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tu Tịnh độ khi lâm chung nhờ thiện tri thức hướng dẫn 
chỉ mười niệm cũng được vãng sanh. Huống chi chúng 
ta làm lành, trì trai, giữ giới, chuyên niệm Phật mà 
không chắc được vãng sanh sao? Vì thế, muốn đời này 
được giải thoát cần phải lấy Tịnh làm chính Thiền làm 
phụ. 

Một đời thành Phật. Người được vãng sanh về cõi ấy rồi 
liền chứng ngay vào vị bất thối chuyển, ở trong chánh 
định tụ, thọ thân liên hoa hóa sanh sống lâu vô lượng, 
hằng ngày cúng dường chư Phật, nghe Phật thuyết pháp, 
bạn hữu là Bồ Tát bất thối. Lại nữa, khi người vãng sanh 
là từ thân tiền ấm liên hoa hóa sanh không có cảnh ấm 
nên không còn thuộc đời này. Tu hành chỉ có tiến mà 
không lùi với tuổi thọ vô lượng chắc chắn tiến đến quả 
vô thượng bồ đề chắc được viên mãn. Do đó cần phải 
lấy Tịnh độ pháp môn nguyện sanh Cực Lạc làm chính. 

Em thân thương của anh, 

Qua phần phán định trên, chúng ta thấy Thiền và Tịnh 
cùng nguồn, thường hổ tương nhau trong việc tu tập. 
Thiền là huệ, Tịnh là định. Nên định không có huệ thì 
định dễ bị trầm tịch, huệ không có định thì tánh chất 
không được hiển dương, nếu Thiền Tịnh đồng tu là định 
huệ nhất như, tịch chiếu viên mãn. Dù vậy, muốn có kết 
quả chắc chắn, chúng ta cần phải phân biệt rõ môn nào 
chính, môn nào phụ để dễ dàng trong việc thực hành. 
Thiền dùng sức nhiều mà khó thành công, như con kiến 
bò trên núi cao, vì hoàn toàn nhờ vào tự lực. Tịnh khế 
hợp thời cơ dùng sức ít mà thành công dễ như thuyền 
càng gặp nước thuận. Vì nhờ vào Phật lực thêm tự lực. 
Như thế việc tu hành của em là đi đúng đường hướng và 
bản hoài của đức Phật và xứng đáng là trưởng tử của 
đức Như Lai. Anh chân thành khuyên em: 

Cứ theo đường ấy về An Dưỡng, 

Chắc thoát Ta Bà khỏi ngại chi! 

Hồng Nhơn 

 

 

 Tr ở l ại 
 

Hãy tìm về bản lai diện mục 
Cùng lánh xa ngũ dục trần gian 
Ðã bao lần làm kiếp lang thang 
Mê lầm mãi hay đang tỉnh giấc ? 
Ta vẫn là ta hay ta đã mất 
Một tâm hồn chất ngất niềm đau 
Não phiền kia chẳng bởi trời cao 
Vì tự chuốc nên đừng than thở 
Kia hư không bầu trời rộng mở 
Hòa nhập vào hít thở thong dong 
Ngàn xưa tự tánh vẫn tương đồng 
Trở lại đừng mãi làm lãng tử . . . 

Melbourne 22 tháng 11 năm 2005. 

Minh Quang 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc Tết 
 
 

Trân trọng đầu năm chúc mấy lời 
Chúc anh chị hưởng vạn niềm vui 
Chúc danh chói rạng cùng non nước 
Chúc tuổi cao ngang với đất trời 
Chúc cội Tam đa bền vững chắc 
Chúc cành Ngũ Phúc đẹp xinh tươi 
Chúc nguồn thơ dậy hương ngào ngạt 
Chúc bút sanh hoa tứ tuyệt vời. 

Như Ý

 


