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Trong thời đại hiện thời, không có đạo cha con, Phật Pháp là sư đạo, sư 
đạo kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Xã hội này chẳng có hiếu đạo, đương 
nhiên cũng chẳng có sư đạo. Vì thế, vấn đề này nghiêm trọng, chẳng 
phải là vấn đề nhỏ nhoi, có quan hệ đến sự tồn vong của mạng mạch 
Quốc Gia, dân tộc và văn hóa truyền thống.

Thật sự phải là gì?

Phải là bậc Bồ Tát tái lai, thật sự phát đại tâm, phải cảm nhận chính 
mình có sứ mạng, hy sinh tánh mạng cũng không bận lòng hòng học tập 
văn hóa truyền thống. Sau khi học xong, sẽ dạy truyền thống văn hóa, 
phát huy rực rỡ văn hóa truyền thống.

Đó là gì?

Đó chính là Chúa Cứu Thế, Phật, Bồ Tát tái lai, chẳng phải là người 
phàm. Người phàm đến thế gian để cầu tiếng tăm, lợi dưỡng, đến hưởng 
thụ sự vui sướng do ngũ dục lục trần, đến làm những chuyện ấy. Vì thế, 
Đức Phật dạy lấy khổ làm thầy vô cùng hữu lý. Thật sự có thể chịu khổ, 
nhẫn nhục, người ấy mới có thành tựu.

Người ấy nhất định thành tựu giới luật, giới luật nhằm mục tiêu nào?

Mục tiêu của giới luật là tâm thanh tịnh. Chỉ có trì giới quý vị mới có 
thể khôi phục cái tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là thiền định. Có công 
phu định lực đạt đến độ sâu nhất định, trí huệ sẽ khai.



Đối với thiền định, quý vị phải biết, hễ chúng ta nói đến thiền định, 
trong đầu mọi người đều nghĩ đến quan niệm: Ngồi xếp bằng, nhìn vào 
vách thì gọi là tham thiền. Đó là phương pháp sơ học trong Thiền Tông. 
Quý vị phải hiểu thiền định theo nghĩa rộng, đừng hiểu theo nghĩa hẹp.

Tám vạn bốn ngàn pháp môn thảy đều là thiền định, phương pháp tu 
học thiền định khác nhau, đường lối khác nhau, nên gọi là pháp môn. 
Nếu chẳng phải là tu thiền định, sẽ chẳng phải là Phật Pháp. Nếu là tu 
thiền định thì gọi là Phật Pháp.

Nay Tịnh Độ Tông chúng ta dùng phương pháp gì để tu thiền định?

Nay chúng ta dùng một câu Phật Hiệu A Di Đà Phật, dùng phương pháp 
chấp trì danh hiệu để tu thiền định.

Cách tu ra sao?

Trước hết, quý vị phải hiểu thiền định nghĩa là gì?

Giảng hai chữ thiền định theo cách nào?

Thiền là gì?

Định là gì?

Ngoài chẳng chấp tướng là thiền, trong chẳng động tâm là định, toàn bộ 
tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là tu phương pháp này. Chúng ta mới 
có một chút chấp trước, hoặc mới có một tí phân biệt, liền A Di Đà 
Phật.

Tổ Sư Tông Môn bảo: Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thiền 
định là giác, ý niệm mới dấy lên, bất luận thiện niệm hay ác niệm, hễ 
niệm dấy lên là trật rồi.

Vì sao?



Trong tâm thanh tịnh không có ý niệm.

Ý niệm dấy lên thì làm sao?

Trở về A Di Đà Phật, thảy đều quy vào A Di Đà Phật. Tới Tây Phương 
Cực Lạc Thế Giới, A Di Đà Phật cũng không có, quý vị sẽ minh tâm 
kiến tánh. Đây là dùng một niệm để xóa trừ tất cả những niệm khác.

Tịnh Tông dùng phương pháp này, nên gọi là niệm Phật. Dùng phương 
pháp niệm Phật để đạt đến minh tâm kiến tánh, đạt tới đại triệt đại ngộ. 
Bất luận pháp môn nào, Tịnh Tông chẳng phải là ngoại lệ, mục tiêu cuối 
cùng là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật.

Vì vậy, trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật đã dạy: Pháp môn bình đẳng, 
chẳng có cao thấp, lời này là thật, chẳng giả. Phương pháp khác nhau, 
nhưng phương hướng như nhau, mục tiêu giống nhau.
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