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Phật Pháp thường nói mạng người vô thường, cõi nước rủi ro, thân 
người khó được Phật Pháp khó nghe, lại nói sanh tử việc lớn, vô thường 
mau chóng.

Những lời cảnh tỉnh này, Thế Tôn đã hết lời khuyên bảo, từng giây từng 
phút nhắc nhở chúng ta đều là muốn chúng ta phải nhận rõ chân tướng 
sự thật, nắm chặt cơ duyên hy hữu khó gặp này, ở ngay trong một đời 
này hiểu rõ việc lớn.

Kinh Pháp Hoa nói rằng: Phật vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở 
đời.

Vì sao gọi là việc lớn?

Sanh tử là việc lớn, có thể nói việc này ngoài Đức Thế Tôn ra, không 
người nào có thể làm được. Những nhân sĩ thông minh tài trí thế gian, 
họ có năng lực sanh đến Trời Sắc Giới, Trời Vô Sắc Giới, nhưng không 
cách gì vượt qua ba cõi, liễu thoát sanh tử. Cho nên Thế Tôn xuất hiện ở 
thế gian, giúp đỡ chúng sanh giải quyết việc lớn này.

Liễu thoát luân hồi, siêu việt mười pháp giới, làm Phật làm Tổ, mỗi 
người đều có thể làm được, vấn đề là chính mình có chịu làm hay 
không?

Như Nhà Nho đã nói người người đều có thể làm Nghiêu Thuấn. 
Nghiêu Thuấn là Đại Thánh Đại Hiền của Trung Hoa, mọi người đều có 
thể làm được.

Phật Pháp cũng như vậy, người người đều có thể làm Phật, làm Bồ Tát, 



vấn đề là bạn có chịu làm hay không, then chốt quan trọng chính ngay 
chỗ này. Nếu như bạn bằng lòng làm, liền có thể làm được. Bạn không 
chịu làm, Chư Phật Như Lai cũng không thể giúp được.

Thế nào gọi là làm được?

Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm bèn thành 
Thánh. Hay nói cách khác, nếu bạn có thể khắc phục được vọng niệm, 
bạn chính là Phật, bạn chính là Bồ Tát.

Ở trong Phật Pháp nói: Vọng tưởng chấp trước đều là vọng niệm. Vọng 
niệm vi tế gọi là vô minh, vọng tưởng. Vọng niệm thô trọng gọi là chấp 
trước. Vọng tức không phải là thật.

Khởi Tín Luận nói rằng: Chân tâm vốn có, vốn có thì nhất định có thể 
hồi phục. Vọng tâm vốn không, vốn không thì đương nhiên có thể đoạn 
trừ, buông bỏ. Còn chúng ta, cái đáng nên đoạn thì không đoạn, cái 
đáng nên buông bỏ thì không chịu buông bỏ, vậy thì không còn cách 
nào.

Phật đã nhiều lần, dùng ngàn vạn lời giáo huấn, chính là nhắc nhở 
chúng ta phải giác ngộ, giúp cho chúng ta nhận rõ cái chân tướng sự 
thật, hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này, thoát ly khổ ải sanh tử, 
viên thành Phật Đạo. Đây cũng là bổn nguyện của tất cả Chư Phật, 
ngoài việc này ra, Phật không mong cầu thứ gì.

Thế Tôn dạy bảo đệ tử, phải chọn nơi A Lan Nhã mà tu hành mới có thể 
thành tựu được đạo nghiệp. A Lan Nhã là tiếng phạn, ý nghĩa chính là 
chỗ tịch tịnh. Đạo Tràng tu hành thời xưa, đều là xây dựng nơi núi sâu 
không có dấu chân người.

Bởi vì phàm phu đều bị ảnh hưởng hoàn cảnh, hoặc nếu không bị hoàn 



cảnh ảnh hưởng thì không phải là phàm phu. Do đó, chọn lựa hoàn cảnh 
tu hành rất là quan trọng.

Tôi nói lời thành thật, người hiện tại tu phước báo Nhân Thiên thì dễ, 
nhưng muốn liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi thì rất khó. 

Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc đối với chúng ta hơn gấp ngàn 
lần vạn lần so với người xưa, lại thêm phiền não tập khí sâu nặng của 
chúng ta nữa, thì không khỏi bị mê hoặc, nếu muốn thành tựu đích thực 
là rất khó. Cho dù tu hành ở núi sâu, ngày nay giao thông thuận tiện 
cũng đã biến thành nơi du lịch, du khách lui tới rất đông.

Tôi lần đầu thăm viếng cung Ung Hòa Bắc Kinh, vị Trụ Trì nói với tôi: 
Bình quân mỗi ngày có năm ngàn người đến thăm viếng, chủ nhật hay 
ngày nghỉ lễ có đến hai vạn người, vào những ngày này tất cả mọi người 
xuất gia đều phải ra ngoài tiếp đãi, sức cùng lực kiệt, nếu có chút thời 
gian thì vội vàng nghỉ ngơi một lát, ngay đến thời gian tu hành cũng 
không có. Đây là Đạo Tràng của thời hiện đại, chúng ta cần phải nhận 
biết cho rõ ràng.

Các đồng tu có thể học giáo, giảng Kinh hoằng pháp, cũng là phước báo 
Trời người. Nhưng giả như không giữ tốt giới luật, phước báo này sẽ 
đến đường súc sanh hay đường ngạ quỷ mà hưởng. Nếu ở ngay trong 
hoàn cảnh này mà có thể khắc phục vọng niệm của chính mình, công 
phu của bạn sẽ vượt xa người xưa, những sự lý này chúng ta đều phải 
thông hiểu.

Phật Pháp thường nói: Cảnh tùy tâm chuyển, tâm tưởng sự thành, chân 
thật đem việc liễu thoát sanh tử thành một việc lớn ngay trong đời này, 
Phật Bồ Tát nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta, vì chúng ta làm tăng thượng 
duyên.



Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, then chốt vẫn là ở chính mình, nên 
gọi là cảm ứng thông nhau, chính mình có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, 
sự thật, phương pháp lý luận của cảm ứng chúng ta phải thấu triệt, hơn 
nữa còn phải giới thiệu cho nhiều người khác.

Hãy vì đại chúng rộng lớn trong xã hội mà nói, chưa chắc họ có ý niệm 
liễu thoát sanh tử, nhưng đối với việc cầu phước báo Trời người, cầu 
phước báo hiện tiền thì rất có hứng thú.

Chúng ta có trí tuệ, có năng lực, phải nên giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt 
đến chỗ mong cầu. Phật độ chúng sanh ứng cơ nói pháp, chúng ta phải 
có năng lực quán cơ, cũng phải có năng lực ứng cơ.

Chúng ta sống ở thế gian này là vì tất cả chúng sanh, không phải vì 
chính mình. Nếu như nói vì chính mình chính là hy vọng ngay trong 
một đời này thoát khỏi sanh tử thành Phật Đạo. Nếu muốn thoát sanh tử 
thành Phật Đạo bao gồm tất cả thế xuất thế gian pháp cần phải buông 
bỏ.

Buông bỏ không phải là không làm gì cả, mà là buông bỏ vọng tưởng ở 
trong tâm, hồi phục lại tâm thanh tịnh của tự tánh, đây mới là Chân Đế 
của sự buông bỏ, quyết không thể hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai.

Mọi việc phải tùy duyên, có duyên thì giúp đỡ chúng sanh, không duyên 
thì đừng phan duyên, duyên chín rồi thì tận tâm tận lực vì chúng sanh 
phục vụ, chính là bố thí cúng dường. Nội tài, ngoại tài đều phải bố thí. 
Nội tài chính là dùng năng, lực trí tuệ, chuyên cần của chính mình vì tất 
cả chúng sanh phục vụ.

Khi duyên chưa đủ, quyết không cưỡng cầu, nhưng nhất định phải có 
đại nguyện độ chúng sanh, cũng chính là nói nhất định phải có nguyện: 



Vì chúng sanh phục vụ. Chúng sanh nơi đây có thể tiếp nhận, chính là 
duyên đã chín rồi, chúng ta phục vụ trước. Nơi nào chưa được thì đợi 
duyên chín mùi hãy nói. Nhất định phải tận tâm tận lực, phước huệ song 
tu. Phật Bồ Tát xem thấy chúng ta thật có tâm ý như vậy, có lẽ sẽ giúp 
chúng ta xây Đạo Tràng, thành tựu đạo nghiệp.

Làm thế nào để cảm ứng với Phật Bồ Tát, tâm bức thiết vì sanh tử, kỳ 
vọng ngay trong một đời này thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, thì liền cảm 
ứng Phật Bồ Tát đến giúp đỡ. Chỉ có tâm chân thật vì sanh tử, duyên 
chín muồi rồi, Phật Bồ Tát mới đến giúp đỡ, thật gọi là Phật thị môn 
trung, bất xả nhất nhân.

Còn chân thật vì thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, quyết định quyết tâm 
thành tựu chính mình, thành tựu Phật Pháp, lợi ích chúng sanh, bạn hữu 
đồng tu không cần nhiều. Năm xưa Thế Tôn sau khi thị hiện thành đạo, 
độ năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Nai, sáu người hiệp thành một 
Tăng Đoàn thì có thể thành tựu rồi.

Chúng ta ở Âu Châu xem thấy một Tăng Đoàn Tiểu Thừa, chỉ có mười 
mấy Pháp Sư, có người Âu Châu, có người Thái, người Pháp, người 
Anh, người Việt Nam, đến từ rất nhiều Quốc Gia khu vực khác, cùng tu 
hành với nhau.

Đạo Tràng này khiến cho tôi nghĩ đến câu nói chăm chỉ làm đạo, cho 
nên tinh thần của họ khiến tôi bội phục không thôi. Họ chính mình khai 
sơn, mở lộ, tạo phòng ốc, mỗi người một gian thất bằng gỗ, làm một 
gian nhà lớn để thờ Phật, hoàn toàn do chính họ tự làm, không có thuê 
người.

Trên núi có nước, có điện, không có điện thọai, báo chí, tạp chí, hoàn 
toàn cách biệt với Thế Giới bên ngoài, chân thật là mỗi ngày thiên hạ 



đều thái bình, xã hội mỗi ngày đều an định. Chúng ta chính mình phải 
nỗ lực, muốn cầu cảm ứng thì nhất định phải vì thoát sanh tử, nếu không 
thì đời này sẽ luống uổng qua.

Khi hưởng phước, không tránh khỏi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi nhất định 
đọa vào ba đường ác. Do đó người chân thật có trí tuệ, không cầu phước 
báo trời người, nhất định cầu Vãng Sanh.

Lần trước chúng ta thăm viếng giáo hội Hồi Giáo, họ có sự chia sẻ rất 
tốt. Vậy thì do đây mà biết, mọi người trong xã hội không phân chủng 
tộc, không phân Quốc Gia, không phân biệt Tôn Giáo tín ngưỡng, mọi 
người đều khát vọng xã hội an định phồn vinh, Thế Giới hòa bình.

Việc này chứng minh cho cách nghĩ cách làm của chúng ta là chính xác, 
vì vậy phải càng tinh tấn nỗ lực hơn, đem đa nguyên văn hóa, tôn trọng 
lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, nỗ lực mà thúc đẩy cùng 
sống trong sự nghiệp vinh quang. 

Những việc này chính là Phật Sự, Phật Sự là sự nghiệp giác ngộ chúng 
sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.

Những gì chúng ta đã làm chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh mở rộng 
tâm lượng, yêu chính mình thì càng yêu người khác hơn, yêu gia đình 
của chính mình thì càng thương yêu xã hội hơn, tiêu trừ tất cả hiểu lầm, 
mâu thuẫn, xung đột vị kỷ, để đạt đến mục tiêu cùng tồn tại hòa bình.

Chúng ta thúc đẩy làm việc này, nhất định phải xây dựng trên nền tảng 
tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, đây mới là Phật Sự, 
mới là sự nghiệp của Bồ Tát.

Đối với bản thân chúng ta mà nói thì cần phải có cảnh tỉnh cao độ. Bà 
Quán Trưởng Hàn từ lúc sanh bệnh đến Vãng Sanh, thần trí rõ ràng, 



việc này rất khó được. Bà hiện thân nói pháp, nói cho chúng ta biết, con 
người khi lúc lâm chung, ngay đến trở mình cũng không còn có sức, 
cũng cần phải có người khác giúp.

Việc này khiến chúng ta suy nghĩ xa hơn, người phước báo nơi thế gian 
dầu có địa vị rất lớn, quyền thế rất cao nhưng khi lâm chung vẫn phải bị 
người khác xếp đặt, không cách gì thoát khỏi hiểm cảnh.

Phật nói với chúng ta, lúc này là thời khắc then chốt quan trọng nhất, vì 
khi lâm chung là thời điểm quyết định cho việc siêu thăng hay đọa lạc 
của một đời người.

Duyên của bà Quán Trưởng Hàn thù thắng, có hơn ba mươi vị xuất gia, 
dùng tâm chân thành thanh tịnh niệm Phật mà hộ niệm cho bà, cho nên 
từ lúc bà bị bệnh cho đến lúc Vãng Sanh, chúng ta xem thấy rất nhiều 
điềm lạ.

Thứ nhất Kinh Địa Tạng nói, khi người sắp mạng chung, sẽ nhìn thấy 
thân bằng quyến thuộc thời quá khứ, những thân bằng quyến thuộc này 
không phải là thật, đều là oan gia trái chủ của mình, biến hiện giống như 
người thân thích trong nhà để mê hoặc chúng ta, để báo thù chúng ta, 
việc như vậy thì rất nhiều.

Còn bà Quán Trưởng Hàn từ lúc bị bệnh đến khi Vãng Sanh không có 
loại hiện tượng này, đó cũng nhờ tác dụng việc hộ niệm của chúng ta. 
Thứ hai, bà hai lần thấy Phật A Di Đà, một lần thấy Liên Trì Hải Hội, 
cho nên khẳng định bà Vãng Sanh Tịnh Độ.

Thị hiện của bà chính là nhắc nhở cho chúng ta, bà có phước báo, khi 
lâm chung bà có được sự chăm sóc như lý như pháp, chánh tín như vậy, 
đây là quả hồi báo của ba mươi năm bà đã hộ trì chánh pháp. Sau đó, 



mỗi lần tôi giảng Kinh đều hồi hướng cho bà, tôi mỗi niệm đều không 
quên cái ân đức năm xưa bà đã chăm sóc để thành tựu cho tôi.

Chúng ta quay đầu nhìn lại chính mình, cái ngày đó cũng sắp đến gần, 
đến lúc đó nếu chính mình không có duyên phận phước báo như thế 
này, thì phải làm sao?

Đây là một việc lớn duy nhất trong đời của chúng ta, ta có thể dự bị lo 
liệu trước được hay không?

Từ xưa đến nay có không ít người niệm Phật đã làm mô phạm cho 
chúng ta, đã vì chúng ta làm ra mẫu mực điển hình, cho thấy khi lâm 
chung không có bệnh khổ, không cần người chăm sóc, biết trước giờ ra 
đi, tự tại mà Vãng Sanh, chúng ta phải quyết định đi theo con đường 
đáng tin cậy này mới an toàn.

Trong Cảnh Trần Hồi Ức Lục ghi chép rằng: Pháp Sư Đế Nhàn có một 
người học trò niệm Phật Vãng Sanh, trước khi xuất gia là một thợ vá 
nồi. Người này cả một đời rất là khổ cực, trung niên xuất gia, không biết 
chữ, cũng chưa nghe qua Kinh Điển, cái gì cũng không biết.

Pháp Sư Đế Nhàn cũng chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nói 
với ông rằng: Ông cứ như thế mà niệm, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe 
rồi lại niệm tiếp, niệm lâu sau sẽ tốt, ông là người dân quê chất phác, 
không có vọng tưởng tạp niệm nên rất nghe lời, cứ như thế mà niệm.

Niệm như vậy được ba bốn năm ông đã thành công, không có bệnh khổ, 
biết trước giờ chết, sau khi Vãng Sanh còn đứng ba ngày đợi Pháp Sư 
Đế Nhàn đến lo hậu sự cho ông.

Pháp Sư Đế Nhàn khen ngợi ông rằng: Xem như việc xuất gia của ông 
đã không uổng phí, ông làm được như vậy thì ngay đến đại Pháp Sư 



giảng Kinh nói Pháp, Phương Trượng Trụ Trì, đại lão Hòa Thượng đều 
cũng không thể bằng ông đó là sự thật. Ở Đài Loan có đoàn niệm Phật 
Liên Hữu Đài Bắc, việc Vãng Sanh của Cư Sĩ Lý Tế Hoa cũng là một 
tấm gương tốt nhất cho chúng ta.

Cư Sĩ Lý cũng là biết trước giờ ra đi, trước lúc Vãng Sanh ở trong Pháp 
Hội vì mọi người khẩn thiết khai thị, sau khi giảng xong từ biệt với mọi 
người: Tôi phải đi về nhà. Thính chúng cho là ông đã mệt rồi muốn về 
nhà nghỉ ngơi, nào ngờ ông ngồi ở sofa phòng khác của Phật Đường, 
ông ngồi mà Vãng Sanh.

Hai thí dụ ở trên, một vị là người xuất gia, một vị là người tại gia, họ có 
thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được, chúng ta phải học tập. Chỉ 
có dùng phương thức này mới thật an toàn, mới không bị người khác 
xếp đặt cho. Khi bị người khác xếp đặt, nếu gặp duyên không thù thắng 
thì nhất định sẽ bị chướng ngại.

Cho nên, sau khi hiểu rõ được đạo lý và chân tướng sự thật, trước phải 
nghĩ xem chướng ngại chúng ta là cái gì?

Phải trừ bỏ đi chướng ngại này thì chúng ta cũng có thể tự tại sanh tử. 
Chúng ta làm đến được cái điểm này thì chính là sở tác dĩ biện mà trong 
Phật Pháp đã nói, những việc chính mình phải nên làm thì đã làm xong 
rồi, sau đó yên tâm mà đi làm việc lợi ích cho chúng sanh. Việc của 
chính mình nếu làm chưa xong, có thể xả mình vì người đương nhiên là 
việc tốt.

Thế nhưng cái đã làm đều là phước báo, vẫn cứ không ra khỏi sáu cõi. 
Nếu như chính mình những việc gì đáng làm đã làm xong, thì nhất định 
nắm chắc được phần Vãng Sanh, lại giúp đỡ tất cả chúng sanh làm rất 
nhiều sự nghiệp, đó là công đức chân thật, không phải chịu quả báo 



trong Tam Giới.

Cho nên, nhất định phải nhắc nhở chính mình, không luận giờ nào nơi 
nào, cho dù ở trong tình huống nào thì chính mình phải nắm chắc phần 
Vãng Sanh, tránh khỏi tất cả bệnh khổ, sự dày vò của tất cả mọi người. 
Nếu muốn làm điều này, nhất định phải nhìn thấu, buông bỏ.

Trong Địa Tạng Kinh Khoa Chú Luận quán nói rằng: Nhất niệm tự 
tánh, thể nguyên khạm tịch. Quả thật mỗi niệm tương ưng với thể tánh 
tịch lặng, tất cả tác dụng có thể tương ưng với tâm tánh, thì nắm chắc 
phần Vãng Sanh.

Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói rõ ràng hơn: Xưa nay không một vật. Chỗ 
nào nhiễm bụi trần. Tức là chỗ chân thật đó xưa nay không một vật 
huống nữa là dính bụi bặm, hai câu này đều nói đến tâm thanh tịnh và 
tâm bình đẳng.

Tâm thanh tịnh không nhiễm, tâm địa thanh tịnh, không hề dính mắc, 
trong lòng vốn dĩ không một vật. Dùng tâm thanh tịnh một lòng niệm 
Phật, thì việc này liền có thể làm xong.

Nhất định phải thấu hiểu, tất cả pháp thế xuất thế gian đều là giả, thân 
thể của chúng ta cũng là giả. Nên gọi là mượn giả tu thật Vãng Sanh 
Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là thật, ngoài việc này ra đều là giả, 
chúng ta phải nên nhận biết cho rõ ràng.

***


