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Bài văn Khuyên phát tâm Bồ-đề1 

 

Kẻ phàm tăng ngu muội kém cỏi là Thật Hiền, nay khóc chảy 

máu mắt mà cúi lạy, đau xót có lời dâng lên đại chúng hiện 

tiền, cùng hết thảy thiện nam tín nữ. Kính mong quý vị mở lòng 

từ bi, có chút lưu tâm lắng nghe xét kỹ.  

Thường nghe rằng, cửa ngõ vào Chánh đạo, sự phát tâm quan 

trọng nhất; việc gấp trên đường tu, không gì hơn lập nguyện. 

Nguyện đã lập thành thì có thể cứu độ chúng sinh, tâm đã phát 

khởi thì quả Phật ắt thành tựu. Ví như không phát tâm rộng 

lớn, lập nguyện kiên cố, ắt là trải qua vô số kiếp vẫn còn nguyên 

trong chốn luân hồi. Cho dù có tu hành, hết thảy chỉ là uổng 

công khổ nhọc. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Kẻ tu các 

pháp lành mà quên mất tâm Bồ-đề, đó gọi là theo nghiệp của 

ma.” [Phát tâm rồi] quên mất còn như thế, huống chi là chưa 

phát tâm? Cho nên biết rằng, muốn học theo Chánh pháp Như 

Lai, trước hết phải phát khởi đầy đủ tâm nguyện Bồ Tát, không 

thể chậm trễ. 

Khuynh hướng phát tâm 

Nhưng tâm nguyện có khác biệt, tướng trạng rất nhiều, nếu 

không chỉ rõ biết theo khuynh hướng nào? Nay xin vì đại chúng 

                                           

1 Bài văn này của Đại sư Tỉnh Am. Đại sư tên húy là Thật Hiền, tự Tư Tề, hiệu 

Tỉnh Am, sinh năm 1685 và viên tịch năm 1734. 
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mà nói qua sơ lược, sự phát tâm có tám khuynh hướng khác 

biệt là: tà vạy, chính đáng, chân thật, dối trá, rộng lớn, nhỏ hẹp, 

thiên lệch và viên mãn.        

Phát tâm như thế nào gọi là tà vạy? Thế nào là chính đáng? 

Thế nào là chân thật? Thế nào là dối trá? Thế nào là rộng lớn? 

Thế nào là nhỏ hẹp? Thế nào là thiên lệch? Thế nào là viên 

mãn? 

Có những kẻ tu hành không cứu xét tự tâm, chỉ biết hướng theo 

ngoại cảnh, như mong cầu lợi dưỡng hoặc tham muốn danh 

tiếng, chạy theo khoái lạc nhục dục hiện tại hoặc mong cầu quả 

báo tương lai. Phát tâm như thế gọi là tà vạy. 

Không cầu lợi dưỡng, danh tiếng, cũng không tham dục lạc, quả 

báo, chỉ vì muốn thoát ly sinh tử, thành tựu Bồ-đề. Phát tâm 

như thế gọi là chính đáng. 

Mỗi một niệm đều ngưỡng cầu Phật đạo, mỗi một ý tưởng trong 

tâm đều thương xót giáo hóa chúng sinh. Dù nghe rằng Phật 

đạo thăm thẳm dài lâu, cũng không thối tâm khiếp sợ; nhìn 

thấy chúng sinh khó hóa độ, cũng không sinh lòng chán nản 

mỏi mệt. Như trèo núi cao chót vót, quyết lên tận đỉnh; như leo 

tháp lớn sừng sững, quyết đến tột cùng. Phát tâm như thế gọi 

là chân thật.  

Tạo tội rồi không sám hối, mắc lỗi không chịu dứt trừ, bên ngoài 

ra dáng trong sạch, trong lòng đầy dẫy nhớp nhơ. Trước khởi 

tâm chuyên cần, sau hóa ra lười nhác. Tuy có chút lòng tốt, 
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phần nhiều lại bị danh lợi xen vào. Dù có tu pháp lành, lại bị 

tội lỗi nghiệp xấu làm ô nhiễm. Phát tâm như thế gọi là dối trá.  

Pháp giới chúng sinh chưa cùng tận thì nguyện vẫn còn, đạo 

Bồ-đề chưa thành tựu thì nguyện chưa trọn. Phát tâm như thế 

gọi là lớn lao. 

Quán xét ba cõi như tù ngục, vòng sinh tử như kẻ oán thù, chỉ 

muốn mau mau tự độ, không dám nghĩ đến việc cứu độ muôn 

người. Phát tâm như thế gọi là nhỏ hẹp. 

Nếu ngoài tâm này thấy có chúng sinh phải nguyện cứu độ, 

thấy có Phật đạo phải nguyện tựu thành, công khó tu tập không 

quên, tri kiến tích tụ chẳng bỏ. Phát tâm như thế gọi là thiên 

lệch.  

Nếu biết tự tánh này là chúng sinh nên nguyện độ thoát; tự 

tánh này là Phật đạo nên nguyện tựu thành. Không thấy có bất 

kỳ pháp nào lìa khỏi tâm này mà tự hiện hữu. Dùng tâm rỗng 

rang như hư không để phát nguyện lớn như hư không, tu tập 

công hạnh như hư không, chứng đắc quả vị như hư không, 

nhưng rốt cùng cũng không có tướng trạng hư không có thể 

nắm bắt. Phát tâm như thế gọi là viên mãn.  

Biết rõ được tám sự khác biệt như trên rồi thì biết phán xét; 

biết phán xét thì biết chọn lựa lấy bỏ; biết chọn lựa lấy bỏ thì 

có thể phát tâm theo cách đúng đắn.    

Thế nào là phán xét? Đó là nói việc tự phán xét xem chỗ  phát 

tâm của mình rơi vào khuynh hướng nào trong tám điều nêu 
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trên. Là tà vạy hay chính đáng? Là chân thật hay dối trá? Là 

lớn lao hay nhỏ hẹp? Là thiên lệch hay viên mãn? 

Thế nào là chọn lựa lấy bỏ? Đó là nói phải bỏ đi những khuynh 

hướng tà vạy, dối trá, nhỏ hẹp, thiên lệch, mà chọn lấy những 

khuynh hướng chính đáng, chân thật, lớn lao, viên mãn. 

Phát tâm được như thế mới có thể gọi là phát tâm Bồ-đề một 

cách chân chánh. 

Nhân duyên phát tâm 

Tâm Bồ-đề này đứng đầu tất cả pháp lành, phải có nhân duyên 

mới có thể phát khởi. Nay sẽ nói về nhân duyên, sơ lược có mười 

loại.  

Những gì là mười nhân duyên phát tâm Bồ-đề?  

- Thứ nhất, vì nghĩ đến ơn Phật sâu nặng nên phát tâm;  

- Thứ hai, vì nghĩ đến công ơn cha mẹ nên phát tâm;  

- Thứ ba, vì nghĩ đến ơn thầy nên phát tâm;  

- Thứ tư, vì nghĩ đến ơn thí chủ cúng dường nên phát tâm;  

- Thứ năm, vì nghĩ đến ơn chúng sinh nên phát tâm;  

- Thứ sáu, vì nghĩ đến nỗi khổ sinh tử nên phát tâm;  

- Thứ bảy, vì tôn trọng tự tánh linh giác nên phát tâm;  

- Thứ tám, vì sám hối nghiệp chướng nên phát tâm;  
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- Thứ chín, vì cầu sinh Tịnh độ nên phát tâm;  

- Thứ mười, vì khiến cho Chánh pháp được trụ thế lâu dài 

nên phát tâm. 

Thế nào là nghĩ đến ơn Phật sâu nặng?  

Đó là nói việc đức Như Lai Thích-ca của chúng ta từ thuở mới 

vừa phát tâm, vì chúng ta mà hành đạo Bồ Tát, trải qua vô số 

kiếp chịu mọi khổ não. Khi ta tạo nghiệp xấu ác thì Phật khởi 

tâm thương xót, dùng phương tiện giáo hóa, nhưng ta lại ngu 

si không chịu tin nhận. Ta phải đọa vào địa ngục, Phật lại đau 

lòng thương xót, muốn thay ta chịu khổ, nhưng vì ta tạo nghiệp 

nặng nề nên không thể cứu vớt. Ta sinh làm người, Phật dùng 

phương tiện khiến ta biết gieo trồng căn lành. Đời này sang đời 

khác, tâm Phật vẫn luôn hiện hữu cùng ta, chưa từng tạm rời. 

Thuở Phật vừa xuất thế, ta hãy còn chìm sâu trong biển nghiệp, 

nay ta được làm người thì Phật đã nhập diệt. Ta do tội gì phải 

sinh thời mạt pháp không có Phật? Ta nhờ phúc gì được dự 

hàng xuất gia? Vì nghiệp chướng gì không được nhìn thấy kim 

thân Phật? Do may mắn gì mà tự mình được chiêm bái xá-lợi 

Phật? 

Lại suy xét rằng, ví như đời trước không gieo trồng căn lành, 

nay làm sao được nghe pháp Phật? Nếu không được nghe pháp 

Phật, làm sao biết mình thường chịu ơn Phật? Ân đức như thế, 

núi cao gò lớn cũng chẳng sánh bằng. Nếu tự mình không phát 

tâm rộng lớn, hành đạo Bồ Tát, xây dựng phát triển Phật pháp, 



 6 

cứu giúp hóa độ chúng sinh, thì cho dù có tan xương nát thịt 

cũng không thể báo đền.  

Đó là nhân duyên thứ nhất để phát tâm Bồ-đề. 

Thế nào là nghĩ đến ơn cha mẹ?  

Mỗi khi nghĩ đến cha mẹ thì buồn thương khôn nguôi, bởi sinh 

ta ra mà phải chịu khổ nhọc trăm bề. Mười tháng mang thai, 

ba năm bú mớm; đêm bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, ngày 

đắng cay mẹ nuốt, ngon ngọt phần con, nhờ vậy nay ta mới được 

thành người. Chỉ mong ta kế tục nghiệp nhà, nối đường thờ tự. 

Nay ta chọn đường xuất gia, lạm xưng đệ tử Phật, hổ thẹn nhận 

danh sa-môn. Món ngon ngọt chẳng dâng cha mẹ, ngày kỵ giỗ 

không cúng tổ tiên. Cha mẹ còn sống đã không chu toàn nuôi 

dưỡng, chết đi không dẫn dắt được theo đường lành. Xét việc 

đời là mất mát lớn lao, xét việc đạo còn chưa thật hữu ích. Ví 

như đôi đường đều thất bại thì tội lỗi nặng nề thật khó tránh. 

Lại suy xét rằng, chỉ có một cách duy nhất là đời đời kiếp kiếp 

thường hành Phật đạo, rộng độ chúng sinh mười phương ba đời. 

Được như thế thì không chỉ cha mẹ trong một đời, mà cả cha 

mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng đều được cứu độ; không chỉ riêng 

cha mẹ của một người, mà cha mẹ của tất cả mọi người cũng 

đều được siêu thoát.  

Đó là nhân duyên thứ hai để phát tâm Bồ-đề.   

Thế nào là nghĩ đến ơn thầy?  
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Cha mẹ tuy có thể sinh ta ra và nuôi dưỡng thân thể, nhưng 

nếu không có các bậc thầy dạy ở đời, hẳn ta không biết đến lễ 

nghĩa; nếu không có các bậc thầy dạy trong đạo, hẳn ta không 

hiểu được pháp Phật.  

Không biết lễ nghĩa thì cũng giống như súc vật, không hiểu 

pháp Phật thì khác chi người thế tục? Nay ta cũng biết được đôi 

điều lễ nghĩa, hiểu được sơ lược về pháp Phật, trên mình được 

khoác cà-sa, thân tâm thấm nhuần giới hạnh. Được như thế 

đều nhờ ơn thầy dạy.  

Nếu phát tâm cầu quả vị nhỏ nhoi, chỉ có thể lợi ích riêng mình. 

Nay chọn theo Đại thừa, nguyện lớn lao lợi khắp muôn người, 

thì các bậc thầy dạy dù ở đời hay trong đạo cũng đều sẽ được 

phần lợi ích.  

Đó là nhân duyên thứ ba để phát tâm Bồ-đề.   

Thế nào là nghĩ đến ơn thí chủ cúng dường?  

Đó là nói việc chúng ta hôm nay, mọi thứ cần dùng hằng ngày 

đều không phải tự sức mình có được. Cháo cơm ngày hai bữa, y 

phục đủ bốn mùa, khi bệnh tật cần đến, lúc sinh hoạt thường 

ngày, hết thảy mọi chi phí đều có được từ sức lực người khác, 

mang đến cho ta tiêu dùng.  

Người khác phải đem hết sức lực tự thân cày cấy, vẫn chưa 

kiếm đủ miếng ăn; còn ta ngồi không được ăn, vẫn chưa vừa ý. 

Người khác thì dệt dệt đan đan, vẫn chưa hết khó khăn thiếu 

thốn; còn ta ngồi không mà y phục có thừa, chẳng biết quý tiếc. 
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Người khác thì nhà tranh vách lá, rối rắm suốt đời; còn ta thì 

nhà to sân rộng, nhàn tĩnh quanh năm.  

Người khác cực nhọc để ta được an nhàn, có thể an lòng được 

sao? Lấy nguồn lợi của người khác để trau chuốt thân mình, 

như thế có hợp lý chăng?  

Cho nên, nếu tự thân mình không thể vận dụng đủ bi lẫn trí, 

không tự trang nghiêm cả phúc lẫn tuệ, khiến cho tất cả đàn-

na tín thí đều được nhờ ơn, hết thảy chúng sinh đều được lợi 

ích, thì cho dù hạt gạo sợi tơ, nhỏ nhặt đến thế cũng phải đền 

trả đủ, mà quả báo xấu ác cũng khó lòng tránh khỏi.  

Đó là nhân duyên thứ tư để phát tâm Bồ-đề.   

Thế nào là nghĩ đến ơn chúng sinh?  

Đó là nói việc ta và chúng sinh từ vô số kiếp đến nay, đời này 

kiếp nọ vẫn thường thay đổi làm cha mẹ của nhau, nên có ơn 

với nhau. Nay tuy sang đời khác thì mê mờ hôn ám, chẳng còn 

biết nhau, nhưng theo lý mà suy, thì lẽ nào có ơn lại không lo 

báo đáp?  

Ngày nay tuy thấy những con vật mang lông đội sừng, sao biết 

được trước đây ta chẳng từng làm con của chúng? Ngày nay tuy 

thấy những loài côn trùng nhỏ nhít, sao biết được trước đây 

chẳng từng là cha mẹ của ta? Thường thấy trẻ thơ, nếu phải xa 

cách cha mẹ thì lớn lên không nhớ được dung mạo, huống chi 

là cha mẹ trong đời trước, nay tất nhiên không thể nhớ được. Ví 

như cha mẹ đời trước giờ đang gào khóc dưới địa ngục, lăn lộn 
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trong cảnh giới ngạ quỷ, khổ sở đớn đau ai biết được? Đói khát 

thiếu thốn ai bảo cùng ta? Dù ta không thấy nghe hay biết, tất 

nhiên họ vẫn đang mong cầu có người cứu giúp. Chỉ Kinh văn 

mới có thể kể rõ sự này, chỉ đức Phật mới có thể dạy ta việc ấy, 

còn những kẻ tà kiến làm sao biết được? 

Cho nên, Bồ Tát quán chiếu nơi trùng kiến, thấy tất cả đều là 

cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong tương lai, thường 

nghĩ việc làm lợi ích, báo đáp ân đức.  

Đó là nhân duyên thứ năm để phát tâm Bồ-đề. 

Thế nào là nghĩ đến nỗi khổ sinh tử?  

Đó là nói ta cùng với hết thảy chúng sinh, từ vô số kiếp đến nay 

thường ở trong sinh tử, chưa từng được giải thoát. Khi cõi nhân 

gian, lúc miền thiên thượng, khi ở cõi này, lúc sang phương 

khác, sống chết vạn mối, thăng trầm thoáng chốc. Vừa sinh cõi 

trời thoắt đã làm người; rồi thoắt lại đã sa vào địa ngục, ngạ 

quỷ, súc sinh. Cửa địa ngục sớm ra tối vào, hang sắt lạnh tạm 

rời lại đến. Lên núi đao toàn thân chẳng còn một chút da, leo 

cây phủ kiếm khắp người chịu cắt xẻo. Hòn sắt nóng chẳng trừ 

cơn đói, nuốt vào rồi ruột gan chín bấy. Nước đồng sôi không 

nguôi cơn khát, uống vào rồi xương thịt nát nhừ. Cưa sắc cưa 

lìa thân thể, vừa đứt ra đã dính liền trở lại; gió quái lạ thổi 

thoáng qua người, chết đi rồi đã sống lại ngay. Lửa dữ đầy 

thành, vang tiếng kêu gào thảm thiết; vạc lớn nấu đun, chỉ 

nghe âm thanh thống khổ bên tai. Băng giá vừa ngưng, thân 

xanh mét như sen xanh bó nhụy; máu thịt rã rời, thể bầm đỏ 
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như ngó sen dập nát. Sống chết trong một đêm, địa ngục trải 

qua vạn lượt; đau đớn thống khổ mỗi ngày, so với nhân gian dài 

hơn trăm tuổi. Đã bao lần khiến ngục tốt phải ra sức hành hình 

mệt nhọc, mà nào ai chịu tin lời Diêm chúa răn đe? Lúc thọ 

hình mới biết là khổ, tuy hối hận làm sao quay lại? Nhưng thoát 

ra rồi quên sạch sành sanh, bao nghiệp ác vẫn làm như cũ! 

Dùng roi quất lừa chảy máu, ai biết mình đang đánh mẹ? Dắt 

lợn vào lò mổ, nào hay ta sắp giết cha? Ăn thịt con không biết, 

Văn vương xưa còn như thế.1 Nhai nuốt cha mẹ chẳng hay, 

muôn loài đều vậy cả. Ngày trước cùng ân ái, nay oán thù nhau; 

xưa vốn là thù địch, nay thành cốt nhục một nhà. Trước là mẹ 

nay lại làm cha, trước là cha nay lại làm chồng. Nếu nhớ biết 

được chuyện đời trước, ắt phải thấy xấu hổ, nhục nhã. Người có 

thiên nhãn nhìn thấu tất cả, ắt phải thấy nực cười thương xót.  

Phẩn uế tụ thành một bọc, chín tháng trong ấy khó qua; máu 

mủ nhơ nhớp một đường, nhất thời chui xuống đáng thương! 

Ấu thơ không biết, đó đây đều không phân biệt; lớn lên nhận 

hiểu, tức thời khởi sinh tham dục. Không bao lâu thì bệnh khổ, 

già nua tìm đến; chẳng mấy chốc vô thường đã gọi. [Phút lìa 

đời] gió lửa hỗn độn, vây quanh thần thức rối loạn; tinh huyết 

cạn kiệt, bên ngoài da thịt dần khô. Mỗi lỗ chân lông đều như 

                                           

1 Văn vương lúc còn bị giam ở Dữu Lý, bị Trụ vương giết con trai lấy thịt nấu chín 

đưa cho ăn. Vì muốn giữ mạng sống để thành tựu việc lớn, ông tuy biết nhưng 

đành phải giả vờ không biết vẫn ăn vào. Trụ vương thấy vậy cho ông là người 

tầm thường, không cần phải đề phòng, nhờ đó mà ông thoát chết. 
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kim đâm thấu thịt; mắt mũi miệng thảy đều như dao cắt. Con 

rùa mang nấu chín, thịt lôi ra khỏi mai vẫn còn là dễ, so với 

thần thức lâm chung thoát xác, khó hơn bội phần.  

Tâm này không có chủ thể thường tồn, như kẻ đi buôn khắp 

chốn đều làm khách lạ. Thân này không có hình thể cố định, 

chỉ như nhà ở thường dời chuyển đó đây. Thân này biết bao lần 

qua lại giữa luân hồi, [tính đếm ra thì] số hạt bụi cõi đại thiên 

cũng không so được. Mỗi mỗi biệt ly rơi lệ, [gom hết lại thì] sóng 

nước bốn biển chẳng nhiều bằng. Xương cốt bao đời tích lũy, 

dẫu núi cao còn chưa sánh kịp. Thân xác từng bỏ trong sáu nẻo, 

dàn trải ra tràn khắp cõi đất. Ví như không được nghe lời Phật 

dạy, những điều như vậy ai thấy ai nghe? Khi chưa đọc qua 

Kinh điển, lý lẽ như thế làm sao rõ biết?  

Nếu cứ tham luyến như xưa, si mê không khác trước, chỉ sợ 

trong muôn kiếp ngàn đời, một lần sai sẽ trăm lần sai tiếp. 

Thân người này khó được dễ mất, tuổi đời trôi nhanh không thể 

níu kéo. Rồi đường trước mịt mờ, một lần biệt ly là thăm thẳm. 

Nghiệp báo xấu ác trong ba đường dữ, tự làm tự chịu. Đau đớn 

không sao nói hết, biết ai thay mình nhận lãnh? Nói đến đây, 

sao có thể không rùng mình run sợ? 

Vì thế nên phải dứt dòng sinh tử, thoát biển ái dục, cứu mình 

cứu người, cùng lên bờ giác. Công phu thành tựu trong muôn 

kiếp lâu xa, đều tùy thuộc vào nỗ lực quyết định một lần này.  

Đó là nhân duyên thứ sáu để phát tâm Bồ-đề. 

Thế nào là tôn trọng tự tánh linh giác?  
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Đó là nói việc tâm thức này của ta hôm nay, so với tâm thức 

của đức Thích-ca Như Lai quả thật không hai, không khác. Vì 

sao đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp trước đã sớm thành Chánh 

giác, còn ta thì đến nay vẫn hôn mê điên đảo, vẫn là phàm phu? 

Đức Thế Tôn lại có đủ vô lượng thần thông, trí tuệ, công đức 

trang nghiêm, còn ta thì chỉ thấy đầy dẫy vô số phiền não, 

nghiệp lực dắt dẫn, sinh tử trói buộc? Cùng một tâm tánh mà 

mê ngộ cách nhau như trời vực, tĩnh tâm suy xét, lẽ nào lại 

không đáng hổ thẹn? Thật chẳng khác gì hạt châu vô giá nằm 

trong bùn nhơ, bị xem như ngói sỏi không ai quý trọng.  

Thế nên phải dùng đến vô số pháp lành để đối trị phiền não, 

dày công tu tập giới hạnh thì tánh đức mới hiển lộ, như hạt 

châu kia được rửa sạch mài bóng, mang treo lên tòa cao rực rỡ 

tỏa chiếu, soi sáng khắp nơi. Như thế mới có thể gọi là không 

bội ơn giáo hóa của Phật, không uổng phụ tánh linh giác của 

chính mình.  

Đó là nhân duyên thứ bảy để phát tâm Bồ-đề. 

 

 

 

 

Thế nào là sám hối nghiệp chướng?  
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Trong kinh dạy rằng, phạm một trong các tội đột-cát-la,1 phải 

đọa vào địa ngục thời gian lâu bằng 500 năm ở cõi trời Tứ thiên 

vương.2 Đột-cát-la là tội nhẹ, mà còn chịu nghiệp báo như vậy, 

huống chi các tội nặng, nghiệp báo quả thật khó nói hết!  

Chúng ta ngày nay trong sinh hoạt thường ngày, mỗi hành vi, 

động tác thường phạm giới hạnh; mỗi miếng cơm, ngụm nước 

luôn trái luật nghi. Mỗi một ngày qua đã phạm vô số tội, huống 

chi trong suốt một đời, trải qua nhiều kiếp, tội lỗi sinh khởi 

chắc chắn là không thể nói hết! 

Chỉ xét riêng theo Năm giới mà nói, mười người đã chín kẻ 

phạm, nhưng người bày tỏ phát lộ thì ít, kẻ che giấu lại nhiều. 

Năm giới chỉ là giới của người cư sĩ mà còn chưa giữ trọn, huống 

chi các giới sa-di, tỳ-kheo, Bồ Tát giới, hẳn sự thiếu sót đã quá 

rõ không cần phải nói. Có ai hỏi đến liền xưng danh tỳ-kheo, 

nhưng xét thực chất lại chưa trọn đức hạnh của người cư sĩ, 

chẳng đáng hổ thẹn lắm sao? 

Nên biết rằng, giới luật do Phật chế định, thà không thọ trì, 

một khi đã thọ trì thì không được hủy phạm, một khi đã hủy 

phạm thì rốt cùng phải chịu đọa lạc. Nếu không sớm khởi tâm 

thương mình thương người, đau xót cho người, đau xót cho 

                                           

1 Đột-cát-la (duṣkṛta): chỉ chung nhóm tội nhẹ trong giới luật, nên cũng gọi là tội 

khinh cấu. 

2 Mỗi một ngày đêm ở cõi trời Tứ thiên vương bằng 50 năm ở cõi người. Vì thế, 

thời gian được nói ở đây là hơn 9 triệu năm ở cõi người. 



 14 

mình, thân khẩu cùng thống thiết, miệng niệm lệ rơi đều chân 

thành, khắp vì tất cả chúng sinh, bi ai cầu xin sám hối, thì chắc 

chắn trong ngàn đời muôn kiếp, khó tránh được quả báo xấu 

ác.  

Đó là nhân duyên thứ tám để phát tâm Bồ-đề. 

Thế nào là cầu sinh Tịnh độ?  

Đó là nói việc nơi thế giới Ta-bà này, tu hành tăng tiến rất khó 

khăn; được vãng sinh về Tây phương Cực Lạc, thì thành tựu 

quả Phật cũng dễ dàng. Vì dễ dàng nên một đời có thể xong 

việc, bởi khó khăn nên nhiều kiếp vẫn chưa thành. Thế nên, 

các bậc hiền thánh xưa nay, ai ai cũng cũng đều hướng đến; 

trong ngàn kinh muôn luận, đâu đâu cũng chỉ về Tịnh độ.  

Trong đời mạt pháp, không một pháp môn nào vượt hơn Tịnh 

độ. Tuy nhiên, trong kinh dạy rằng, căn lành ít không thể vãng 

sinh, phúc đức nhiều mới có thể thành tựu. Muốn nhiều phúc 

đức, chẳng gì hơn niệm danh hiệu Phật; muốn thừa căn lành, 

không gì bằng phát tâm rộng lớn. Vì thế, niệm thánh hiệu dù 

trong chốc lát, cũng hơn người bố thí trăm năm; một khi vừa 

phát tâm Bồ-đề, đã vượt qua sự tu hành nhiều kiếp.  

Niệm Phật vốn mong thành Phật, nếu chẳng phát tâm rộng lớn 

thì niệm để làm gì? Phát tâm là để tu hành, nếu không sinh về 

Tịnh độ thì dù phát tâm rồi cũng sẽ thối chuyển. Cho nên, 

ruộng tâm địa gieo hạt giống Bồ-đề, dùng lưỡi cày niệm Phật, 

thì đạo quả tự nhiên tăng trưởng. Nương con thuyền đại 
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nguyện, vào biển lớn Tịnh độ, cõi Tây phương quyết định được 

vãng sinh.  

Đó là nhân duyên thứ chín để phát tâm Bồ-đề. 

Thế nào là khiến cho Chánh pháp được trụ thế lâu dài?  

Đó là nói việc đức Thế Tôn từ vô số kiếp đến nay, vì chúng ta 

mà tu đạo Bồ-đề, việc khó làm cũng làm được, việc khó nhẫn 

cũng nhẫn được, cho đến khi nhân quả viên mãn, cuối cùng 

thành tựu quả Phật.  

Sau khi thành Phật, hóa độ chúng sinh trọn khắp, nhân duyên 

đã dứt mới nhập Niết-bàn. Cho đến các giai đoạn chánh pháp, 

tượng pháp đều đã qua, nay chỉ còn thời mạt pháp. Giáo pháp 

không người tu tập, tà chánh chẳng thể phân, đúng sai không 

rõ biết; người người tranh đua chạy theo nhân ngã, thảy thảy 

đều mưu cầu lợi danh. Nhìn khắp thiên hạ mênh mông đều là 

như vậy, chẳng còn ai biết Phật là người nào, Pháp có nghĩa 

chi, Tăng là danh xưng gì? Suy tàn cho đến mức ấy, nói ra càng 

không nỡ, mỗi khi nghĩ đến bất giác phải rơi lệ. 

Chúng ta là Phật tử mà không thể báo đền ơn Phật, tự thân 

không làm lợi mình, đối với bên ngoài chẳng làm lợi người, sống 

trên đời đã là vô ích, chết đi cũng chẳng lợi lạc mai sau, trời tuy 

cao không sao che chở, đất tuy dày chẳng thể đỡ nâng. Như vậy, 

kẻ mang tội lỗi nặng nề nhất, chẳng phải ta thì là ai? 

Do đó nên trong lòng đau đớn không sao chịu nổi, chẳng nghĩ 

được cách nào cho vẹn toàn. Hốt nhiên liền quên đi sự kém cỏi 
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của mình, khởi phát tâm Bồ-đề rộng lớn. Tuy hiện nay không 

thể vãn hồi đời suy mạt, nhưng quyết sẽ lo tính việc hộ trì 

Chánh pháp tương lai. Vì thế mới cùng các vị thiện hữu đến nơi 

đạo tràng, soạn thành sám pháp, lập pháp hội này, phát khởi 

48 lời nguyện lớn, mỗi nguyện đều cứu độ chúng sinh. Mong 

sao luôn giữ tâm sâu vững trong trăm ngàn kiếp, tâm nào cũng 

đều là tâm Phật. 

Kể từ hôm nay cho đến tương lai không cùng tận, hết một đời 

này nguyện sinh về Cực Lạc, tiến tu lên hàng cửu phẩm, quay 

lại cõi Ta-bà, làm cho mặt trời Phật đạo lại rực rỡ huy hoàng 

như trước, Phật pháp lại rộng mở khắp thế gian, chư Tăng như 

biển lớn thanh tịnh trong toàn cõi, người người được hóa độ 

ngay tại Ta-bà, đời thịnh đức nhờ đó tăng thêm, Chánh pháp 

trụ dài lâu cõi thế; tâm nguyện hết sức chân thành, tha thiết 

như vậy.  

Đó là nhân duyên thứ mười để phát tâm Bồ-đề. 

*** 

 

Khuyên phát tâm Bồ-đề  

Mười nhân duyên như trên đều đã biết, tám khuynh hướng 

phát tâm cũng hiểu rõ ràng, như vậy thì hướng đi đã có, điểm 

phát khởi đã xác định. Thêm vào đó ta lại được thân người, sống 

nơi văn hiến, sáu căn bình thường, thân thể khỏe mạnh an ổn, 
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có đủ tín tâm, thật may mắn thay đường tu không có gì chướng 

ngại.  

Huống chi ngày nay chúng ta lại được xuất gia, được thọ Cụ túc 

giới, được gặp đạo tràng, được nghe Phật pháp, chiêm ngưỡng 

xá-lợi Phật, lại tu tập sám pháp, gặp được bạn lành, đầy đủ 

nhân duyên thù thắng. Nếu hôm nay đây không phát tâm Bồ-

đề, thì còn đợi ngày nào? 

Chỉ mong Đại chúng thương đến sự chân thành dẫu là ngu 

muội, xót cho chí nguyện khó nhọc kiên trì của tôi, xin hãy cùng 

nhau phát tâm, lập nguyện Bồ-đề. Người chưa phát tâm, hôm 

nay hãy phát tâm; đã phát tâm rồi xin hãy tăng trưởng; đã tăng 

trưởng rồi, xin hãy tiếp tục đừng gián đoạn. Đừng sợ khó khăn 

mà thối thất, đừng thấy dễ dãi mà xem thường không cẩn 

trọng; đừng quá nôn nóng mà không giữ được dài lâu, đừng lười 

nhác buông thả mà thiếu sự dũng mãnh; đừng yếu hèn mất đi 

sự phấn chấn, đừng lần lữa do dự mà đợi chờ không dứt khoát; 

đừng vì tự thấy mình ngu si mà buông xuôi không chú ý, đừng 

vì căn tánh chậm lụt mà nghĩ mình không thể dự phần. Ví như 

việc trồng cây, lâu ngày thì rễ cạn dần ăn sâu; hoặc như mài 

dao, mài lâu thì lưỡi cùn thành sắc bén. Lẽ nào vì thấy rễ cạn 

mà không trồng, để cây phải chết khô; vì thấy lưỡi cùn mà 

không mài, để dao thành vô dụng? 

Hơn nữa, nếu cho rằng tu hành là khổ nhọc, ấy thật chẳng biết 

rằng, lười nhác buông thả sẽ còn khổ hơn. Tu hành thì khổ nhọc 

tạm thời, nhưng được an vui mãi mãi, lười nhác thì an ổn tạm 

bợ một đời, nhưng phải chịu khổ đau nhiều kiếp. Huống chi, 
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nếu nhờ đến con thuyền Tịnh độ, thì đâu phải lo gì thối chuyển? 

Được pháp vô sinh làm sức nhẫn chịu, thì đâu ngại gian nan? 

Nên biết rằng tội nhân trong địa ngục, mà còn có kẻ phát tâm 

Bồ-đề từ kiếp trước, huống chi là Phật tử trong cõi người, lại 

không lập đại nguyện đời này? 

Do hôn ám si mê từ vô thủy, nên việc ngày trước không thể cản 

ngăn; ngày nay được tỉnh ngộ, chuyện tương lai có thể sửa đổi. 

Kẻ mê chưa ngộ vốn đã đáng thương, nhưng người biết mà 

không làm lại càng đớn đau đáng tiếc hơn nữa. Nếu biết sợ nỗi 

khổ địa ngục, thì tự nhiên khởi tâm tinh tấn. Luôn nhớ đến vô 

thường nhanh chóng, thì không dám lười nhác buông thả. Lại 

phải dùng giới pháp của Phật mà làm đòn roi nhắc nhở thôi 

thúc; nhờ bạn lành cùng nâng đỡ, dắt dẫn nhau. [Đã phát tâm 

rồi,] dù khi nguy cấp, gấp rút cũng chẳng lìa, dẫu suốt đời trọn 

kiếp, vẫn nương theo không bỏ, như vậy thì không còn lo gì sự 

thối thất. 

Đừng cho một niệm tưởng là nhỏ nhoi [mà khinh suất dể duôi], 

đừng nghĩ việc phát nguyện chỉ là [nói suông nên] hư dối không 

hữu ích. Tâm chân thành thì sự việc đúng thật, nguyện lớn rộng 

thì chỗ thực hành sâu. Hư không chưa phải lớn, vì tâm này mới 

là rộng lớn; kim cương chưa phải bền chắc, vì nguyện lực còn 

bền chắc không gì hơn. 

Nếu đại chúng có thể thật lòng không gạt bỏ những lời trên, thì 

quyến thuộc Bồ-đề từ đây nối kết, thệ ước đồng tâm niệm Phật 

từ nay bền chặt. Đã phát nguyện cùng sinh về Tịnh độ, cùng 

gặp Phật Di-đà, cùng giáo hóa chúng sinh, cùng thành Chánh 
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giác, thì biết đâu trong tương lai ba mươi hai tướng tốt, trăm 

phúc tướng trang nghiêm, lại chẳng bắt đầu ngay từ sự phát 

tâm lập nguyện của hôm nay? Nguyện cùng đại chúng nỗ lực 

cố gắng. Điều tốt đẹp ấy, thật kỳ vọng lắm thay!  

 

Nguyên bản Hán văn 

 

勸發菩提心文 

不肖愚下凡夫僧實賢，泣血稽顙，哀告現前

大眾，及當世淨信男女等，惟願慈悲，少加

聽察。嘗聞入道要門，發心為首；修行急務，

立願居先。願立則眾生可度，心發則佛道堪

成。苟不發廣大心，立堅固願，則縱經塵劫，

依然還在輪回；雖有修行，總是徒勞辛苦。

故華嚴經云：「忘失菩提心，修諸善法，是

名魔業」。忘失尚爾，況未發乎？故知欲學

如來乘，必先具發菩薩願，不可緩也。然心

願差別，其相乃多；若不指陳，如何趨向？

今為大眾略而言之。相有其八：所謂邪正真
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偽大小偏圓是也。云何名為邪正真偽大小偏

圓耶？ 

世有行人，一向修行，不究自心，但知外務。

或求利養，或好名聞，或貪現世欲樂，或望

未來果報。如是發心，名之為邪。 

既不求利養名聞，又不貪欲樂果報，唯為生

死，為菩提。如是發心，名之為正。 

念念上求佛道，心心下化眾生。聞佛道長遠，

不生退怯；觀眾生難度，不生厭倦。如登萬

仞之山，必窮其頂；如上九層之塔，必造其

顛。如是發心，名之為真。 

有罪不懺，有過不除，內濁外清，始勤終怠。

雖有好心，多為名利之所夾雜；雖有善法，

復為罪業之所染汙。如是發心，名之為偽。 

眾生界盡，我願方盡；菩提道成，我願方成。

如是發心，名之為大。 

觀三界如牢獄，視生死如怨家；但期自度，

不欲度人。如是發心，名之為小。 
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若於心外見有眾生，及以佛道，願度願成；

功勳不忘，知見不泯。如是發心，名之為偏。 

若知自性是眾生，故願度脫。自性是佛道，

故願成就。不見一法，離心別有。；以虛空

之心，發虛空之願，行虛空之行，證虛空之

果，亦無虛空之相可得。如是發心，名之為

圓。 

知此八種差別，則知審察；知審察，則知去

取；知去取，則可發心。云何審察？謂我所

發心，於此八中，為邪為正？為真為偽？為

大為小？為偏為圓？云何去取？所謂去邪、

去偽、去小、去偏，取正、取真、取大、取

圓。如此發心，方得名為真正發菩提心也。 

此菩提心，諸善中王；必有因緣，方得發起。

今言因緣，略有十種。何等為十？一者念佛

重恩故，二者念父母恩故，三者念師長恩故，

四者念施主恩故，五者念眾生恩故，六者念

生死苦故，七者尊重己靈故，八者懺悔業障
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故，九者求生淨土故，十者為令正法得久住

故。 

云何念佛重恩？謂我釋迦如來，最初發心，

為我等故，行菩薩道，經無量劫，備受諸苦。

我造業時，佛則哀憐，方便教化，而我愚癡，

不知信受。我墮地獄，佛復悲痛，欲代我苦，

而我業重，不能救拔。我生人道，佛以方便，

令種善根，世世生生，隨逐於我，心無暫捨。

佛初出世，我尚沈淪，今得人身，佛已滅度。

何罪而生末法？何福而預出家？何障而不見

金身？何幸而躬逢舍利？如是思惟，向使不

種善根，何以得聞佛法？不聞佛法，焉知常

受佛恩？此恩此德，丘山難喻。自非發廣大

心，行菩薩道，建立佛法，救度眾生，縱使

粉身碎骨，豈能酬答？是為發菩提心第一因

緣也。 

云何念父母恩？哀哀父母，生我劬勞。十月

三年，懷胎乳哺；推乾去濕，咽苦吐甘，才

得成人。指望紹繼門風，供承祭祀。今我等

既已出家，濫稱釋子，忝號沙門。甘旨不供，
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祭掃不給；生不能養其口體，死不能導其神

靈。於世間則為大損，於出世又無實益。兩

途既失，重罪難逃。如是思惟，惟有百劫千

生，常行佛道；十方三世，普度眾生。則不

惟一生父母，生生父母，俱蒙拔濟。不惟一

人父母，人人父母，盡可超升。是為發菩提

心第二因緣也。 

云何念師長恩？父母雖能生育我身，若無世

間師長，則不知禮義；若無出世師長，則不

解佛法。不知禮義，則同於異類；不解佛法，

則何異俗人？今我等粗知禮義，略解佛法，

袈裟被體，戒品沾身。此之重恩，從師長得。

若求小果，僅能自利；今為大乘，普願利人，

則世出世間二種師長，俱蒙利益。是為發菩

提心第三因緣也。 

云何念施主恩？謂我等今者，日用所資，並

非己有。二時粥飯，四季衣裳，疾病所需，

身口所費，此皆出自他力，將為我用。彼則

竭力躬耕，尚難糊口；我則安坐受食，猶不

稱心。彼則紡織不已，猶自艱難；我則安服
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有餘，寧知愛惜？彼則蓽門蓬戶，擾攘終身；

我則廣宇閑庭，悠遊卒歲。以彼勞而供我逸，

於心安乎？將他利而潤己身，於理順乎？自

非悲智雙運，福慧二嚴，檀信沾恩，眾生受

賜，則粒米寸絲，酬償有分，惡報難逃。是

為發菩提心第四因緣也。 

云何念眾生恩？謂我與眾生，從曠劫來，世

世生生，互為父母，彼此有恩。今雖隔世昏

迷，互不相識，以理推之，豈無報效？今之

披毛帶角，安知非昔為其子乎？今之蠕動蜎

飛，安知不曾為我父乎？每見幼離父母，長

而容貌都忘，何況宿世親緣，今則張王難記。

彼其號呼於地獄之下，宛轉於餓鬼之中，苦

痛誰知？饑虛安訴？我雖不見不聞，彼必求

拯求濟。非經不能陳此事，非佛不能道此言，

彼邪見人，何足以知此？是故菩薩觀於螻蟻，

皆是過去父母，未來諸佛，常思利益，念報

其恩。是為發菩提心第五因緣也。 

云何念生死苦？謂我與眾生，從曠劫來，常

在生死，未得解脫。人間天上，此界他方，
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出沒萬端，升沈片刻。俄焉而天，俄焉而人，

俄焉而地獄、畜生、餓鬼。黑門朝出而暮還，

鐵窟暫離而又入。登刀山也，則舉體無完膚；

攀劍樹也，則方寸皆割裂。熱鐵不除饑，吞

之則肝腸盡爛；烊銅難療渴，飲之則骨肉都

糜。利鋸解之，則斷而復續；巧風吹之，則

死已還生。猛火城中，忍聽叫嗥之慘；煎熬

盤裏，但聞苦痛之聲。冰凍始凝，則狀似青

蓮蕊結；血肉既裂，則身如紅藕華開。一夜

死生，地下每經萬遍；一朝苦痛，人間已過

百年。頻煩獄卒疲勞，誰信閻翁教誡？受時

知苦，雖悔恨以何追？脫已還忘，其作業也

如故。鞭驢出血，誰知吾母之悲？牽豕就屠，

焉識乃翁之痛？食其子而不知，文王尚爾；

啖其親而未識，凡類皆然。當年恩愛，今作

怨家；昔日寇仇，今成骨肉。昔為母而今為

婦，舊是翁而新作夫。宿命知之，則可羞可

恥；天眼視之，則可笑可憐。糞穢叢中，十

月包藏難過；膿血道裏，一時倒下可憐。少

也何知，東西莫辨；長而有識，貪欲便生。
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須臾而老病相尋，迅速而無常又至。風火交

煎，神識於中潰亂；精血既竭，皮肉自外乾

枯。無一毛而不被針鑽，有一竅而皆從刀割。

龜之將烹，其脫殼也猶易；神之欲謝，其去

體也倍難。心無常主，類商賈而處處賓士；

身無定形，似房屋而頻頻遷徙。大千塵點，

難窮往返之身；四海波濤，孰計別離之淚？

峨峨積骨，過彼崇山；莽莽橫屍，多於大地。

向使不聞佛語，此事誰見誰聞？未睹佛經，

此理焉知焉覺？其或依前貪戀，仍舊癡迷；

只恐萬劫千生，一錯百錯。人身難得而易失，

良時易往而難追。道路冥冥，別離長久；三

途惡報，還自受之。痛不可言，誰當相代？

興言及此，能不寒心？是故宜應斷生死流，

出愛欲海；自他兼濟，彼岸同登。曠劫殊勳，

在此一舉。是為發菩提心第六因緣也。 

云何尊重己靈？謂我現前一心，直下與釋迦

如來無二無別，云何世尊無量劫來早成正覺，

而我等昏迷顛倒，尚做凡夫？又佛世尊則具

有無量神通智慧，功德莊嚴，而我等則但有
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無量業繫煩惱，生死纏縛。心性是一，迷悟

天淵，靜言思之，豈不可恥？譬如無價寶珠，

沒在淤泥視同瓦礫，不加愛重。是故宜應以

無量善法，對治煩惱。修德有功，則性德方

顯，如珠被濯，懸在高幢，洞達光明，映蔽

一切。可謂不孤佛化，不負己靈。是為發菩

提心第七因緣也。 

云何懺悔業障？經言：犯一吉羅，如四天王

壽五百歲，墮泥犁中。吉羅小罪，尚獲此報，

何況重罪，其報難言！今我等日用之中，一

舉一動，恒違戒律；一餐一水，頻犯尸羅。

一日所犯，亦應無量，何況終身歷劫，所起

之罪，更不可言矣。且以五戒言之，十人九

犯，少露多藏。五戒名為優婆塞戒，尚不具

足，何況沙彌、比丘、菩薩等戒，又不必言

矣。問其名，則曰我比丘也；問其實，則尚

不足為優婆塞也，豈不可愧哉！當知佛戒不

受則已，受則不可毀犯；不犯則已，犯則終

必墮落。若非自愍愍他，自傷傷他，身口並

切，聲淚俱下，普與眾生，求哀懺悔，則千
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生萬劫，惡報難逃。是為發菩提心第八因緣

也。 

云何求生淨土？謂在此土修行，其進道也難；

彼土往生，其成佛也易。易故一生可致，難

故累劫未成。是以往聖前賢，人人趣向；千

經萬論，處處指歸。末世修行，無越於此。

然經稱少善不生，多福乃致。言多福，則莫

若執持名號；言多善，則莫若發廣大心。是

以暫持聖號，勝於布施百年；一發大心，超

過修行歷劫。蓋念佛本期作佛，大心不發，

則雖念奚為？發心原為修行，淨土不生，則

雖發易退。是則下菩提種，耕以念佛之犁，

道果自然增長；乘大願船，入於淨土之海，

西方決定往生。是為發菩提心第九因緣也。 

云何令正法久住？謂我世尊，無量劫來，為

我等故，修菩提道，難行能行，難忍能忍，

因圓果滿，遂致成佛。既成佛已，化緣周訖，

入於涅槃。正法像法，皆已滅盡，僅存末法，

有教無人。邪正不分，是非莫辨；競爭人我，

盡逐利名。舉目滔滔，天下皆是。不知佛是
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何人？法是何義？僧是何名？衰殘至此，殆

不忍言；每一思及，不覺淚下。我為佛子，

不能報恩。內無益於己，外無益於人；生無

益於時，死無益於後。天雖高，不能覆我；

地雖厚，不能載我。極重罪人，非我而誰？

由是痛不可忍，計無所出。頓忘鄙陋，忽發

大心。雖不能挽回末運於此時，決當圖護持

正法於來世。是故偕諸善友，同到道場，述

為懺摩，建茲法會。發四十八之大願，願願

度生；期百千劫之深心，心心作佛。從於今

日，盡未來際，畢此一形，誓歸安養。既登

九品，回入娑婆，俾得佛日重輝，法門再闡。

僧海澄清於此界，人民被化於東方；劫運為

之更延，正法得以久住。此則區區真實苦心。

是為發菩提心第十因緣也。 

如是十緣備識，八法周知，則趣向有門，開

發有地。相與得此人身，居於華夏。六根無

恙，四大輕安；具有信心，幸無魔障。況今

我等，又得出家，又受具戒，又遇道場，又

聞佛法，又瞻舍利，又修懺法，又值善友，
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又具勝緣。不於今日發此大心，更待何日？

惟願大眾，愍我愚誠，憐我苦志，同立此願，

同發是心。未發者今發，已發者增長；已增

長者，今令相續。勿畏難而退怯，勿視易而

輕浮；勿欲速而不久長，勿懈怠而無勇猛。

勿委靡而不振起，勿因循而更期待；勿因愚

鈍而一向無心，勿以根淺而自鄙無分。譬諸

種樹，種久則根淺而日深；又如磨刀，磨久

則刀鈍而成利。豈可因淺勿種，任其自枯？

因鈍弗磨，置之無用？又，若以修行為苦，

則不知懈怠尤苦。修行則勤勞暫時，安樂永

劫；懈怠則偷安一世，受苦多生。況乎以淨

土為舟航，則何愁退轉？又得無生為忍力，

則何慮艱難？當知地獄罪人，尚發菩提於往

劫；豈可人倫佛子，不立大願於今生？無始

昏迷，往者既不可諫；而今覺悟，將來猶尚

可追。然迷而未悟，固可哀憐；苟知而不行，

尤為痛惜。若懼地獄之苦，則精進自生；若

念無常之速，則懈怠不起。又須以佛法為鞭

策，善友為提攜；造次弗離，終身依賴，則
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無退失之虞矣。勿言一念輕微，勿謂虛願無

益；心真則事實，願廣則行深。虛空非大，

心王為大；金剛非堅，願力最堅。大眾誠能

不棄我語，則菩提眷屬，從此聯姻；蓮社宗

盟，自今締好。所願同生淨土，同見彌陀，

同化眾生，同成正覺。則安知未來三十二相，

百福莊嚴，不從今日發心立願而始也。願與

大眾共勉之。幸甚幸甚！ 


