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Ð¶i xßa bên Tàu, tùng lâm có l® "ðä
th¤t" ð¬ sách t¤n ngß¶i tu. Møc ðích
cüa ðä th¤t là khiªn ngß¶i tu, nß½ng
n½i sñ d¦n ðÕo cüa b§c Th¥y cao
minh và sñ tinh t¤n, oai lñc cüa ðÕi
chúng, làm mµt bß¾c nhäy ðµt phá
(breakthrough) tiªn thÆng vào mänh
ð¤t cüa tñ tâm, th¬ nh§n l¤y bän tánh
b¤t sanh b¤t di®t cüa chính mình.
Nhæng kë chín mùi cho bß¾c nhäy
¤y là kë dám buông bö hªt vÕn sñ,
v¤t sÕch hªt th¸ phi, nhân ngã, lþi
hÕi tranh ch¤p, có không, ngon d·,
ð©p x¤u. Y chï mµt mñc l¡ng lòng, tñ
t¸nh, tñ soi ðªn cñc ði¬m. Ð¯i v¾i
cuµc s¯ng b§n b¸u xÑ MÛ n¥y: vß¾ng
víu ðü chuy®n - t× vi®c nhà ðªn vi®c
ngß¶i, vi®c ð¶i, e th¶i gian ð¬ mình
quay lÕi l¡ng lòng tñ soi, tñ l÷c ch¡c
ít öi l¡m thay. Nªu v§y có lë ðä th¤t
là phß½ng pháp thích hþp và hæu
hi®u cho ta l¡m: mµt c½ hµi t¯t ð¬
mình tñ soi tñ chiªu, nh§n biªt lÕi
chính mình.

Th¤t có hai loÕi: Thi«n th¤t và trì
ni®m th¤t. Hai bài khai th¸ dß¾i
ðây giäng giäi v« ðä Quán Âm
Th¤t, mµt loÕi trì ni®m th¤t. T¤t cä
chúng ta, ngß¶i chßa tu, m¾i tu
hay tu lâu, ai cûng có th¬ tham gia
ðä th¤t, b·i vì ðä th¤t là: v« lÕi
chính mình v§y.
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Khi ni®m h°ng danh ÐÑc Quán thª Âm,
chÆng nhæng mi®ng ni®m phäi rõ ràng
mà tâm mình c¥n phäi nh¾ giæ cho sáng
tö. Phäi dùng t¤t cä sáu cån: m¡t, tai,
mûi, lßÞi, thân, ý-mà ni®m. Ðem toàn
thân toàn ý chuyên chú mà ni®m ÐÑc
Quán Thª Âm. Ðó g÷i là thâu nhiªp
sáu cån, chuyên tâm thâm nh§p.

N½i Viên Thông Chß½ng cüa Ngài ÐÕi
Thª Chí dÕy r¢ng: "Thâu nhiªp sáu cån,
xâu kªt không gián ðoÕn chu²i ni®m
thanh t¸nh thì s¨ ð¡c ðßþc Tam-ma-ð¸a.
Ðây là phß½ng pháp hay nh¤t." Th§t
v§y ðoÕn kinh trên dÕy mình ðem sáu
cån cµt giæ vào mµt ch±, không tán
loÕn b¡t chúng phäi phøc tùng theo,
nghe l¶i mình. Khi ðó mình biªn sáu
tên gi£c ch¸u phép nhu thu§n, biªt
nghe l¶i, không còn dám tác quái næa.

Vì sao khi ni®m Quán Thª Âm mình
chÆng chuyên nh¤t ð£ng? Là b·i vì
mình không ch¸u thâu nhiªp, không
chª ngñ sáu tên gi£c n¥y. R°i cÑ ð¬
chúng tÕo sóng tÕo gió, dçn kh·i v÷ng
tß·ng cu°n cuµn n±i lên.

Khi ðã cµt giæ ðßþc sáu cån thì mình
phäi xâu hªt không gián ðoÕn chu²i
ni®m thanh t¸nh. Ni®m thanh t¸nh phäi
giæ nó liên tøc sóng nß¾c: sóng sau
tiªp sóng trß¾c không ng×ng nghï v§y.
Chu²i ni®m thanh t¸nh tÑc là ni®m ÐÑc
Quán Thª Âm. Mình Phäi ni®m không
gián ðoÕn không ng×ng nghï. Ni®m



Trang 2                 B° Ð« Häi

Ni®m Quán Âm Nhi«u ThêmNi®m Quán Âm Nhi«u ThêmNi®m Quán Âm Nhi«u ThêmNi®m Quán Âm Nhi«u ThêmNi®m Quán Âm Nhi«u Thêm
V÷ng Tß·ng B¾t Ít Ði

cho t¾i lúc "tß½ng ßng" thì ðó là ð¤c Tam-ma-ð¸a. Tam-
ma-ð¸a nghîa là Chánh Ð¸nh Chánh Th÷.

Ðây là pháp môn viên thông hay nh¤t v§y. Khi mình có
trình ðµ cäm nghi®m cänh gi¾i nhß trên tÑc là mình có
th¬ dùng sáu cån mà trì ni®m ðÑc Quán Âm v§y.

Khi cäm nh§n ð£ng cänh gi¾i Tam-ma-ð¸a thì m¾i g÷i
là ð¡c ni®m Quán Âm Tam Muµi. Kë ðßþc nhß v§y m¾i
g÷i là ðä Quán Âm Th¤t! Chßa ðßþc Ni®m Quán Âm
Tam Muµi, tì chßa là kë th§t ðä th¤t! Kë nh§p tam muµi
thì t× sáng ðªn t¯i, mi®ng ni®m tâm trì danh hi®u Quán
Thª âm mà chÆng biªt, chÆng hay gì ðªn quá khÑ, hi®n
tÕi hay v¸ lai. Y hoàn toàn quên bÆng b£t m¤t ý ni®m v«
th¶i gian.

Khi tinh th¥n t§p trung ni®m Quán Âm, m÷i phi«n não
tñ nhiên s¨ tiêu m¤t. "Mình ån c½m chßa hè? Không
nh¾!" Vì sao thª? Vì y ni®m Quán Âm mà! "Mình m£c
áo qu¥n ðàng hoàng chßa hè? Không nh¾ næa!" Vì sao
v§y? Vì y chuyên tâm ni®m Quán Âm mà! "Mình ngü
chßa hè? Không nh¾ næa!" Vì sao thª? Vì y d¯c lòng
ni®m Quán Âm ðó!

Cho nên, nªu mình có th¬ quên bÆng ði 3 chuy®n: ån
u¯ng, áo qu¥n, ngü nghï thì tam muµi s¨ hi®n ti«n. Vì
tâm chÆng còn vô minh, phi«n não, v÷ng tß·ng. Do ðó
hãy ni®m Quán Âm cho rõ ràng; lòng vui vë hoan hÖ coi
ni®m Quán Âm là vi®c sung sß¾ng tñ tÕi nh¤t. Ðßþc v§y
thì dù b¸nh, b¸nh cûng lành; có ðau, ðau cûng hªt. Dù
bøng ðói, cûng th¤y no; dù thiªu ngû cûng th¤y khöe.
Ðây cûng chính là ði vào cänh gi¾i Ni®m Quán Âm Tam
Muµi.

Ni®m Quán Âm tÑc là quét d÷n rác rß·i
trong lòng mình.

Ni®m mµt tiªng Quán Âm, thì b¾t
ði mµt v÷ng tß·ng.

Ni®m hai tiªng Quán Âm, thì b¾t
ði hai v÷ng tß·ng.

Ni®m vÕn tiªng Quán Âm, b¾t ði
vÕn v÷ng tß·ng.

Có ngß¶i höi: "Th¥y dÕy sai r°i! Khi tôi ni®m Quán Âm
lòng tôi v÷ng tß·ng cûng d¤y lên; e v÷ng tß·ng nhi«u
h½n cä ni®m Quán Âm."

Bän lînh cüa v¸ n¥y cao cß¶ng l¡m! B·i vì y có th¬ v×a
ni®m Quán Âm v×a nghî loÕn xÕ. KÏ th§t y chÆng phäi
ni®m Quán Âm ðâu, b·i vì tâm y nào có · ch² ðó ðâu.
Tuy nhìn nhßng y chÆng th¤y; tuy nghe mà y chÆng
l¡ng. Tuy cùng ðÕi chúng ni®m Quán Âm nhßng y chÆng
chú ý ðªn Quán Âm. Chính b·i do không chú ý, chú
tâm ðªn Quán Âm nên v÷ng tß·ng loÕn lên. Khi v÷ng
tß·ng n±i d§y thì mi®ng cûng quên ni®m Quán Âm. H
quên ni®m Quán Âm thì v÷ng tß·ng lÕi càng d¤y kh·i.
Ðó là thÑ tu l¤y l® ch¾ không phäi là tu chân th§t.

Lúc nào mình không ni®n Quán Âm thì lúc ðó mình hòa
v¾i bøi b£m, trµn v¾i bùn l¥y: CÑ b¸ ngß¶i xung quanh
ðßa ð¦y, chÆng có ð¸nh tâm gì cä. T¾i lúc ni®m Quán
Âm thì chÆng ðßþc tß½ng ßng, tiªng ni®m yªu ¾t, khí
lñc bÕc nhßþc.

Ðây, lúc ni®m Quán Âm m¡t phäi nhìn hß¾ng t¾i Ngài,
lòng tß·ng nh¾ Ngài. Xem B° Tát thñc sñ luôn luôn
hi®n hình · trß¾c m£t mình. ÐÑc B° Tát ngàn m¡t ngó
mình, ngàn tai nghe mình, ngàn tay hµ mình. Mi®ng
ni®m Quán Âm, tai phäi nghe cho rõ ràng. R°i lÕi ðem
tiªng ni®m nghe n½i tai, chuy¬n ðÕt vô ðáy lòng. Khi
lòng tiªp nh§n tiªng ni®m Quán Âm thì tÑc là mình ðã
thïnh Ngài Quán Âm vào tâm tß r°i ð¤y. Có Ngài Quán
Âm ngñ trong lòng thì sao mình có th¬ loÕn tß·ng, nghî
x¢ng ð£ng! Cho nên ni®m Ngài Quán Âm là phß½ng
thu¯c th¥n tr¸ b¸nh v÷ng tß·ng.

H lòng thanh t¸nh, thì mình tñ tÕi.
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Lai th¶i hoan hï, khÑ th¶i bi
Không tÕi nhân gian, täu nh¤t h°i
B¤t nhß b¤t lai di®c b¤t khÑ
Di®c b¤t hoan hï di®c b¤t bi.

D¸ch:
T¾i thì vui vë, ði bu°n thay,
U²ng tÕi nhân gian, chÕy vòng vò.
Chi b¢ng không t¾i cûng không ði,
Cûng chÆng sß¾ng vui, chÆng bu°n s¥u.

Thông BáoThông BáoThông BáoThông BáoThông Báo
Quán Âm Th¤t

T× ngày 19 ðªn ngày 22
Quán Âm B° Tát Thánh Ðän

Chúa Nh§t, ngày 22 tháng 03, 92
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Ð¶i nay, ai ai cûng nói ðªn ni®m Ph§t c¥u vãng sinh.
Song le vãng sinh là vi®c ðòi höi thành tâm, n± lñc, và
tinh c¥n. Do v§y thái ðµ tu hành th§t quan tr÷ng l¡m
thay. Bài k® sau ðây cüa Hòa Thßþng Tuyên Hóa chï
bày cho chúng ta bí quyªt tu trì ni®m Ph§t c¥u vãng
sinh.
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Khuyªn Tu T¸nh Ðµ Tøng
Ni®m Ph§t nång ni®m vô gián ðoÕn,
Kh¦u ni®m Di-Ðà ðä thành phiªn.
TÕp ni®m b¤t kh·i ð¡c tam-muµi,
Vãng sinh T¸nh Ðµ ð¸nh hæu ph¥n.
Chung nh§t yªm phi«n Ta-Bà kh±,
Tái tß½ng h°ng tr¥n tâm ni®m ðÕm.
C¥u sinh Cñc-LÕc ý ni®m tr÷ng,
Phóng hÕ nhim ni®m quy t¸nh ni®m.

TÕm d¸ch:
Ni®m Ph§t mà ni®m không gián ðoÕn,
Mi®ng ni®m Di-Ðà lòng chuyên nh¤t,
ChÆng kh·i tÕp ni®m ð¡c tam muµi,
Ch¡c r¢ng cõi T¸nh có ngày v«.
Tr÷n ngày nhàm chán cõi Ta Bà,
Lòng ð¯i h°ng tr¥n thêm lÕnh nhÕt.
C¥u sanh Cñc LÕc, ý sâu d¥y,
Rû sÕch c¤u nh½, giæ tr¡ng lòng.

Hòa Thßþng Tuyên Hóa
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Tâm th¬ nhß kính; v÷ng tß·ng phan duyên nhß bóng
trong kính, cûng tÑc là bøi b£m n½i chân tâm.

Kinh nói: Tß·ng tß¾ng là bøi.
   ThÑc tình là b£m.

H v÷ng ni®m tiêu dung thì b¯n th¬ tñ hi®n. Ví nhß lau
kính: bøi sÕch thì sáng soi. Tâm pháp cûng thª. Chï
khác là thói x¤u (bøi b£m) mà ta tiêm nhim tích lûy t×
bao kiªp quá kiên c¯, r°i g¯c ngã ái quá sâu d¥y khó
nh±. May mà ð¶i này mình nh¶ vào trí Bát nhã sÇn có
làm nhân huân t§p · trong tâm, r°i nh¶ Thi®n tri thÑc
làm duyên khai phát · bên ngoài. Song le, dù rõ ðßþc
cõi lòng, phát tâm thú hß¾ng tu hành, chí nguy®n giäi
thoát, mình c¥n phäi ch£t ðÑt phång g¯c sanh tØ tr°ng
t× vô lßþng kiªp ðªn nay. Phäi mµt l¥n dÑt sÕch. Ðó há
phäi là chuy®n thß¶ng!

Không phäi là kë mÕnh phi thß¶ng gánh vác, mµt mình
xách ðao thÆng t¾i, thì th§t khó l¡m khó l¡m! Ngß¶i
xßa mô tä r¢ng: Nhß mµt ngß¶i ð¸ch lÕi vÕn ngß¶i, nào
phäi là l¶i hß d¯i.

ÐÕi khái ð¶i MÕt pháp, kë tu hành thì nhi«u song ð¡c
th÷ døng chân th§t (kªt quä) thì ít. Kë phí lñc nhi«u, kë
ð¡c lñc ít. Ðó là vì sao?

Là vì không n¡m ngay chóc ch² hÕ thü công phu. Là vì
cÑ chÕy theo tiªng, theo hình, theo tri giäi, theo ngôn
ngæ, r°i ôm cÑng l¤y thÑc, tình, ðè nén l¤y v÷ng tß·ng;
tÑc là làm cái công phu ngoài da, hß giä. CÑ chuyên
ðem l¶i huy«n l¨ di®u cüa c± nhân mà nhét ð¥y bøng,
coi nó là pháp th§t, r°i nh§n l¥m ðó là cái mình hi¬u
mình chÑng.

Ai ng¶ chúng là thÑ chÆng xài ðßþc. Là vì: "Y tha tác
giäi, t¡c tñ ngµ môn." (Cho cái ngß¶i hi¬u là cái mình
hi¬u, thì cüa giác ngµ tñ ðóng ch£t.).

Nay mu¯n hÕ thü công phu, ð¥u tiên phäi ch£t tuy®t cái
tri giäi ¤y, r°i t× n½i tâm ni®m, t× m²i cái móng tâm mà
hÕ thü.

Phäi tin n½i tñ tâm v¯n r²ng sÕch: không dính mµt t½
hào, v¯n tròn ð¥y bao trùm kh¡p Pháp gi¾i. N½i chân
tâm nào có thân, tâm, thª gi¾i, v÷ng tß·ng, tình, lñ.
Ngay cä mµt ni®m nào có h« sinh ra. T¤t cä cänh gi¾i
trß¾c m¡t ð«u là hß giä không th§t, chúng ð«u là bóng
hi®n n½i t¤m gß½ng chân tâm.

(còn tiªp)


