
 

HÖÔNG ÑAÏO 7 •  trang 

HÖÔNG ÑAÏO 

42

Từ đó, tiên khéo ngầm dạy pháp môn Niệm Phật cho 
mọi người khiến họ bỏ ngụy quy chơn, cầu sanh Cực 
Lạc...... Những lời ngài giảng ra đều là những điểm 
trọng yếu mầu nhiệm trong việc tu hành. Do trong bài 
kệ của ngài có chữ “xác chỉ chánh tu lộ” (chỉ đích xác 
con đường chánh tu hành) nên họ bèn đặt tên tác 
phẩm này là “Tây Phương Xác Chỉ”....Từ lúc Bồ Tát 
giáng xuống pháp hội cho đến khi ngài chia tay, thời 
gian hơn bốn năm. Tất cả gồm hăm bốn hội.”} 
(Về sau vị Tiên này tự xưng là “Giác Minh Diệu Hạnh 
Bồ Tát”-DN.) 
 
Bồ Tát dạy ông Trầm Nguyên Huy:  
Nói chung, người tu Tịnh Ðộ kỵ nhất là xen tạp. Thế 
nào là xen tạp? Tức là vừa tụng kinh, vừa trì chú, vừa 
kết hội, lại ưa nói đôi chút về sự khẩn yếu của Thiền, lại 
ưa bàn những chuyện cát hung, họa phước, thấy thần, 
gặp quỉ. Ðấy chính là xen tạp.  
Ðã xen tạp thì tâm chẳng chuyên nhất. Tâm chẳng 
chuyên nhất thì khó thấy Phật vãng sanh, phí uổng cả 
một đời. Nay ông chớ nên làm như thế, chỉ khẩn thiết trì 
một câu A Di Ðà Phật, cầu sanh về Cực Lạc. Lâu ngày 
công hạnh thành tựu, mới là chẳng sai lầm vậy. Ta sẽ 
truyền cho ông một bài kệ để tuân theo đó mà tu hành. 
Một câu A Di Ðà  

Là tổng trì vạn pháp  
Tiếng niệm ứng theo tâm  
Niệm đâu tâm theo đó  
Cảm ứng bất tư nghị  
Ao bảy báu nở sen........... 

 
Bồ Tát dạy ông Tra Ðịnh Hoằng: 
Ông trì kinh Kim Cang Bát Nhã nên biết là có bảy lúc 
chẳng nên trì kinh, tức là: tâm hôn ám thì chẳng nên trì, 
có lầm lỗi thì chẳng nên trì, vào chỗ bất tịnh vừa xong 

chẳng nên trì, sau khi uống rượu chẳng nên trì, bị 
người quấy nhiễu chẳng thanh tịnh thì không trì, có sự 
sắp phải làm mà mình chưa làm thì không trì, tâm nhớ 
giữ điều chi khác thì đừng trì. Nếu bền lòng thọ trì thì 
phải tránh điều ấy.  
Tụng đến thuần thục thì liền ngay trong khi quán tâm 
mà trì. Nếu làm được như vậy thì công đức chẳng thể 
nghĩ bàn, quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Phật nói ra lời 
thành thật, ông phải nên gìn giữ lấy.............. 
 
Bồ Tát lại bảo đại chúng:  
Các ông lo ngại thân mình bị ràng buộc trong lưới rập 
thế sự, ý niệm chẳng được thanh tịnh ư? Ta có một 
pháp: các ông chỉ cần phát nguyện xa lìa, cầu giải 
thoát, tâm khăng khăng quy hướng thế giới Cực Lạc 
gặp Phật A Di Ðà, buông bỏ cái tâm bon chen danh lợi 
liền có thể dứt trần lao, bước trên đường giác.  
  
Có người hỏi niệm Phật chẳng nhất tâm nổi, nên dùng 
phương cách gì, Bồ Tát dạy:  
Ông chỉ cần dứt ý tưởng lo cầu đắc định, cứ từ từ niệm, 
cốt sao tiếng hợp với tâm, tâm nương theo tiếng. Niệm 
lâu ngày, tự được các niệm lặng trong, tâm cảnh tuyệt 
chiếu, chứng nhập Niệm Phật Tam Muội. Nhưng 
thường ngày cần phải niệm cho nhiều, từ ngàn niệm 
đến vạn niệm. Tâm không gián đoạn thì căn khí mới dễ 
thành thục nhất. Nếu cưỡng ép tâm chuyên nhất thì 
trọn chẳng chuyên nhất nổi.  
Ngay khi ấy, ông Ðạt Bổn ngồi dưới tòa Bồ Tát chợt 
niệm lên mấy tiếng. Bồ Tát bảo: “Như thế đó! Như thế 
đó!”.  
 
Diệu Ngọc  
Kính ghi (Mùa Vu lan 2003)

 

 

Taâm saàu laéng nhöõng muøa Xuaân cuõ. 
Trí nhuû thaàm ñaõ phuû thôøi gian. 
Coá queân ñi nhöõng traùi ngang. 
Boû caâu danh lôïi, xoùa tan naõo phieàn. 
Ñöôøng theá nhaân gaén lieàn ñau khoå. 
Beå traàm luaân leä ñoå naøo vôi. 
Traéng tay khi boû cuoäc ñôøi. 
Chìm trong saùu neõo chôi vôi laïnh luøng. 
Ñöôøng luaân hoài chaäp chuøng meâ ñaém. 
Nghieäp mang theo naøo saém gì hôn. 
Mòt môø ñaâu bieát giaû chôn. 
Neõo meâ chìm ñaém töøng côn ñoïa ñaøy. 
Noùi sao heát, toû baøy sao thaáu. 
Ruoät gan döôøng nhö naáu nhö nung. 
Nguïc saâu ñau ñôùn chaäp chuøng. 

 
Bi ai noãi khoå taän cuøng thaûm thöông. 
Mau khaáu ñaàu tìm nöông Phaät löïc. 
A Di Ñaø ñuùng thöïc vaõng sanh. 
Taây Phöông cöïc laïc an laønh. 
Giöõ caâu nieäm Phaät maõi daønh treân moâi. 
Ao Thaát Baûo vun boài coâng ñöùc. 
Lieân hoa ñaøi taâm thöùc vieân khai. 
Töøng lôøi Phaät phaùp beân tai. 
A Di Ñaø Phaät. Nhö Lai ta keà. 
Giöõ chaùnh nieäm nguyeän veà beán giaùc. 
Quaû Boà ñeà ñoäc caùc chuùng sanh. 
Töø ñaây Phaät Quoác saün daønh. 
Nieäm Phaät tam muoäi vieân thaønh haïnh tu. 
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