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Vì vậy, Phật, Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức dạy chúng ta đừng hoài nghi, đừng 
xen tạp, đừng gián đoạn, niệm như vậy Quý Vị sẽ có thể tiềm thông 
Phật trí, ám hợp đạo diệu, vì sao?

Quý Vị niệm Phật đã niệm đến mức nhất tâm. Sự nhất tâm có địa vị 
bằng với tầng cấp A La Hán và Bích Chi Phật. Lý nhất tâm có cảnh giới 
giống như bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân Đại Sĩ từ Sơ Trụ trở lên 
trong Viên Giáo. Quý Vị có thể niệm tới nhất tâm bất loạn.

Hơn nữa, phương pháp này đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, đáng 
tin cậy, chẳng phiền phức tí nào, chẳng thông Giáo cũng không sao.

 Do vậy, có nhiều người chẳng biết chữ, chưa từng học Kinh Giáo, niệm 
một câu A Di Đà Phật này mấy năm, đúng là ý niệm gì cũng mất, niệm 
tới mức nhất tâm bất loạn, nhưng chính người ấy hoàn toàn không biết, 
Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới sanh vào Cõi Phương Tiện, 
người như vậy rất nhiều. Người sanh vào Cõi Thật Báo có lẽ ít hơn một 
chút, chứ người sanh vào Cõi Phương Tiện rất nhiều.

Họ đã bỏ được chấp trước, chẳng chấp trước gì hết, cứ đơn giản là Kinh 
dạy Quý Vị chấp trước danh hiệu, chấp trì danh hiệu, chấp là chấp 
trước, trì là nắm vững vàng, nắm chặt, tức là giữ chặt một câu Phật Hiệu 
này.

Ngoài một câu Phật Hiệu này ra, tạp niệm gì cũng đều không có, vọng 



tưởng gì cũng đều không có, đó là niệm Phật công phu thành phiến. 
Công phu thành phiến sẽ sanh vào Cõi Đồng Cư. Sanh trong Cõi Đồng 
Cư cũng thành Thánh Nhân. Thế Giới Cực Lạc không có phàm phu, 
đều là Thánh Nhân, do phàm mà thành Thánh.

Cố Sớ Sao viết do vậy, sách Sớ Sao nói, tức là Liên Trì Đại Sư nói:

Việt tam kỳ ư nhất niệm, tề Chư Thánh ư phiến ngôn vượt ba A tăng kỳ 
trong một niệm, bằng với Chư Thánh do một lời.

Vượt tam kỳ là người nào vậy?

Nay chúng ta hiểu rất rõ ràng, theo Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, từ Sơ Trụ 
tới Đẳng Giác là bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, các Ngài đoạn 
hết vô minh, nhưng tập khí vô minh vẫn còn.

Tới Đẳng Giác mới đoạn hết tập khí vô minh, cần thời gian bao lâu?

Ba đại A tăng kỳ kiếp. Vượt thoát ba đại A tăng kỳ kiếp trong một niệm 
chính là do một tiếng Phật Hiệu này bèn vượt qua ba đại A tăng kỳ kiếp.

Tề Chư Thánh bằng với Chư Thánh:

Chư Thánh là bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Phiến ngôn một 
lời là bốn chữ A Di Đà Phật, chính là một một câu này.

Bằng gì?

Bằng với Pháp Thân, chẳng phải là hạng Bồ Tát thông thường.

Pháp Thân Đại Sĩ là Ma Ha Tát, còn có gì thù thắng hơn Pháp Môn 
này?

Tìm chẳng ra.

Do vậy, chúng ta học Kinh này, Quý Vị còn có vấn đề gì nữa chăng?



Quý Vị học Kinh này, mười phương ba đời hết thảy Chư Phật hộ niệm 
Quý Vị, tuy Quý Vị chẳng thấy các Ngài, các Ngài thấy Quý Vị. Trước 
đây, chúng ta còn có nghi vấn, nay chẳng còn nghi vấn, chúng ta tin 
tưởng, khẳng định rồi.

Vì sao?

Sách Hoàn Nguyên Quán đã giảng ba thứ trọn khắp, bất luận là một 
mảy lông nơi chánh báo hay một vi trần trong y báo, sự dao động của 
chúng trọn khắp Pháp Giới trong mỗi niệm, niệm niệm xuất sanh vô tận, 
niệm niệm hàm dung không và có. 

Vì vậy, chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, mười phương 
Chư Phật đều thấy. Chúng ta chân tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, hết 
thảy Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ.

Phước báo này như thế nào?

Ba đời Chư Phật hợp nhau cùng nói vẫn chẳng thể giải thích rõ ràng, vì 
phước báo ấy quá to. Câu danh hiệu này, trên thực tế là tổng cương lãnh 
của hết thảy các Kinh Điển do mười phương ba đời Chư Phật đã tuyên 
dương, mà cũng là chỗ Quy Y của hết thảy các Kinh Điển.

Do vậy, những điều vừa nói trên đây chẳng phải do một mình Cụ Hoàng 
Niệm Tổ nói, Hoàng Lão Cư Sĩ cũng chỉ tiếp nhận, vâng theo lời lịch 
đại Tổ Sư Đại Đức đã nói, xứng tánh cực đàm, giảng đến rốt ráo viên 
mãn chính là một câu danh hiệu này. Chí tai diệu dụng, bất khả tư 
nghị diệu dụng cùng tột thay, chẳng thể nghĩ bàn, đã đến tột đỉnh.

Kỳ tha Pháp Môn nãi chánh nhập vô sanh, cố vi nan hành đạo những 
Pháp Môn khác nhập thẳng vào vô sanh, nên là đạo khó hành, chánh 
nhập là gì?



Thực hiện từng bước một, tiến lên theo từng cấp bậc một, tiến cao lên 
dần, giống như năm mươi mốt địa vị được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, 
đó là chánh nhập, thời gian rất dài.

Kim thử tịnh nghiệp, xảo nhập vô sanh, cái dị hành đạo dã nay tịnh 
nghiệp khéo nhập vô sanh nên là đạo dễ hành, nó quá xảo diệu khéo léo, 
tuyệt diệu, chẳng phải là tiến lên từng cấp một, mà bất tri bất giác viên 
mãn, đạt tới tột đỉnh, do vậy, nó là đạo dễ hành. Niệm Phật Pháp Môn 
nãi tu hành chi kính lộ Pháp Môn Niệm Phật là đường tắt trong sự tu 
hành, kính lộ là đường gần. Đường tắt.

Nhi trì danh nhất pháp hựu vi tứ chủng niệm Phật trung chi kính lộ, cố 
xưng vi kính trung chi kính nhưng trì danh lại là đường tắt trong bốn 
món Niệm Phật, nên được gọi là đường tắt nhất trong các con đường tắt, 
là đường gần nhất trong các con đường gần.

Trong bốn món Niệm Phật này, Quán Kinh có nhắc tới ba món, Quán 
Kinh giảng Quán Tưởng Niệm Phật, Quán Tượng Niệm Phật, và Trì 
Danh Niệm Phật, đều là những pháp chúng ta thường tu. Một loại khác 
chúng ta không làm được là thật tướng Niệm Phật.

Khi nào tu thật tướng Niệm Phật?

Từ Sơ Trụ trở lên tu thật tướng Niệm Phật. Vừa rồi, trong phần trích 
dẫn, cụ Hoàng đã nói từ Sơ Địa trong Biệt Giáo trở lên, tức là từ Sơ Trụ 
trong Viên Giáo trở lên, niệm Phật khi ấy là thật tướng Niệm Phật, 
chẳng phải là trì danh Niệm Phật. Trong bốn món Niệm Phật, trì danh là 
đường tắt. 

Do vậy, theo Kinh Hoa Nghiêm, bậc đã chứng đắc từ Sơ Trụ trở lên 
phải tu Pháp Môn Niệm Phật, cách niệm Phật của các Ngài thuộc loại 



thật tướng Niệm Phật.

Hựu bổn Kinh bất xướng nhất tâm bất loạn lại nữa, Kinh này chẳng đề 
xướng Nhất Tâm Bất Loạn, xướng là đề xướng, Kinh Vô Lượng Thọ 
không đề xướng Nhất Tâm Bất Loạn, vì sao?

Nhất tâm bất loạn quá khó, đúng là chẳng dễ làm được. Sự Nhất Tâm 
Bất Loạn là đã đoạn Kiến Tư Phiền Não, chứng nhập bằng quả A La 
Hán. Lý Nhất Tâm Bất Loạn đã đoạn Trần Sa Phiền Não, phá Vô Minh 
Phiền Não, cảnh giới ấy bằng với Minh Tâm Kiến Tánh, Kiến Tánh 
Thành Phật, chẳng phải là chuyện dễ. Vì vậy, Kinh này chẳng nói tới 
Nhất Tâm Bất Loạn.

Trực dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật vi tông 
thẳng thừng lấy phát bồ đề tâm, một mực chuyên niệm A Di Đà Phật 
làm Tông. Phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm, chẳng phải là nhất tâm 
bất loạn. Một bề chuyên niệm thì chúng ta làm được, một phương 
hướng, một mục tiêu, chuyên niệm A Di Đà Phật sẽ làm được.

Nhất tâm bất loạn chẳng dễ gì làm được, vì phải đoạn phiền não. Khuất 
phục phiền não thì sự khuất phục ấy chẳng phải là nhất tâm bất loạn. 
Đoạn hết phiền não mới là nhất tâm bất loạn, Quý Vị biết nhất tâm bất 
loạn quá khó. Nhưng Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, và tâm chẳng 
điên đảo. Kinh Di Đà và bộ Kinh này là cùng một bộ, nội dung như 
nhau.

Quý Vị phải biết:

Theo bản dịch Kinh A Di Đà của Huyền Trang Đại Sư thì là nhất tâm hệ 
niệm, chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là do La Thập 
Đại Sư dịch, Ngài dịch cũng rất có lý.



Công phu của chính mình là nhất tâm hệ niệm, lâm chung Phật đến tiếp 
dẫn, trước hết, Phật Quang chiếu tới Quý Vị. Khi Phật Quang chiếu gội, 
được Phật lực gia trì, khiến cho công phu của Quý Vị được nâng lên gấp 
bội.
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