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Tĩnh  tông  giản  giới 

 

Tác giả : Lý Bỉnh Nam 

Biên giả : Chu Gia Lân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

I- Kinh điển. 

 

Thập phương chư Phật đều có, nhưng ở đây chỉ nói về thế giới Cực Lạc. 

Làm sao chỉ khẩy ngón tay là về tới Cực Lạc ? Đó là do nguyện lực lớn của 

Đức Phật A Di Đà, cứu độ chúng sinh thoát vòng sinh tử Có 3 bộ kinh để 

chứng minh điều này : 

 

1- Vô Lượng Thọ Kinh : bộ kinh này mô tả cảnh Cực Lạc trang nghiêm, 

lịch sử tạo thành thế giới Cực Lạc, sự tu hành Lục độ Vạn Hạnh của các vị Bồ 

tát. 

 

2- Quán Vô Lượng Thọ Kinh : bộ kinh này tục gọi là Quán Kinh, dạy 16 

pháp quán. Sao gọi là Quán ? Đó là ngồi mà tưởng tưởng cái gì ? Tưởng 

không có Đông, Tây, Nam, Bắc. Sao chỉ khẩy tay mà đến ngay Tây phương 

Cực Lạc ? Nhân vì mặt trời lặn về Tây, ánh sáng không mãnh liệt, do đó trước 

hết dạy quán mặt trời, quán đến khi nhắm mắt, mở mắt đều thấy mặt trời là 

được thành tựu. Pháp quán thứ 2 là quán nước đóng thành băng. Rồi quán các 

loại cây, cỏ  v . v . . Như vậy hết tầng này lại tới tầng khác, gọi là 16 pháp. 

Quán Kinh, là một bộ kinh trọng yếu của pháp môn Tịnh Độ. 

 

3- A Di Đà Kinh : bộ kinh này chuyên dạy phương pháp niệm Phật.  

 

Người nghiên cứu Tịnh Độ phải đọc 3 bộ kinh này. 
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Cư sĩ Giang Vị Nông có nói : “Nghiên cứu thì Bát Nhã, thực hành thì Di 

Đà”. Các vị tổ của Tịnh Độ thì 12 vị đều là thiền sư, nhưng sau đều theo Tịnh 

Độ, trừ có vị tổ thứ 13 là Ấn Quang là chuyên tu Tịnh Độ. Xem các ngữ lục 

của chư vị, không nói huyền diệu, chỉ dẫm chân trên đất mà đi, niệm Phật là 

đủ. 

 

II- Nghĩa  Chỉ. 

 

Vì sao muốn tu Tịnh Độ ? Vì muốn thoát khỏi vòng sinh tử, phải minh tâm 

kiến tánh, cắt đứt kiến, tư hoặc của bất nhị pháp môn. Nhưng xin hỏi mấy ai 

đã làm được ? Do đó, tu Tịnh Độ có thể mang theo nghiệp mà vãng sinh. 

 

III- Kết  quả. 

 

Sau khi vãng sinh đều có được thần thông. Đó là : Thiên nhĩ thông, Thiên 

nhãn thông, Thần túc thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông và Lậu tận 

thông. Quan trọng nhất là Lậu tận thông, vì được thông này là thoát vòng sinh 

tử. Ngoại đạo chỉ có ngũ thông, không có Lậu tận thông. Vãng sinh Tây 

phương Cực Lạc có những đặc điểm sau :  

 

1/Chỉ cần đến được Cưc Lạc là có đủ Lục thần thông  . 

2/Cảnh này không có thối chuyển, chỉ có tiến tới. 

3/Cảnh này không có phiền hoặc, có 9 phẩm do nhanh, chậm nhưng đều 

thành tựu. 

4/Có 4 loại cảnh giới :  

a)Phàm thánh đồng cư. 

b)Phương tiện hữu dư. 

c)Thật báo trang nghiêm. 

d)Thường tịch quang. 
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Trong 4 cảnh giới này thì 3 cảnh giới trên là phương tiện, cảnh giới cuối là 

Bát nhã. Bốn cảnh giới này có 9 phẩm, có tối cao và tối thấp, đều tại trong 36 

phẩm. Do đó nói đến thành tựu đều có một kết quả nhất sinh bổ xứ. 

 

Thế nào là một sinh bổ xứ ? Tức là Bồ tát tu Lục độ Vạn Hạnh, tu đến Thập 

địa rồi thì tu Đẳng giác, tu Đẳng giác rồi thì tu Hậu Bổ Phật vị. Chúng ta nếu 

được vãng sinh về Tây chỉ một đời dứt được phiền não, đoạt được Phật vị, gọi 

là một đời thành Phật. 

 

IV- Phương  pháp. 

 

Tịnh độ tông có 4 pháp : 

 

1/Trì danh : chỉ đọc 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, dù nhàn rỗi hay bận 

rộn, phải đọc liên tục. 

 

2/Quán tượng : quán sát hình vẽ hay tượng Phật A Di Đà, dù mở mắt hay 

nhắm mắt đều thấy Phật A Di Đà ở trước mặt là thành tựu. 

 

3/Quán tưởng : chiếu theo kinh, tu quán từng bước một, mới đầu quán Tam 

thánh rồi quán chính mình. Quán lâu rồi, cứ ngồi là thấy cảnh thay đổi, thần 

thức định vào cảnh giới đó. 

 

4/Quán thật tướng : thật tướng chính là Bát nhã. Khi tu quán chiếu Vạn 

pháp đều không tu từng thứ đệ. 

 

Trong 4 pháp trên, chọn pháp nào cũng được. 3 pháp trên đều là sự, pháp 

cuối cùng là lý. Cứu cánh là thật tướng, giống như kim cương. Làm không 

được nên Đức Phật mới lập phương tiện thiện xảo để chỉ. Thế nào là phương 

tiện thiện xảo ? Phật dạy chúng ta quán tâm, quán không được thì quán tượng, 
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quán Tượng không xong thì quán Tưởng và Trì danh. (Quán tượng không phải 

tùy tiện mà quán, phài theo kinh mà quán, nếu không sẽ là tà quán). Trong 4 

pháp trên, các tại gia đệ tử chỉ nên chọn phương pháp Trì danh dễ thành tựu 

nhất tâm bất loạn, ý là cả vạn tâm đều biến thành 1 tâm. Niệm khởi lên là A 

Di Đà Phật , bất cứ sự việc nào cũng không phiền không lo. Tập lâu có thành 

tựu không ? Khó nói lắm có người tập cả đời không thành, lại có người chỉ tập 

7 ngày là thành. Khi niệm đến nhất tâm bất loạn chỉ là một niệm. Nếu nhất 

tâm bất loạn chỉ hiểu Sự mà không biết Bát nhã thì đó là Sự nhất tâm bất loạn, 

Hoặc vẫn còn tiềm phục, nếu tu đến hiểu được Lý thì đó là Lý nhất tâm bất 

loạn, là chứng được quả A La Hán. 

 

V- Tu  trì. 

 

Có 49 loại niệm Phật, đều yêu cầu nhất tâm bất loạn. Nếu niệm được Sự 

nhất tâm bất loạn cũng đã khá rồi. Niệm Phật phải không khởi tâm khác, chí 

tại tu tâm. Cổ nhân nói : “Miệng niệm A Di Đà, nhưng tâm thì tán loạn chỉ là 

mỏi cổ thôi”. Miệng niệm mà tâm không có niệm khác thì rất khó. Đây là một 

pháp phương tiện không dùng chuỗi hạt, ghi 3, 3, 4 là 10, rồi 20, 30  . . . 100 

lại bắt đầu lại. Dùng đầu khởi, dùng tâm ghi. Phải chú ý không cho hôn trầm, 

trạo cử. Để trị hôn trầm dùng khăn lạnh lau mặt hoặc dùng tay xoa tai. 

 

  

 


