở trong tăng đoàn, 

hủy hoại Phật pháp. Tuy là trước mắt có thể được một chút lợi ích: lợi ích danh văn lợi 

dưỡng, lợi ích năm dục sáu trần, thế nhưng đời sau nhất định đọa A Tì Địa ngục. 

Trong thời kì mạt pháp, hoàn cảnh đời sống người xuất gia không giống trước đây, 

trước đây hoàn cảnh đời sống người xuất gia có sự đảm bảo. Như ở Trung Quốc trước 

đây, am đường tự viện đều có tài sản, có ruộng vườn, có núi rừng, có thể cho nông dân 

thuê trồng trọt, tự viện nhận tiền thuê, lương thực của họ ổn định, kinh tế có nguồn gốc, 

cho nên tâm thanh tịnh được định, không cần phan duyên với tín đồ, tu hành dễ thành 

tựu. 

Phát tâm xuất gia rồi, nhất định phải biết, sự đọa lạc của chúng ta so với người thế 

gian là nặng hơn, thê thảm hơn nhiều. 

Người thế gian mê hoặc điên đảo, đọa lạc còn có thể tha thứ được, chúng ta ngày 

ngày nghe Phật pháp, với đạo lý nhân duyên quả báo cùng sự thật đều có trình độ lý 
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giải tương đối, biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm, cho nên tội lỗi sẽ phải chịu nặng thêm, 

so với người bình thường nặng hơn nhiều, đây là chúng ta tự mình không thể không cẩn 

thận, không thể không hiểu rõ. 

Chúng ta đã phát tâm xuất gia rồi, sống ở trong tăng đoàn, đây là nhân duyên hi 

hữu. Chính mình phải tôn trọng bản thân, phải chăm chỉ nỗ lực phấn đấu,lấy đạo nghiệp 

làm hàng đầu, nương chúng theo chúng, khích lệ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta 

tự mình có thể thành tựu, chính là thành tựu xã hội, chính là thành tựu Phật pháp trụ 

thế, chính là thành tựu chúng sinh lìa khổ được vui, ảnh hưởng này to lớn biết bao? 

Chúng ta tự mình phải làm ra một tấm gương tốt, chẳng những làm tấm gương tốt 

cho người thân trong gia đình, mà còn làm tấm gương tốt cho người xuất gia, đây là 

chân chính không uổng phí một đời xuất gia, đây mới là tu tích công đức chân chính.  

Đã phát tâm xuất gia học Phật rồi, thì nhất định phải gánh vác sứ mệnh hoằng pháp 

lợi sinh; nếu không, thành tựu nhất định sẽ không bằng người tại gia. Hoằng pháp lợi 

sinh, một đời này học một, hai bộ kinh là đủ dùng rồi, không cần phải học nhiều. Bộ 

kinh bạn chọn để tu học, kinh văn, chú giải đều phải thuộc lòng, nếu không làm theo 

phương pháp của đại đức xưa, thành tựu chúng ta còn xa mới được như người xưa. 

Đại đức xưa đã nói "Năm năm học giới", ngay trong năm năm này vì thường trụ 

phục vụ, là tu phúc, tu bố thí, tu nhẫn nhục; ở ngay trong năm năm này, bạn phải đem 

những kinh điển này học thuộc lòng. 

Trong tự viện tùng lâm trước đây, người xuất gia trong 5 năm đầu không đủ tư 

cách nghe kinh. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh hiện nay, kinh có thể nghe, nhưng nhất 

định phải lấy việc thuộc kinh điển làm chính. 

Buổi 34 ngày 04/09/2022 

Cầu pháp 

Cầu học, cầu đạo đều trong một chữ “cầu”, là cần phải chính mình đi cầu mới 

được, còn như chính mình không chịu cầu thì không có ai nói cho bạn. Vì chúng sanh 

không biết, cũng không hiểu cầu thế nào mới được, cho nên chư Phật Bồ tát đại từ đại 

bi hiện thân thuyết pháp thay thế chúng sanh mà cầu thỉnh. Chúng ta xem thấy trong 

kinh điển nhà Phật, những vị đương cơ thường thay chúng sanh mà cầu pháp. Trong 

kinh Vô Lượng Thọ, đức A Nan bước ra khải thỉnh, chính là thay chúng sanh thỉnh 

pháp. 

Năm trăm năm sau 

Trong kinh Kim cang nói “năm trăm năm sau”, năm trăm năm sau có một số cách 

nói, trong đó có một cách nói là 5 lần sau năm trăm năm. Chánh pháp một nghìn năm, 

tượng pháp một nghìn năm, mạt pháp một vạn năm, mà năm trăm năm đầu tiên của thời 

mạt pháp, đức Phật nói đây là thời đại đấu tranh kiên cố. 
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Năm trăm năm thứ nhất – sau Phật diệt độ năm trăm năm, là thời đại giải thoát 

kiên cố. Thời này, người tu hành chứng quả rất nhiều, kinh điển của Phật cũng được 

kiết tập trong thời đại này, cho nên những vị tham dự kiết tập kinh điển chí ít đều là 

những vị đã chứng từ tam quả trở lên, đa phần là chứng được tứ quả A La Hán. 

Năm trăm năm thứ hai là thời đại thiền định kiên cố. 

Năm trăm năm thứ ba là thời đại đa văn kiên cố, đa văn tức là chỉ xem trọng việc 

nghiên cứu thảo luận kinh điển, giảng kinh thuyết pháp mà lơ là việc tu hành. 

Năm trăm năm thứ tư là thời đại chùa tháp kiên cố, thời này ngay cả Phật học cũng 

không có tinh thần để thảo luận, mọi người chỉ bận rộn xây dựng chùa chiền. 

Năm trăm năm thứ năm là thời đại đấu tranh kiên cố. 

Theo lịch sử Trung Hoa ghi chép, đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay (năm 

1995) là 3021 năm, tức là mở đầu thời năm trăm năm thứ bảy, đây là thời kỳ chỉ đấu 

tranh, đấu tranh và đấu tranh. Chúng ta tỉ mỉ xem xét, có nơi nào mà không có đấu tranh 

không? Kỳ thật, khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở đời, bên ngoài đã có chín mươi 

sáu ngoại đạo đối đầu, không thể hòa hợp với Phật pháp; bên trong thì có Đề Bà Đạt Đa 

và Lục quần tỳ kheo nhiễu loạn tăng đoàn, phá hòa hợp tăng, thậm chí còn nghĩ cách để 

hãm hại đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra, từ trong lịch sử, chúng ta nhìn thấy ở 

Trung Hoa có đạo tràng nào mà không có đấu tranh? Trong đạo tràng, vàng thau lẫn 

lộn, có người tu hành tốt, cũng có kẻ rắp tâm muốn phá hoại đạo tràng, đây là điều mà 

thật sự bất kỳ một đoàn thể nào cũng không thể tránh khỏi. Đây chính là nỗi bất hạnh 

của nhà Phật, cũng là hiện tượng phải gặp nạn, chịu khổ của chúng sanh. 

Tự độ độ tha 

Hoằng pháp lợi sinh như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả của tự độ độ tha? 

Cần phải đem những lời giáo huấn trong kinh áp dụng vào trong cuộc sống thực tế 

thường ngày. Nếu làm không được, tuy những lời giảng nói là chánh pháp nhưng sẽ 

giảng không được thấu triệt. Vì sao không thể thấu triệt? Vì đó không phải là sự thể hội 

của bản thân, mà chỉ là những điều được nghe nói mà thôi. Cho dù là xem thấy từ trong 

kinh điển, cũng chỉ là những điều nghe nói – là nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, 

nghe các vị Bồ tát nói, không phải đích thân mình thể hội được. Chúng ta phải làm thế 

nào mới có thể đích thân thể hội được? Nhất định phải tự mình nỗ lực làm, phải đoạn 

ác tu thiện, tích công bồi đức, mỗi ngày phải phản tỉnh, kiểm điểm lỗi lầm của chính 

mình. Chúng ta đều đã đọc qua Liễu phàm tứ huấn, tiên sinh Viên Liễu Phàm chính là 

một tấm gương rất tốt. 

Buổi 35 ngày 11/09/2022 

Pháp cúng dường 
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Bất luận xuất gia hay tại gia, hễ là người học phật, khi tiếp nhận tài vật cúng dường, 

nhất định phải lấy pháp cúng dường để hồi báo. Phật đà tại thế là dùng chế độ khất thực, 

khi tiếp nhận cúng dường, nhất định phải nói pháp cho người nghe, đây chính là báo 

đáp ân huệ của thí chủ. Ở trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta khi tiếp nhận cúng 

dường của người khác, cũng phải hiểu quy củ, phải vì người nói pháp. Nếu không có 

người khải thỉnh, thì có thể không nói; có người khải thỉnh, thì nhất định phải nói. 

Nguyên tắc quan trọng nhất khi giảng pháp chính là phải chỉ ra những căn bệnh mà mọi 

người hiện nay thường mắc phải, để giúp họ sửa chữa, đây mới là lợi ích lớn nhất. Cho 

nên không cần đàm huyền thuyết diệu, nói những lời dư thừa đó chẳng ích lợi gì. 

Vãng sanh. 

Chúng ta niệm niệm phải nghĩ quê hương, quê hương chính là y chánh trang 

nghiêm của thế giới tây phương cực lạc. Phải ghi nhớ điều này trong tâm, còn những 

việc khác chúng ta không liên quan gì đến ta, thời thời khắc khắc phải nhớ nghĩ đến 

việc về nhà, ý niệm muốn vãng sanh, ý niệm này là chánh niệm.Vãng sinh là sống, 

không phải chết, hơn nữa là chân thật “sống mãi”, sẽ không còn sinh tử, không còn luân 

hồi nữa. Cho nên đó là bắt đầu của đời sống chân thực, không thể vãng sinh, vậy thì có 

sinh tử. Nhà Phật thường nói “pháp thân huệ mạng” Vãng sinh chính là bắt đầu chứng 

được pháp thân huệ mạng, là bắt đầu chân thường, không phải vô thường, trên thế gian 

làm là vô thường. 

Pháp tinh yếu mười niệm.  

Xin đề nghị dùng pháp thập niệm giản yếu mà pháp sư Tịnh không tuyên giảng 

làm quy củ thường ngày cho người tự tu và cộng tu của Tịnh tông ngày nay và sau này. 

Pháp đó được nói rõ như sau: Người tự tu, tức là phương pháp một ngày chín lần 

niệm mười câu danh hiệu Phật. Là sáng sớm thức dậy và trước lúc đi ngủ; ba bữa ăn 

trong ngày; trước khi bắt đầu công việc và khi kết thúc công việc buổi sáng ; trước khi 

bắt đầu công việc và khi kết thúc công việc buổi chiều, mỗi thời điểm đó một lần. Tổng 

cộng là chín lần. 

Mỗi lần xưng niệm mười câu bốn chữ, hoặc sáu chữ danh hiệu Phật A Di Đà, thời 

khóa vốn có hàng ngày vẫn làm như bình thường. Người cộng tu , trong các buổi lễ 

giảng kinh, hội họp, liên hoan không đặt định nghi thức cụ thể nào, khi bắt đầu cộng 

tu, nên thực hành pháp mười niệm này. Cũng tức là quy ước cùng đại chúng chắp tay 

và đồng thanh xưng niệm mười câu “Nam mô A di dà Phật” rồi sau đó tiến hành các 

hoạt động nghi thức như giảng kinh, hội họp, ăn cơm. 

Buổi 36 ngày 18/09/2022 

Dựa theo cách mười niệm tự tu và cộng tu, có lợi ích rất thù thắng. Thử liệt kê như 

sau: Thứ nhất, phương pháp này đơn giản, dễ hành, tốn ít thời gian mà hiệu quả lại cao, 

đích thực mà thiết yếu, có thể áp dụng lâu dài và rộng rãi. 
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Thứ hai, là phương pháp có hiệu quả cụ thể trong “Phật pháp gia đình”. Thí dụ: 

Hành trì trong ba bữa ăn gia đình mỗi ngày, các thành viên dù tin hay không thì trong 

lúc thực hiện tất cả đều nhiếp trì không sót một ai, lại còn Phật hóa bạn bè, người thân, 

hàng xóm, lợi ích lớn trong việc phổ cập xã hội. 

Thứ ba, lấy đơn giản dễ hành, một ngày chín lần, từ sáng đến tối, Phật hiệu không 

dán đoạn. Trong đời sống hàng ngày, Phật hiệu liên tục, ngày này qua ngày khác, lâu 

dài như thế, thì tâm tính, khí chất của người tu hành sẽ dần thanh tịnh, tín tâm và pháp 

hỉ đều sinh khởi, phước lớn không thể cùng tận. 

Thứ tư, nếu có thể tùy thuận người thân, xưng niệm 10 câu Phật hiệu, thì có thể 

trừ bỏ tạp nhiễm, gạn lọc tâm niệm, tập trung tinh thần, chuyên tâm hành đạo, làm việc 

gì cũng dễ thành công, gặp điều tốt đẹp, được Phật gia trì, công đức là không thể nghĩ 

bàn. 

Thứ 5, tự tu và cộng tu hỗ trợ lẫn nhau, tư lương đầy đủ, cá nhân nắm chắc vãng 

sinh, đại nghiệp bồ đề của mọi người đều cùng thành tựu. 

Thứ sáu, pháp này có thể gọi hai tên, thử nêu ra như sau:  

Một là “Tịnh nghiệp gia hành thập niệm pháp” là pháp được thêm vào thời khóa 

hành trì đối với những người đã có thời khóa tu hành định trước.  

Hai là “giản yếu tất sinh thập niệm pháp” là chỉ thích hợp với đại bộ phận người 

tu học tịnh nghiệp ngày nay và sau này mà không có thời pháp cố định. Vì hiện nay xã 

hội đang thay đổi, bận mải không có thời gian nghỉ ngơi, nhiều khó khăn cản trở. Mà 

pháp này dễ hội tụ tư lương, tín nguyện hạnh, dễ dàng viên thành. Mà tiêu chuẩn đô 

nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục, cũng hoàn toàn phù hợp, không kém khuyết. Do thời 

gian mỗi lần niệm Phật ngắn, nên dễ dàng nhiếp tâm không bị dãi đãi. Lại lấy công hạnh 

chín lần niệm Phật, phân bổ đều trong ngày, thân tâm cả ngày đều có Phật. Cũng là 

niệm phật hóa đời sống cả ngày, niệm phật hóa trong đời sống sinh hoạt.  

Nói tóm lại, phương pháp này đơn giản mà nhẹ nhàng, không mảy may khó khăn, 

một đại pháp hạnh như vậy, thì người học tịnh nghiệp thật may mắn! Chúng sinh tương 

lai thật may mắn! 

Chư Phật hoan hỉ 

Nam Mô A Di Đà Phật! 


