
 

TÁM ĐIỀU CỐT YẾU CẦN NHỚ NẰM LÒNG CHO NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ  

    

Dưới đây là Lời Khai Thị của Đại Sư Triệt Ngộ: Tổ Liên Tông thứ mười hai: 

Trích từ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT:Tác giả Hòa Thượng Thích Hồng Đạo (mục 36)  

 

Có tám điều cốt yếu, người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ: 

 

1/ “Vì sự sanh tử, phát lòng Bồ-đề”, đây là đường lối chung của người học đạo. 

2/ “Dùng tín, nguyện sâu trì danh hiệu Phật”, đây là chánh tông của môn Tịnh độ. 

3/ Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm, làm phương tiện dụng công. 

4/ Lấy sự chiết phục phiền não hiện hành làm việc yếu tu tâm. 

5/ Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới làm căn bản vào đạo.  

6/ Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành. 

7/ Lấy nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của môn Tịnh độ. 

8/ Lấy các điềm lành làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh. 

   ************ 

Sau khi đọc lời khai thị trên, chúng tôi thấy cần viết lại bằng văn vần cho dễ nhớ để áp dụng. Trong lời 

khai thị có điều 5/: “Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới làm căn bản vào đạo.” được dùng cho giới xuất 

gia nên chúng tôi đã thay vào bằng “Ngũ Giới Cho Người Phật Tử”. Xin thưa chúng tôi đã thêm vào 

bài văn vần một số chi tiết rất cần cho việc tu Tịnh Độ. Xin mời quí vị đọc: 

    

Đọc, gạn lọc lấy điều hay, 

Đem áp dụng, mong đổi thay cuộc đời. 

Công đức hồi hướng về nơi: 

Quê hương Cực Lạc, nguyện cuối đời vãng sanh. 

 

TÁM ĐIỀU CỐT YẾU CẦN NHỚ NẰM LÒNG  

          CHO NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ  

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

Phát lòng Bồ đề, vì tử sanh.               

Dùng tín, nguyện sâu trì danh Phật Đà. 

Nhiếp tâm trì niệm thiết tha! 

Chủ tâm: loại phiền não, xa tâm mình. 

 

Không trộm, dâm, dối, rượu, sát sinh, 

Dùng khổ hạnh để tu hành trợ duyên, 

Nhất tâm bất loạn, đích ưu tiên. 

Vãng sanh chứng nghiệm bằng điềm lành thôi. 

 

Tám điều cốt yếu biết rồi. 

Vào thực tập, làm rành tận nơi mới thành! 

Tại sao không được vãng sinh? 

Gốc ÁI chưa nhổ, dây TÌNH giăng tơ. 



    

Vậy gặp Ái cảnh, cứ làm ngơ. 

Nhờ đó, Tâm sẽ thờ ơ duyên trần.  

Niệm Phật không phát Bồ Đề tâm,  

Mong mình, con cháu giàu sang, danh thành.  

 

Tín, Nguyện không thật hết mình. 

Phiền não, Sân hận hoành hành không ngơi. 

Niệm Phật thả hồn rong chơi. 

Quyết tu sửa, cầu một đời vãng sanh: 

    

Thập niệm ký số siêng HÀNH, 

Chánh niệm: Vọng tưởng không quẩn quanh trong đầu.(Giới) 

Nhiếp tâm trì niệm từng câu. (Định)  

Nhận rõ từng tiếng liền nhau để mà: (Huệ) 

     

Nhất tâm bất loạn hiện ra. 

Điềm lành ứng hiện mới là Vãng Sanh 

Được vậy khó lắm, không nhanh, 

Khổ công liên tục mới thành được thôi.    

 

  Phần đọc thêm:  

  

(1): “Ngày nay, những người tu học Tịnh nghiệp, suốt ngày niệm Phật, sám hối, phát nguyện mà 

Tây phương đối với họ vẫn còn xa, không bảo đảm là mình được vãng sanh. Vì sao? Vì gốc ái 

chưa nhổ, còn bị dây tình buộc ràng,...” Khai thị của Đại Sư Triệt Lưu, Tổ Liên Tông thứ mười của 

Phật Giáo Trung Hoa.  

  

(2): Xin mời quí vị đọc đọan dưới đây trích từ link:https://nigioivietnam.vn/ai/): 

“ [:vi]Ái (zh. 愛, sa. tṛṣṇā, pi. taṇhā), nghĩa là “ham muốn”, “thèm khát”, là một khái niệm quan trọng 

của đạo Phật. Ái chỉ mọi ham muốn xuất phát từ sự tiếp xúc của giác quan với đối tượng của giác quan 

đó. Cần hiểu là con người gồm có năm giác quan thông thường và ý (khả năng suy nghĩ, ý nghĩ, 

xem Lục căn) là sáu. Vì vậy Ái bao gồm hai lĩnh vực: vật chất và tinh thần. Sự tham muốn đó biểu lộ 

bằng tâm vướng bận và đó chính là Khổ (sa. duḥkha), là nguyên do tại sao loài hữu tình cứ mãi trôi nổi 

trong Luân hồi. Muốn thoát khỏi Ái, người ta cần phòng hộ các giác quan (Nhiếp căn), không để cho 

thèm khát và ham muốn nổi lên, nhờ đó có thể chấm dứt cái khổ.”                                             

  

Xin mời đọc phần văn vần dưới đây đã diễn ý từ phần trên: 

 

Ngũ căn tiếp xúc ngũ trần,                                  

Nếu ý ưa thích, tâm thần ngất ngây.                           

Như mắt thấy đẹp thích ngay.                                                         

Tai nghe dịu ngọt mê say, mất hồn.         

 

Mũi ngửi, rất thích mùi thơm.                   

Gặp món khoái khẩu, miệng nhồm nhòam nhai.                   

Thân chạm người khác phái đắm say,                           

Đó là triệu chứng không hay lộ bày,                                                   

 

https://nigioivietnam.vn/ai/


Cố chiết phục ngũ căn hằng ngày: 

Giữ chúng, đừng để mê say ngũ trần. 

 ********    

 

Xin tìm hiểu về Ngũ trần: 

Năm trần gồm có:  

1- Sắc là tướng mạo, hình sắc của vạn vật trong vũ trụ như cây cỏ, đất đá, núi sông, các loài 
vật lớn hay nhỏ và con người. 

2- Thinh là âm thanh, tiếng nói, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng la hay tiếng hét, v.v... 

3- Hương là mùi thơm, mùi thối, mùi thơm nồng nực hay mùi thối khó chịu. 

4- Vị là vị ngọt, bùi, cay, đắng, mặn, lạt. 

5- Xúc là va chạm, sờ mó, rờ rẫm, xoa bóp. 

 

(3): “Gặp Ái cảnh, cứ làm ngơ”: Thấy, Nghe, Nghĩ tới Ái cảnh liền làm ngơ thì lâu ngày “Nhờ đó, Tâm 

sẽ thờ ơ duyên trần.” Xin thử thực tập với sự quyết tâm, chắc từ từ sẽ có kết quả. Xin mời quí vị đọc 

thêm đoạn dưới đây trích từ: http://www.tuvienquangduc.com.au/tinhdo/63khaithihs1.html 

 

“Nếu trước mắt không thể kềm chế được ái cảnh thì khi lâm chung quyết không thể tự làm 

chủ được. Do đó, khuyên người niệm Phật, việc trước nhất là phải biết vì sanh tử mà thiết 

tha niệm Phật, tức là phải có tâm thiết tha cắt đoạn sanh tử, và phải dùng niệm niệm mà đốn 

đoạn cội gốc sanh tử.” 
 

(4): Lấy sự chiết phục phiền não hiện hành làm việc yếu tu tâm. 

Phiền não bao gồm nhiều thứ trong đó có Ngũ dục, Tam độc. Xin mời quí vị đọc lại bài viết “Niệm 

Phật Chế Ngự Ngũ Dục, Tam Độc” đã đăng trong Đạo Phật Ngày Nay qua đường link: 

http://www.daophatngaynay.com/vn/phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/30804-niem-phat-che-ngu-

ngu-duc-tam-doc.html 

 

Cách mở để đọc: cùng lúc tay trái nhấn nút Ctrl ở bàn phím, góc trái, cuối cùng. “Tay phải” bấm con 

trỏ vào đường link ở trên và thấy vòng tròn xoay quanh con trỏ. Chờ một lát lâu sẽ hiện ra bài viết. 

 

(5): Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành: 

Ngoài việc niệm Phật hằng ngày, quí hành giả Tịnh độ nên tu thêm pháp môn Lạy Phật. Lạy Phật rất 

hữu ích cho người tu niệm Phật vì hằng ngày chỉ cần lạy 100 lạy, mất chừng 30 phút, sau khoảng hơn 

một năm sức khỏe sẽ tăng lên, ăn ngon, ngủ yên, bệnh tật thuyên giảm,.... Tu pháp môn nào cũng vậy, 

sức khỏe không tốt thì cho dù có tín tâm sâu dày, cũng khó hành trì theo ước nguyện, vì “lực bất tòng 

tâm” phải không quí vị? Lạy Phật đòi hỏi hành giả phải có sự kiên trì cao. Một người mau chán nản 

khó thực hành pháp môn lạy Phật vì lúc mới vào tập lạy, người sẽ mệt mỏi, rã rời.  Ai vượt qua giai 

http://www.tuvienquangduc.com.au/tinhdo/63khaithihs1.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/30804-niem-phat-che-ngu-ngu-duc-tam-doc.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/phap-mon/tinh-do/tinhdo-niemphat/30804-niem-phat-che-ngu-ngu-duc-tam-doc.html


đoạn đầu khó khăn này, về sau sẽ rất hứng thú khi lạy Phật xong. Cho nên có thể nói Lạy Phật là “thứ 

khổ hạnh làm trợ duyên tu hành.” rất thù thắng qua phần văn vần sau đây: 

Lạy Phật: pháp môn tuyệt vời,         

Ai hành trì được, cuộc đời đổi thay.          

Hơn ba mươi phút, mỗi ngày,          

Vừa lạy, niệm Phật, thân này khỏe ra.         

 

Lại trị nhiều bệnh nữa mà:          

Ung thư sẽ bớt, cùng là huyết (áp) cao,         

Tiểu đường, mỡ máu giảm mau,         

Đau lưng, nhức khớp, còn đâu giày vò.         

 

Mất ngủ: nay ngáy kho kho,          

Tâm luôn an lạc, chẳng lo, chẳng buồn.         

Nghiệp chướng cũng tiêu trừ luôn,         

Thiện căn tăng trưởng, khiêm nhường phát sinh.        

 

Ba điều cuối đến với mình,          

Nhờ vào kết quả công trình khổ tu.          

Mong người tin, gắng công phu,         

Ao Sen Thất Bảo dự trù có tên. 

 

Tiếp, xin ghi lại bài Quy Tắc Tu Học- lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư vì đây cũng là một phần cốt 

yếu người tu Tịnh độ cần ghi nhớ. Bài này chúng tôi đã chuyển thành văn vần cho dễ nhớ như sau:  

QUY TẮC TU HỌC 

Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư 

     

Để tiêu tội, niệm Phật đêm ngày, 

Lúc nằm, ngồi, đi, đứng, ăn, thay áo quần. 

Niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm. 

Chánh niệm, vọng tưởng khó thâm nhập vào.(Giới) 

     

Trì niệm, Nhiếp tâm thật sâu.(Định) 

Nhận rõ từng tiếng, từng câu hàng đầu.(Huệ) 

Lại thêm ký số đúng vào, 

Phiền não biến mất, nhiệm mầu làm sao! 

     

Chỉ niệm Phật, chưa đủ đâu! 

Tu thêm hạnh phụ, ngõ hầu trợ duyên: 

Hình dạng tốt đẹp nên xem. 

Còn cảnh bại hoại chẳng thèm để tâm. 

     

Hổ thẹn, Sám hối lỗi lầm.  

Giúp người xong việc khó làm tốt thay! 

Nhẫn điều khó nhẫn mới hay! 

Dưới hòa, trên kính tỏ bày khiêm cung. 

Tĩnh tọa nghĩ tới lỗi mình. 



Nhàn đàm không nói “nhân tình...” trái sai. 

(Nhân tình thế thái: lòng người và thói đời) 

Việc nhà chăm sóc hôm mai. 

Chuyện người không dính, đỡ tai vạ vào. 

     

Tự hiểu tu chẳng được bao. 

Khoa trương nên tránh, đỡ tổn hao phước trời. 

Xem như Bồ Tát mọi người. 

Mình: phàm phu sát đất lơi khơi được gì! 

(Lơi khơi: không chú trọng vào việc mình làm) 

     

Nghĩ vậy mới ráng tu trì, 

Cố làm tốt điều vừa ghi, để mà: 

Lâm chung, Phật đến đón ta, 

Về cảnh thù thắng quê nhà Tây Phương. 

 ************* 

(5): Chứng Cứ Vãng Sanh: Lấy các điềm lành làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh. 

Cố gắng niệm Phật thật tinh tấn, thật chí thành trong nhiều năm tháng để làm sao mỗi câu danh hiệu 

Phật ta trì niệm, không có vọng niệm xen vào. Lúc ấy mới được tính là câu niệm Phật. Những ai làm 

được như vậy, hy vọng vào ngày lâm chung sẽ có được một hoặc nhiều hơn trong 5 thoại tướng dưới 

đây lộ bày. Đó là dấu hiệu chứng tỏ được vãng sanh: 

 

a): Biết trước ngày giờ lâm chung. 

b): Có mùi hương lạ  

c): Tay chân mềm mại, sắc mặt tươi đẹp hơn bình thường. 

d): Khoảnh khắc trước lúc lâm chung thấy Đức Phật A Di Đà và Thánh Chúng đến tiếp dẫn. 

e): Tỉnh táo không bị mê man. 

 

Chúng tôi mong những bạn đạo hữu duyên cùng chúng tôi cố gắng thực hành tốt TÁM ĐIỀU CỐT 

YẾU CẦN NHỚ NẰM LÒNG CHO NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ để có ngày đạt được mọi điều cho 

người tu Tịnh độ. Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng 

sanh tương lai đồng sanh về Tịnh độ. 

 

Xin chân thành cám ơn quí vị đã đọc bài viết và sẽ thực hành./. 


