
Phương  pháp  tu  của  Hòa  Thượng  Ngộ  Minh 

 

Phỏng dịch : Dương Đình Hỷ 

 

Vì  sao  Học  Phật ?  Lìa  khổ  được  vui ? 

 

Ngộ Minh sinh năm 1911, 14 tuổi xuất gia, 20 tuổi thọ Cụ túc giới, sáng 

lập Đại bi viện, Hải Minh thiền viện. Là đồng sự trưởng trong Trung Quốc 

giáo hội, hội viên tăng già thế giới. Viện trưởng Huyền Trang nghiên cứu 

viện. Trước tác : Nhân ân mộng tồn, Mỹ du tâm ảnh, Tứ đại tôn giáo phòng 

mỹ ký, Ngộ Minh pháp sư học thuật văn tuyển. 

 

“Năm tôi 14 tuổi, ở Trúc Âm quán âm các ở tỉnh Hồ Bắc, theo Năng Tĩnh 

lão hòa thượng xuất gia. Năm 20 tuổi theo Hán Dương quy nguyên thọ Cụ 

túc giới. Tại sao muốn học Phật để lìa khổ được vui ? Là liễu sinh thoát tử. 

Phải chuyên cần tu giới, định, huệ. Do giới được Định , từ Định được Huệ thì 

mới diệt được ba độc tham, sân, si thì mới lìa khổ, được vui khi liễu sinh 

thoát khổ. Tôi chuyên tu Đại bi chú Quán Thế Âm. Danh hiệu Quán Thế Âm 

tôi thường niệm thầm khi rảnh rỗi. Mỗi ngày tôi niệm Đại bi chú 1200 lần, 

ngoài 2 khóa sớm, chiều tụng niệm. Pháp môn Đại bi Quán Thế Âm  rất thần 

diệu không thể nghĩ bàn. Không ngừng tiến hành tu, tự nhiên cảm nhận được 

những bí nhiệm. Tôi bỗng nhiên siêu việt tất cả các cảm giác đau đớn. Tôi 

mới thấy sự ích lợi phi thường của Pháp Quán Âm. Phật giảng tám vạn 4 

ngàn môn là để thỏa mãn các loại căn cơ. Vì vậy tùy người thích tham thiền, 

niệm Phật, sám hối, trì chú . . . . chuyên cần tu giới, định, huệ, tiêu diệt tham, 

sân, si; mục đích là để liễu sinh thoát tử. Mỗi người đều có Phật tánh. Người 

ác là thiện niệm chưa hiện, cho nên không nên làm tổn thương ông ta, đồng 

thời không thiếu tôn kính ông ta. Dù biết ông ta là ngoại đạo, nhưng vì hóa độ 

ông tu, ta không ngại tiếp cận vì ông ta không tự biết đó là tà giáo. Ngày xưa, 



Xá lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng từng là ngoại đạo, nhưng Đức Phật đã 

mang chính pháp độ hóa các ngài. Có người hỏi : 

-Đề Bà Đạt Đa giả uy tín Đức Phật làm hại Phật. Nếu có người giả uy đức 

của ông, làm hại ông thì ông phản ứng thế nào ? 

-Nếu quả có người hại tôi, thì tôi lấy lòng từ mẫn mà đối với ông ta, mong 

ông ta một ngày kia sẽ thành Phật. Đó là Đại từ bi Quán Thế Âm pháp môn. 

 

Bài chú Đại Bi. 

 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). 
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. 

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát 
đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án 
tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất 
Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a 
tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, 
ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca 
ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma 
ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô, kiết mông độ lô 
độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa 
rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục 
đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, 
phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô 
hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ 



đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị 
sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma 
ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta 
bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra 
tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta 
bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất 
đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma 
bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.  

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. 
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì 

biến cuối cùng) 

 

Phương  pháp  niệm  Phật  của  Hồng  Loa  Sơn. 

 

Phương pháp niệm Phật của Hồng Loa Sơn đã vang danh thiên hạ. Có 4 

câu kệ giải thích sự xảo diệu của phương pháp tu niệm này như sau : 

 

一 氣 三 句 念 阿 彌 

Nhất khí tam cú niệm A Di 

一 句 要 比 一 句 柢 

Nhất cú yêu tỷ nhất cú để 

念 清 聽 清 記 清 楚 

Niệm thanh thính thanh ký thanh sở 

滅 罪 無 量 實 不 虛 



Diệt tội vô lượng thật bất hư. 

 

Dịch : 

 

Một  hơi,  niệm  ba  câu  Di  Đà 

Một  câu  lên  cao,  câu  xuống  thấp 

Niệm  rõ,  nghe  rõ,  ghi  nhớ  rõ 

Diệt  hết  tội  nghiệp  thật  chẳng  hư. 

 

Giải  nghĩa : 

1/Trong một hơi thở chỉ niệm 3 lần 4 chữ A Di Đà Phật 

2/A Di thì cao giọng, Đà Phật thì thấp giọng. 

3/Khi niệm phải rõ ràng, nghe rõ ràng, ghi nhớ rõ ràng. 

4/Pháp niệm Phật trừ mọi nghiệp chướng. 

 

Đây là lời kể của sư Pháp Hải trụ trì Phật tự sơn, Mỹ quốc. Lúc ông 6 tuổi 

đã đi theo chú tới Thanh Lương cổ động. Lịch sử không khảo cứu được, 

truyền thuyết thời mạt Thanh có 1 vị gọi là An Tông Thái là 1 đạo sĩ từng 

sống và tu hành tại đó, về sau không biết tung tích. Trở lại câu chuyện, ông 

hỏi ông chú chỉ hơn ông có 4 tuổi : Phật Di Lạc là ai ? Ông chú trả lời là Phật 

tiếp dẫn. Ông lại hỏi : Tiếp dẫn ai ? Ông chú không trả lời được. Sau nói là 

tiếp dẫn khách. Khách là ai ? Ông chú không trả lời được. Về sau sư phụ của 

sư phụ ông, một cử nhân võ đời cuối Thanh trú ở đó. Sư phụ ông cũng ở đó, 

nhưng cũng là đệ tử truyền pháp của Hồng Loa Sơn, do đó ông cũng học đạo 

3 năm ở Hồng Loa tự. Ngày nay phương pháp này không được nhiều người 

biết đến, tôi kể lại cho những người có duyên thì gập. 

 

 


