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LỜI MỞ ĐẦU
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn gọi tắt là
Kinh Phổ Môn, Kinh này thường được nhiều
người tụng niệm để cầu mong được tai qua
nạn khỏi trong lúc đối diện với những hoàn
cảnh khó khăn khổ não, thập tử nhất sinh,
không có chỗ nào bám víu, để nhờ ơn cứu
vớt ra khỏi khổ ải tai họa của cuộc đời. Cầu
xin như vậy cũng tốt nhưng không đúng như
Đức Phật muốn, ý Ngài là cung kính lễ bái
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Chư Phật và Chư đại Bồ Tát chỉ là sự tôn
trọng quy phục biết ơn các Ngài đã đem giáo
lý cao cả qúy báu chỉ dạy cho chúng ta.
Chúng ta đảnh lễ các Ngài để cầu mong được
các Ngài soi sáng cho chúng ta hiểu thấu
trong việc học hỏi, hầu theo đó hành trì kiên
cố để đạt giải thoát khỏi mọi phiền não khổ
đau của cuộc đời; đó mới là đúng ý của Đức
Phật.
Cũng vì nhiều người hiểu Kinh Phổ Môn là
Kinh cầu nguyện, cầu an, cầu cho được tai
qua nạn khỏi, cầu cho được buôn may bán
đắt, được cái này việc kia, như ăn cắp khỏi bị
bắt v.v… Cầu xin như vậy là không đúng ý
các Ngài mà nhiều người không hiểu, không
biết; họ muốn cúng lễ các Ngài để cầu xin
những việc đi ngược lại nhân quả nghiệp báo,
thì dù các Ngài có đầy đủ quyền uy và lòng
đại từ bi, cũng chẳng bao giờ các Ngài chấp
thuận. Các Ngài muốn rằng mọi chúng sinh
đều làm việc lành tránh làm việc ác, làm việc
lành thì không cần cầu xin mà việc may mắn
tốt đẹp vẫn đến; tránh làm ác sẽ không có
nhân xấu do đó không có qủa khổ. Nếu vừa
khẩn cầu van xin, vừa làm đủ thứ việc hư tật
xấu như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối,
tham sân si, kiêu mạn, tật đố, ganh tỵ v.v… thì
muôn đời không ra khỏi khổ.
Vì thấy có nhiều người hiểu lầm, nên
chúng tôi, mặc dù tài nông sức cạn, cũng cố
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gắng tìm hiểu ý Đức Phật dạy trong kinh Phổ
Môn này, để viết ra những điều giải thích hầu
trình bày ý nghĩa thật mà Kinh Phổ Môn muốn
nói. Để sự giải nghĩa được rõ ràng mạch lạc,
và sự theo dõi của độc giả được dễ dàng,
chúng tôi mạn phép chia Kinh này ra làm 12
đoạn, mỗi đoạn là một Kinh Văn có tên theo
nội dung của đoạn Kinh. Sau chót, mặc dù cố
gắng trong việc giải thích và trình bày, nhưng
còn có khiếm khuyết, xin qúy vị Thiện Tri
Thức chỉ cho, tác giả xin chân thành đa tạ vô
cùng.
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Cali. USA, Phật Lịch năm 2560, ngày 24-6-2016
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

6
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

KINH PHỔ MÔN
GIẢI NGHĨA
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Quyển Thứ Bảy
Phẩm Thứ Hai Mươi Lăm:
“Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn”
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Giải Nghĩa: Cư Sĩ Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

GIẢI NGHĨA ĐỀ KINH:
Để dễ hiểu, chúng ta phân biệt dùng chữ
nghiêng đậm là lời kinh, chữ thẳng đứng để
giải thích, chúng ta cùng theo dõi sau đây:

ĐỀ KINH:
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN.

GIẢI NGHĨA:
Quán là coi xét, soi rọi vào tâm để nhận thức
đối tượng như quán tưởng, chỉnh lý lại, sửa
đổi lại; Quan là chú ý xem, ý thức.
Thế là thế gian, có nghĩa là sự vận động
tương tục không ngừng của sự vật; ở đây
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nhằm chỉ bày sự tương tục của tâm tưởng
con người, còn có nghĩa là bỏ đi, thay cho, cắt
đi dãy đi cỏ hoang.
Âm là tiếng nói âm vang, là không rõ ràng,
như âm u, tượng trưng của những sự không
tốt lành.
Quán Thế Âm: Nghĩa là coi xét tiếng nói lời
than của thế gian, tiêu biểu cho lòng từ bi của
Bồ Tát; ngài lắng nghe quán xét những lời
kêu than của chúng sinh và khởi lòng từ bi
thương xót cứu độ họ.
Nghĩa thật là biểu trưng danh hiệu "Nhân
cách hóa một phương pháp tu tập", là quán
sát coi xét xa lià bỏ đi những khúc mắc, dính
mắc, buồn phiền, những điều u tối trong tâm.
Ở đây có ý nghĩa là tu hành, quán xét dứt trừ
những vọng tưởng trong tâm liên tiếp khởi
lên.
Phổ là rộng khắp, Môn là cửa, Phổ Môn là
cửa mở rộng cùng khắp thông suốt không giới
hạn; cửa mở rộng cùng khắp này là cửa pháp
rộng lớn thông suốt khắp tất cả, không giới
hạn, tượng trưng cho Pháp Môn tu hành mà
ai cũng có thể vào tu được cả.
8
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

KINH PHỔ MÔN
GIẢI NGHĨA
GIẢI NGHĨA KINH VĂN:
KINH VĂN 1:
NHÂN DUYÊN TÊN QUÁN THẾ ÂM
Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát (1) liền
từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu
(2), chấp tay hướng Phật mà bạch rằng:
"Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát do
nhân duyên gì mà tên là Quán-Thế-Âm?"
Phật bảo ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: "Thiệnnam-tử (3)! Nếu có vô lượng trăm nghìn
muôn ức chúng sanh chịu các khổ não,
nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng
xưng danh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát tức thì
xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.
Nếu có người trì danh hiệu Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa
chẳng cháy được, vì do sức uy thần của
Bồ-Tát này được như vậy.
Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu
Bồ-Tát này liền được chỗ cạn.
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Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì
tìm vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, sanhô, hổ-phách, trân châu các thứ báu, vào
trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe
thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỉ La-sát,
trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng
danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì các
người đó đều được thoát khỏi nạn quỉ Lasát. Do nhân duyên đó mà tên là QuánThế-Âm.

GIẢI NGHĨA:
(1) Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: Vô tận là không cùng
tận, vô lượng vô biên, Ý là ý nghĩ, suy nghĩ,
tưởng nhớ, Bồ Tát là chỉ một vị Thánh trong
Phật giáo Bắc truyền, nói cho đủ thì đó là
«Bồ-đề tát-đỏa», chữ Phạn là Bodhisattva,
dịch nghĩa là «Giác hữu tình»; chữ hữu tình là
có khí huyết, chỉ chúng sanh.
Bồ tát là một chúng sanh đã giác ngộ về
“chỉ làm việc lành, không làm việc ác”; Bồ Tát
Vô Tận ý nghĩa là vị Bồ Tát đại diện tượng
trưng cho chúng sinh có có vô lượng tưởng
nhớ và suy nghĩ muôn vàn sự việc.
(2) Trịch áo bày vai hữu: Chính là vai bên
phải, để lộ bên vai phải là có ý nghĩa:
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Thứ nhất: Theo phong tục của người Ấn, khi
khí trời nóng nực, họ trật một bên vai áo để
hơi nóng ở trong mình thoát ra.
Thứ hai: Hở vai bên phải là cách thức tỏ bày
sự cung kính, cung kính bằng cả thân và tâm,
một bên là tùy thuận thế tục, một bên là cầu
pháp xuất thế nên biểu thị sự cung kính.
(3) Thiện-nam-tử: Thiện có nghĩa là không
nghĩ không nói không làm việc ác, như không
sát sinh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu;
Thiện nam tử chính là người giữ đầy đủ 5
giới, không tham sân tà kiến và làm nhiều
điều thiện vậy.
Khởi đầu Kinh Văn 1, Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi
Đức Phật rằng: “Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát
do nhân duyên gì mà tên là Quán-ThếÂm?” Đức Phật trả lời rằng: “Nếu có vô số
chúng sanh bị các khổ não, nghe QuánThế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh”.
Nghĩa là nếu có vô số chúng sinh bị các khổ
não mà một lòng chuyên niệm nhất tâm, quán
sát suy ngẫm nguyên nhân gây ra sự khổ
não, coi xét thấy các khổ não ấy là không thật,
là giả, là huyển có, rồi xa lià bỏ đi đoạn dứt
các nguyên nhân gây ra khổ và các huyển
khổ ấy.
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Lại chuyên làm các việc tốt lành, tránh làm
các việc xấu ác để gây nhân tốt, như thế thì
những buồn phiền sẽ không còn hoành hành
nữa, tức là được giải thoát khỏi các khổ não,
vì thế cho nên Đức Phật nói: “tức thì xem xét
tiếng tăm kia, đều được giải thoát” là vậy.
Nếu có người trì danh hiệu Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát này: Nghĩa là nếu người nào không
nghĩ chuyện gì khác, thực hành chỉ một lòng
nhất tâm niệm (trì), nghiệm xét (Quán); rồi bỏ
đi dứt trừ những sự tương tục của tâm tư
vọng tưởng (Thế), xa lià những tâm tưởng,
những điều u tối, những dính mắc ràng buộc,
những gì gọi là tiêu cực trong tâm (Âm).
Khi đã quán chiếu tu luyện như thế được
đầy đủ nhu nhuyễn rồi, thì sức dụng tự tính
hiện và các khổ nạn được giải thoát, vì vậy
Đức Phật nói: “thì dầu vào trong lửa lớn,
lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần
của Bồ-Tát này được như vậy”, tại sao? Vì
lửa tượng trưng cho sự sân giận hận thù ngút
trời, khi tu luyện kiên cố, nghĩa là quán sát
thấy rõ ràng sự sân hận là ung nhọt là gai
nhọn, nó tai hại vô cùng, cần phải xa lià rời bỏ
nó. Quán chiếu tư duy như thế rồi, vị ấy gạn
lọc tâm để không còn một chút suy nghĩ
tưởng nhớ về sân giận, thì những sân hận
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làm sao còn hiện hữu trong tâm, sự sân hận
không còn thì làm gì còn lửa để hại nữa.
Bởi vậy mới nói là “do sức oai thần của
Bồ Tát làm việc này mới được như vậy” đó.
Chứ chẳng phải do Bồ Tát Quán Thế Âm
dùng thần thông đến, dùng phép cứu nạn
chúng sinh bị lửa đốt, khiến lửa không thể
cháy mà lầm to và rơi vào mê tín từ bao lâu
nay mà nhiều người không biết.
Nếu bị nước lớn làm trôi: Nước tượng trưng
cho tham ái như nghe tiếng đàn ca du dương
ủy mị, nghe lời nói ngọt ngào, giọng nói nịnh
bợ tâng bốc, tâm thần dễ bị mê mẩn, bị cuốn
trôi nhận chìm trong tham ái, từ đó dẫn đến
khổ đau. Như nghe lời nịnh hót khiến bị lừa
đảo, hậu qủa là đau khổ; tánh luyến ái này
được ám chỉ như một hình thức bị cuốn trôi
nhận chìm trong nước.
Nếu xưng danh hiệu Bồ-Tát này liền được
chỗ cạn: Tại sao được vậy? Vì nếu tu hành
tới mức, nghĩa là quán xét để thấy rõ những
tham lam luyến ái như lưới bắt, như bẫy sập,
như mồi nhử, như bả thơm ngon mà độc hại.
Quán sát thấy như thế rồi thì không còn tham
ái nữa mà xa lià chúng, rời bỏ chúng, thì thoát
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khỏi những xảo trá những cạm bẫy những lừa
đảo.
Như vậy sẽ không còn bị tham ái hành hạ
đưa đến khổ đau mà được thoát khỏi những
thứ ấy, ví như bị nước cuốn trôi nhận chìm
mà được vào chỗ cạn vậy. Chứ chẳng phải bị
nước cuốn trôi, rồi cầu xin Quán Thế Âm đến
cứu đâu mà lầm lẫn to lớn, vì như thế là rơi
vào tin Thần quyền mê tín dị đoan nhảm nhí,
sẽ bị Đức Phật quở là người u mê.
Muốn khỏi bị những tai họa lửa nước thật
sự, thì phải tu nhân tích đức bằng cách tu
hạnh Bồ Tát là làm tất cả các việc lành, tránh
làm tất cả các việc ác theo Giới luật cho
người tu đạo Bồ Tát, gồm 6 Giới trọng và 28
Giới khinh.
Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì
tìm vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, sanhô, hổ-phách, trân châu các thứ báu, vào
trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe
thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỉ La-sát,
trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng
danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì các
người đó đều được thoát khỏi nạn quỉ La14
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sát. Do nhân duyên đó mà tên là QuánThế-Âm.
Các thứ qúy như vàng, bạc, châu báu v.v…
gọi là Thất Bảo, tượng trưng cho Thất Thánh
Tài là: Tín, Giới, Văn, Tàm Quý, Niệm, Định,
Xả của người tu. Nghĩa là người tu phải học
hỏi Kinh Luận Luật của Phật, rồi suy nghĩ điều
phải điều trái, ghi nhớ không quên (Văn), khi
đã suy nghiệm kỹ càng rồi thì phải tin tưởng
hoàn toàn (Tín).
Phải giữ luật nghi đầy đủ theo quy củ phần
hành của hành giả (Giới), (Như Cư sĩ giữ 5
Giới, Bồ Tát tại gia 6 Giới trọng và 28 Giới
khinh, Bồ Tát xuất gia 10 Giới trọng và 48
Giới khinh, Tu sĩ nam 250 Giới, Tu sĩ nữ 348).
Người tu phải biết tự xấu hổ với mình và biết
thẹn với người khi có lỗi (Tàm Qúy), phải luôn
luôn nhớ tu hành (Niệm), phải hành thiền và
biết cách làm sao để định tâm (Định), và biết
bỏ đi tất cả những gì dính mắc vào tâm (Xả).
Trong biển lớn tượng trưng cho trong cuộc
đời, thuyền tượng trưng cho trong cộng
đồng, một xã hội, một nước v.v…
Gió lớn tượng trưng cho Tám thứ gió trong
cuộc sống bon chen là “Được Mất (thắng bại),
Khen Chê (đúng sai, phải trái), Vinh Nhục
(hơn thua), Vui Buồn (sướng khổ)”.
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Tám thứ gió này nó là mồi bả của thế gian,
nó luôn luôn hành hạ con người, làm cho con
người bị cuốn trôi theo dòng đời, làm cho bị
quay cuồng trong cuộc sống, khiến đầu óc
con người trở thành điên đảo tối tăm. Nó gây
nên bao nhiêu phiền toái, tội ác, tạo nghiệp
qủa phải sinh tử luân hồi vào các đường lành
thì ít mà vào đường ác thì nhiều, không có
ngày ra khỏi.
Nước Qủy La Sát tượng trưng tánh độc hại
hung bạo tàn ác giết người.
Nếu trong ấy có nhẫn đến một người xưng
danh hiệu Quán Thế Âm thì các người đó
đều được thoát nạn Qủy La Sát, nghĩa là
trong số những người ấy dù chỉ có một người
thôi, nói chi nhiều người, tu hành nghiêm
chỉnh. Quán sát Tám thứ gió, suy xét tham
sân si mạn v.v…, thấy chúng gây nên tánh
độc hại hung bạo tàn ác giết hại là nguồn gốc
của mọi đau khổ.
Từ đó xa lià dứt bỏ những thứ này, thực
hành Sáu độ là “Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục,
Tinh Tấn, Thiền định, Trí Tuệ”, thì sẽ tiến đến
giải thoát. Được giải thoát rồi, người đó sẽ độ
cho các người khác, các người khác được
gần người đã giải thoát nên học hỏi giáo pháp
và thực hành theo thì sẽ đều được thoát khổ,
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do đó Đức Phật nói “các người đó đều được
thoát nạn Qủy La Sát” là vậy.
Chẳng phải đâu, nếu cho rằng khi đoàn
người đông đảo đi tìm trân bảo trong biển lớn
bị bão tố thổi thuyền trôi rạt vào đảo đầy qủy
ăn thịt người. Rồi chỉ cần một người chẳng tu
hành gì cả, vì sợ chết mà phải cầu nguyện
niệm Quán Thế Âm hay cầu xin van nài vị
Thánh linh nào đó cứu nạn, mà mọi người
trong đoàn ấy đều được thoát nạn, thì đây là
lầm lẫn to lớn, cần phải tỉnh táo suy nghĩ quán
sát sẽ thấy rõ được sự lầm lẫn tai hại này.
Do nhân duyên đó mà tên là Quán-Thế-Âm:
nghĩa là do nhân duyên quán xét Tám thứ gió
và tham sân si mạn v.v…, để biết rõ chúng là
nguyên nhân gây ra tánh độc hại hung bạo
tàn ác giết hại. Vì thấy rõ ràng nó là nguyên
nhân của đau khổ buồn phiền, nên quyết tâm
xa lià dứt bỏ nó như vứt bỏ chiếc áo dơ bẩn
rách nát hôi tanh. Khi đã tu hành nghiêm
chỉnh thì sẽ giải thoát khỏi mọi ràng buộc của
những xấu xa tai hại ấy, do đó Đức Phật nói:
“Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế
Âm”.
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KINH VĂN 2:
OAI THẦN CỦA QUÁN THẾ ÂM
Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh
hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của
người cầm liền gãy từng khúc, người ấy
liền được thoát khỏị.
Nếu quỉ Dạ-xoa cùng La-sát đầy trong cõi
tam-thiên đại-thiên muốn đến hại người,
nghe người xưng hiệu Quán-Thế-Âm BồTát, thì các quỉ dữ đó còn không thể dùng
mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại
được.
Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không
tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi
thân, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát
thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi.
Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam-thiên đạithiên, có một vị thương chủ dắt các người
buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi
đường hiểm trở, trong đó có một người
xướng rằng: "Các Thiện-nam-tử! Chớ nên
sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng
danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, vị Bồ-Tát
đó hay đem pháp vô-úy thí cho chúng
sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thì sẽ
được thoát khỏi oán tặc nầy".
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Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng
xưng rằng: "Nam-Mô Quán-Thế-Âm BồTát!" vì xưng danh hiệu Bồ-Tát nên liền
được thoát khỏi.
Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát sức oai
thần to lớn như thế.

GIẢI NGHĨA:
Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh
hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của
người cầm liền gãy từng khúc, người ấy
liền được thoát khỏi.
Dao gậy, ví như sức tác hại của Sáu Căn:
Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, bị dính mắc lôi
kéo bởi Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị,
Xúc, Pháp, sinh ra sự đau khổ như bị cắt, bị
đánh, bị chém. Như khi thấy vật qúy lạ của
người thì muốn có, sinh ra tìm cách này cách
nọ bất chính để cho có được, như chiếm đoạt,
trộm cắp, lừa đảo, đánh cướp nhà băng, tìm
cách hối lộ, … để có vật qúy ấy hay để có tiền
mua nó.
“Nếu người sắp bị hại” xưng danh hiệu
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”, nghĩa là người có
một trong Sáu Căn sắp bị lôi kéo bởi đối
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tượng Sáu Trần, sẽ dẫn đến tìm đủ thứ thủ
đoạn để chiếm đoạt cho được cái qúy đẹp, cái
hay, cái thơm, cái ngon, cái êm, cái yêu thích,
và tìm mọi cách để gạt bỏ cái xấu, cái dở, cái
hôi, cái không ngon, cái khó, cái ghét…
Từ những thủ đoạn để đạt được theo ý
muốn của mình đó sẽ gây phiền não. Thí dụ
thấy người đẹp sinh ra say mê rồi tìm mọi
cách chiếm đoạt, khi không chiếm đoạt được
thì tìm cách phá hại người; do đó gây đau khổ
cho người và cho mình.
Nếu quán chiếu, suy xét về những việc ấy
thì thấy sự dính mắc bị lôi kéo ấy sẽ đưa đến
nguy hại, rồi rời bỏ, xa lià, không nghĩ đến
những thứ ấy nữa, đó là ý nghĩa của “xưng
danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”
“Thì dao gậy của người cầm liền gãy từng
khúc”, nghĩa là những hậu qủa của ý nghĩ,
dính mắc đưa đến việc làm xấu đều bị bẻ gẫy
phá tan tành từ trong trứng nước, nên ví như
có người cầm dao gậy toan hại mà dao gậy bị
gãy từng khúc là vậy.
“Người ấy liền được thoát khỏi”, nghĩa là
người ấy đã ngưng bặt dứt trừ Sáu Căn dính
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mắc lôi kéo bởi Sáu Trần, đưa đến chấm dứt
các việc làm tai hại, thì đương nhiên là không
có hậu qủa tai họa nữa.
Như mắt thấy không bị cái đẹp hay xấu
điều khiển làm cho yêu hay ghét; tai nghe
không bị lời khen chê lôi kéo làm cho mê mẩn
hay bực tức. Mũi ngửi không bị mùi thơm hôi
hành hạ, lưỡi ăn uống không bị ngon dở chi
phối, thân tiếp xúc không bị cảm giác lôi cuốn.
Ý nghĩ không bị các hình ảnh âm vang, cảm
giác làm cho suy nghĩ tưởng nhớ nữa; đó là
được giải thoát khỏi mọi ràng buộc vậy.
Khi Sáu Căn tiếp xúc Sáu Trần không còn
bị dính mắc lôi kéo đưa đến buồn phiền đau
khổ, như bị cắt bị đánh nữa mà được an
nhiên tự tại. Chẳng khác nào như sắp bị dao
chém gậy đánh mà dao gậy đều bị gẫy từng
khúc vậy. Chứ chẳng phải rằng người sắp bị
đánh bị chém, mà ở đó cầu nguyện xin Quán
Thế Âm hay vị Thần linh dùng phép làm cho
dao gậy vừa vung lên đã gãy ra từng khúc
đâu mà lầm.
“Nếu quỉ Dạ-xoa cùng La-sát đầy trong cõi
tam-thiên đại-thiên muốn đến hại người,
nghe người xưng hiệu Quán-Thế-Âm Bồ21
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Tát, thì các quỉ dữ đó còn không thể dùng
mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại
được”.
Như Kinh Văn 1 đã giải thích Quỉ Dạ-xoa
cùng La-sát tượng trưng tánh độc hại hung
bạo tàn ác giết người, Ma quỷ, chỉ sự cám dỗ
của tham, sân, gây cho không còn phân biệt
được đâu là thiện đâu là ác, rồi tạo ra biết bao
khổ đau cho kẻ khác và cho mình.
“Đầy trong cõi tam-thiên đại-thiên muốn
đến hại người”, nghĩa là nhiều vô số bao
trùm khắp trong giải Ngân Hà (Milkyway), ở
đây tượng trưng cho người có tánh tham sân
nhiều vô kể, số vô lượng vô biên, nên ví rộng
lớn như một giải Ngân hà. Cứ thử nghĩ mà
xem, ví như riêng về tánh tham thôi, chúng ta
thấy mọi người đều muốn đủ thứ nào là muốn
ăn ngon mặc đẹp, muốn nhà cao cửa rộng,
muốn xe hơi nhà lầu. Muốn có danh vọng địa
vị cao, làm gì cũng muốn thắng lợi, vinh hiển,
sung sướng, có trăm nghìn cái muốn, v.v…;
đây là lòng tham vô đáy vậy, các tánh khác
cũng tương tự nhiều vô kể, không sao nói hết
được, đó là ý nghĩa của câu Kinh: “Đầy trong
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cõi tam-thiên đại-thiên muốn đến hại
người”.
Mà “nghe người xưng hiệu Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát”, nghĩa là người quán sát tham sân si
là nguồn gốc của mọi đau khổ, xa lià dứt bỏ
những thứ này, không còn tưởng nhớ chúng
một tí nào cả. Tâm không có một tí nghĩ nhớ
tham sân nào cả, giống như mặt gương sạch
không một hạt bụi dơ, như hồ nước trong vắt
không một chút vẩn đục.
“Thì các quỉ dữ đó còn không thể dùng
mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại
được”, nghĩa là khi tánh tham sân si không
còn nữa, thì làm sao còn tánh độc hại hung
bạo tàn ác nữa, không còn dấu vết của những
thứ ấy để mà thấy, đã không còn dấu vết để
thấy thì không lấy gì để hoành hành làm hại.
Như vậy sẽ không còn bị cám dỗ lôi kéo
của tham sân si, tức không còn vô minh mà
được giải thoát; chẳng khác nào khỏi bị Dạ
Xoa và La Sát làm hại, vì vậy cho nên Đức
Phật nói “các quỉ dữ đó còn không thể
dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm
hại được” là vậy.
Chứ chẳng phải với ý nghĩa rằng nếu quỉ
Dạ-xoa cùng La-sát đầy trong cõi tam-thiên
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đại-thiên muốn đến hại người. Khi chúng
nghe người ấy xưng hiệu niệm “Nam Mô
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”, thì tất cả các quỉ dữ
đó sợ oai danh của ngài mà không dám hé
mắt nhìn; đây là lầm lẫn to lớn, vì không thể
nào có chuyện tưởng tượng như thế xảy ra
được.
“Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không
tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi
thân, xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát
thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi”.
Gông cùm xiềng xích, biểu trưng sự ràng
buộc mê mờ tối tăm vì những thứ như: Được
Mất, Khen Chê, Vinh Nhục, Vui Buồn. Đây là
tám thứ Gió (Bát phong) làm con người mất
tự do tự tại, kìm sức phát triển về thể xác lẫn
tinh thần. Chúng luôn luôn điều khiển đưa
đường chỉ lối cho con người phải làm thế này
phải làm thế kia, từ ý nghĩ, lời nói, đến việc
làm, khiến tạo ra các việc ác cao như núi, gây
thành đau khổ cho chúng sinh càng ngày
càng sâu rộng như biển.
“Nếu xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm BồTát”, nghĩa là biết quán chiếu tư duy tám thứ
Gió là độc hại, chúng là mồi nhử, là bả độc là
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ung nhọt, cần phải tránh phải lià phải dứt bỏ.
Chúng là sương mù, là đêm tối cần phải thắp
sáng, chúng ví như người mù không thấy
đường cần phải sáng mắt ra, như người ngủ
mê tăm tối cần phải thức tỉnh, tránh xa thì sẽ
không có trói buộc.
“Thì thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi”,
nghĩa là dù người có tội hay không có tội, nếu
tu dứt lià được tám thứ Gió độc hại rồi, đều sẽ
hết bị si mê u tối ràng buộc; hết khổ, mà được
sáng suốt tự tại, cũng ví như bị xiềng xích
gông cùm mà được đứt rã vậy.
Chẳng phải như có người cho rằng: dầu
người có tội hoặc không tội, khi bị gông cùm
xiềng xích trói buộc thân thể, chỉ cần niệm
“Nam Mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát” hay cầu
nguyện van xin vị Thánh linh nào đó, dùng
phép mầu làm cho hết thảy gông cùm xiềng
xích đều đứt rã và được thoát khỏi khổ nạn.
Nếu cho là như thế, thì rõ ràng là người mê
tín dị đoan, cần phải thức tỉnh bằng cách
quán chiếu suy nghiệm bằng Thiền định thì
mới có thể tự cứu mình ra khỏi u mê.
Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam-thiên đạithiên, có một vị thương chủ dắt các người
buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi
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đường hiểm trở, trong đó có một người
xướng rằng: "Các Thiện-nam-tử! Chớ nên
sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng
danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, vị Bồ-Tát
đó hay đem pháp vô-úy thí cho chúng
sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thì sẽ
được thoát khỏi oán tặc này".
Oán tặc: Ám chỉ những hành động sai quấy
tội lỗi như trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói
châm chọc, thêu dệt, nói ác; do đó, mất sạch
công đức lành ví như bị giặc cướp hết sạch
của cải tài sản. Mà giặc cướp thì tràn lan khắp
cả, vì các hành động xấu ác của chúng sinh
thì nhiều vô lượng, nên nói là: “kẻ oán tặc
đầy trong cõi tam-thiên đại-thiên”, là vậy.
”Có một vị thương chủ dắt các người buôn
đem theo nhiều của báu”: Vị Thương chủ
này biểu trưng chính là Đức Phật, Ngài dạy
cho chúng ta vô số giáo pháp, mà giáo pháp
của Phật thì qúy giá vô cùng, nên ví như
nhiều của báu.
“Trải qua nơi đường hiểm trở”, nghĩa là ở
trong xã hội con người có vô số việc làm điên
đảo không tốt xảy ra hàng ngày, nên ví như
trải qua nơi đường hiểm trở.
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“Trong đó có một người xướng rằng: "Các
Thiện-nam-tử! Chớ nên sợ sệt, các ông
nên phải một lòng xưng danh hiệu QuánThế-Âm Bồ-Tát””, nghĩa là các người tu
hạnh Bồ Tát (Thiện nam tử) không nên sợ
hãi buồn phiền, mà một lòng nhớ (niệm), tu
hành quán sát việc làm ác là tội lỗi (Quán), rồi
xa lià chấm dứt (Thế) tất cả các hành động
xấu ác (Âm) ấy và chỉ làm các việc tốt lành.
“Vị Bồ-Tát đó hay đem pháp vô-úy thí cho
chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu
thì sẽ được thoát khỏi oán tặc này", nghĩa
là vị Bồ Tát đó thường đem giáo pháp tu hành
để bố thí cho chúng sinh, mà chúng sinh thực
hành giáo pháp ấy thì sẽ không còn sợ hãi
nữa. Nếu tu hành quán sát các việc làm ác là
tội lỗi, rồi xa lià chấm dứt tất cả các hành
động ấy như trộm cướp, tà dâm, nói dối nói
châm chọc, nói thêu dệt, nói ác; khi đã chấm
dứt những hành động sai quấy thì sẽ không
mất công đức lành, nên nói “sẽ được thoát
khỏi oán tặc” là vậy.
“Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng
xưng rằng: "Nam-Mô Quán-Thế-Âm BồTát!" vì xưng danh hiệu Bồ-Tát nên liền
được thoát khỏi”. Nam Mô là cung kính
phục tùng, kính lạy tuân theo; Nam-Mô QuánThế-Âm Bồ-Tát là phục tùng tuân theo việc tu
của Bồ Tát để quán sát việc xấu ác làm mất
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công đức như tham sân, tà kiến, kiêu mạn, tật
đố, v.v… cần phải diệt trừ tận gốc rễ.
Thực hành kiên cố như thế, nên không còn
hành động sai quấy gây tội lỗi phải bị tù tội,
mà hành động chính đáng là làm các việc tốt
gây công đức lành. Ví như gặp giặc cướp
được thoát khỏi vậy, giặc cướp ở đây là các
hành động xấu ác không còn nữa, nên nói
“liền được thoát khỏi” là vì lý lẽ đó.
Chứ chẳng phải với nghĩa đen, mà có
người lầm tưởng rằng: Nếu có một vị thương
chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của
báu, trải qua nơi đường hiểm trở có những kẻ
oán tặc vô lượng vô số (đầy trong cõi tamthiên đại-thiên).
Trong đó có một người nói rằng: "Mọi
người không nên sợ sệt, các ông chỉ cần
một lòng cung kính niệm danh hiệu QuánThế-Âm Bồ-Tát, thì Ngài sẽ cứu mọi người
được thoát khỏi oán tặc này". Rồi mọi
người bình thường chẳng tu hành gì cả, lúc
ấy chỉ vì sợ bị hại mà đồng loạt niệm theo, để
mong cầu được thoát nạn; đây là lầm lẫn,
chẳng có thể cầu mà được đâu.
Cụ thể chứng minh rõ ràng như đã có bao
nhiêu thuyền người Việt Nam vượt biển, bị
28
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

giặc hải tặc Thái Lan cướp bóc hãm hiếp giết
hại. Những người trên thuyền từ già tới trẻ,
nam nữ, tôn giáo khác nhau đủ cả, thuyền
nào mà chẳng có người sợ tai họa sóng
nước, hải tặc.
Họ chẳng thể nào quên cầu nguyện đâu,
trong một thuyền có thể nhiều người cầu
nguyện, hoặc ít ra cũng có một vài người cầu
nguyện trong lúc nguy khốn; nhưng được bao
nhiêu phần trăm thoát nạn hải tặc cướp của
hãm hiếp giết hại mất thây trên biển cả?!
Đó là điều minh chứng rõ ràng cho chúng
ta thấy việc cầu xin là hão huyền; chỉ có
những thuyền có nhiều thanh niên trai tráng
dùng mưu cùng nhau tìm cách tấn công hải
tặc, hoặc có súng mới chống trả lại chúng, thì
được thoát khỏi tai ương mà thôi.
“Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát sức oai
thần to lớn như thế”: Tên của Bồ Tát Vô
Tận ý có nghĩa là chúng sinh có đủ các thứ
suy nghĩ, có vô lượng tưởng nhớ và có muôn
vàn ý tưởng điên đảo! Chỉ có tu hành quán
sát mới thấy rõ những tâm tưởng dính mắc
đều là vô minh, mà quyết tâm xa lià, rời bỏ,
đoạn dứt, thì kết qủa vô cùng to lớn thần diệu
không lường hết được.
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KINH VĂN 3:
NGƯỜI THAM SÂN SI
NIỆM QUAN THẾ ÂM
Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm
dục, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát, liền được ly dục.
Nếu người nhiều giận hờn, thường cung
kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được
lìa lòng giận.
Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính
niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được lìa
ngu si.
Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có những
sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho
nên chúng sanh thường phải một lòng
tưởng nhớ.
Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con
trai, lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm BồTát, liền sanh con trai phúc đức trí huệ; giả
sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có
tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phước
đức, mọi người đều kính mến.
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Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có sức
thần như thế.

GIẢI NGHĨA:
“Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm
dục, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát, liền được ly dục”. Nhiều lòng dâm
dục ở đây không chỉ giới hạn ở nhục dục nam
nữ, mà còn phải hiểu là Năm dục tính của con
người, gồm có: Sắc dục, Thanh dục, Hương
dục, Vị dục, Xúc dục, năm dục cũng là chỉ: Tài
sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ.
“Thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát”, nghĩa là thường một lòng quyết tâm
quán sát dâm dục, năm dục là gây ra ung
nhọt nguy hiểm, cần phải giới hạn, phải xa lià,
phải diệt bỏ, đoạn dứt; khi đã tu hành được
triệt để rồi thì sẽ không còn bị những thứ này
lôi kéo hành hạ tác oai tác quái nữa, nên nói
“liền được ly dục” là vậy.
Chứ chẳng phải chúng ta dâm dục, chúng
ta ham tài sản to lớn, mê sắc đep, ham quyền
uy danh vọng, ham ăn ngon mặc đẹp, mê ngủ
nghỉ v.v…tới khi gặp khổ rồi cầu xin Quan Thế
Âm dẹp bỏ tai hại do những thứ ấy gây cho
chúng ta, thì thật là lầm lẫn vô cùng, vì đây rõ
ràng là chúng ta đã phỉ báng Bồ Tát quá lắm
vậy!
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“Nếu người nhiều giận hờn, thường cung
kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được
lìa lòng giận”: Giận hờn ở đây tượng trưng
cho tất cả tật xấu về hận thù, tật đố, ganh tị,
kèn cựa, hờn dỗi, hờn mát, hờn tủi.
“Thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát”, nghĩa là luôn luôn chí tâm nhớ quán
sát những tật xấu này là gai nhọn, là mũi tên
nguy hiểm, cần phải xa lià, diệt bỏ, đoạn dứt;
khi đã tu hành được triệt để rồi thì sẽ không
còn bị những thứ này hành hạ nữa, nên nói
“liền được lìa lòng giận”.
Chứ chẳng phải khi có nhiều sự giận hờn
tật đố ganh tị mà lại ngồi để cầu nguyện Bồ
Tát Quan Thế Âm đến dẹp cho những hậu
qủa của sự giận thù đâu mà lầm to. Chỉ có
cách là quan sát các việc làm cho mình giận
hờn là giả, không thật; nó chẳng phải là cái
của ta thì giận hờn làm chi cho mệt, quán thấy
rõ như vậy rồi bỏ nó quên nó, là thoát khỏi nó,
nên nói: “liền được lià lòng giận” là vậy.
“Nếu người nhiều ngu si, thường cung
kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được
lìa ngu si”, Ngu si là u mê tăm tối, không có
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trí tuệ, nên hiểu lầm hiểu sai mà cho là mình
đúng thành ra có tà kiến. Ngu si còn đưa đến
tham lam sân hận, do đó ngu si gây hậu qủa
tai hại nhất trong ba độc “tham sân si”.
“Thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát” nghĩa là luôn chú tâm nhớ đến việc
quán sát bất kỳ một ý nghĩ, một lời nói, một
hành động nào, suy xét xem nó đúng hay sai,
phải hay trái, để rồi xa lià điều sai trái. Chỉ nói
và làm điều đúng phải, như vậy sẽ lià ngu si,
được thông minh ra, được trí tuê, nên Đức
Phật nói: “liền được lìa ngu si” là vậy.
Chẳng phải người ngu si, cầu xin Quan
Thế Âm dùng thần lực ban cho trí tuệ đâu mà
lầm, vì người ngu si có trí tuệ ban đầu là do
nghiệp báo nhân qủa từ những kiếp trước đã
tạo mà có thông minh hay ngu dốt. Kế tiếp là
trong đời sống do sự học hỏi tìm tòi nhiều hay
ít mà được sự hiểu biết nhiều hay ít.
Thêm nữa là do cách hành xử tốt hay xấu
hàng ngày từ cử chỉ hành động của thân, nói
năng của miệng, đến suy nghĩ của ý. Sau
nữa, quan trọng nhất là học hỏi Phật pháp và
tu hành cùng thiền định nhiều hay ít mà được
trí tuệ tương ưng; trí tuệ tùy thuộc ở các điều
vừa nêu chứ chẳng phải cầu nguyện mà
được trí tuệ đâu.
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“Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có
những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như
thế, cho nên chúng sanh thường phải một
lòng tưởng nhớ”.
Vô-Tận-Ý! Là biểu trưng người hay suy nghĩ
tưởng nhớ đủ thứ việc, tức là những người có
nhiều vọng tưởng. “Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có
những sức oai thần lớn” nghĩa là quan sát
sự suy nghĩ tưởng nhớ sẽ thấy nó là vô bổ,
nó cản trở sự tu hành vào định tâm, rồi xa lià
rời bỏ những điều suy nghĩ tưởng nhớ ấy, thì
sẽ có được những sự tốt đẹp vô cùng thần
diệu của tâm định tĩnh.
“Nhiều lợi ích như thế” nghĩa là vì những lợi
ích tốt đẹp của tâm định sẽ dễ dàng đạt trí
tuệ, nên mọi người phải nhất tâm ghi nhớ
không nên quên thực hành, do đó Đức Phật
nói: “cho nên chúng sanh thường phải một
lòng tưởng nhớ” là vậy.
Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con
trai, lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm BồTát, liền sanh con trai phúc đức trí huệ; giả
sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có
tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phước
đức, mọi người đều kính mến.
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“Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con
trai”: Người nữ biểu trưng cho tính tật đố,
ganh tị, hờn dỗi; con trai là biểu trưng của trí
tuệ và giác ngộ; Người nữ muốn cầu con
trai nghĩa là những người có những tính nết
tật đố ganh tị. Muốn tu hành đạt trí tuệ và giải
thoát thì phải: “lễ lạy cúng dường QuánThế-Âm Bồ-Tát”
Nghĩa là tôn trọng tuân theo việc quán sát
để thấy rõ tính tật đố, ganh tị, hờn dỗi là sai
trái. Rồi xa lià bỏ đi những tính xấu ấy thì:
“liền sanh con trai phúc đức trí huệ”, nghĩa
là khi xa lià rời bỏ chấm dứt những tính xấu
ấy rồi thì khi thực hành thiền sẽ dễ dàng vào
định tâm; từ tâm định sẽ dễ dàng đạt trí tuệ,
từ có trí tuệ đến giải thoát chỉ trong gang tấc;
vì vậy mới nói “liền sanh con trai phúc đức
trí huệ” là vậy.
Chẳng phải với ý của một số người cho
rằng muốn sinh con trai thì phải cầu xin Quan
Thế Âm hay vị Thần linh nào đó phù hộ cho
sẽ được sinh con trai. Việc này chắc chắn
rằng có một số người đã vấp phải, bằng
chứng đã từng xảy ra, có một số gia đình khi
sinh 2, 3 con gái rồi cầu nguyện riết mà sinh
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thành 4, 5 con gái. Thật là buồn cười cho sự u
mê tin tưởng hão huyền về cầu nguyện, đã
không có trí tuệ lại không chịu học hỏi tìm tòi
theo Khoa học để sinh con trai, nên mới xảy
ra như vậy!
“Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con
gái có tướng xinh đẹp”: Con gái biểu trưng
phúc đức và giải thoát, tướng xinh đẹp ở đây
không phải là tướng người con gái đẹp theo
nghĩa đen của thế gian đâu mà lầm to, mà là
32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của một vị Phật khi đã
giải thoát đó. “Trước đã trồng gốc phước
đức, mọi người đều kính mến”: Nghĩa là
trước đã tu hành nghiêm chỉnh, tạo nên bao
nhiêu công đức, lúc đạt giải thoát thành một vị
Phật rồi thì dĩ nhiên mọi người đều tôn kính
vậy.
“Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có sức
thần như thế”: Nghĩa là chúng sinh có đủ
các thứ suy nghĩ tưởng nhớ và có muôn vàn
vọng tưởng! Chỉ có tu hành quán sát mới thấy
rõ suy nghĩ tưởng nhớ vọng tưởng là không
thật là ảo mà quyết tâm xa lià, rời bỏ, đoạn
dứt, thì kết qủa vô cùng to lớn thần diệu
không lường hết được, nên Đức Phật nói “VôTận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát sức oai thần
như thế” là vậy.
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KINH VĂN 4:
62 ỨC BỒ TÁT = QUÁN THẾ ÂM
Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy QuánThế-Âm Bồ-Tát, thì phước đức chẳng
luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải
thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của
sáu mươi hai ức hằng-hà-sa Bồ-Tát lại trọn
đời cúng dường đồ ăn uống y phục,
giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao?
Công đức của người thiện-nam-tử, thiệnnữ-nhơn đó có nhiều chăng?
Vô-Tận-Ý thưa: "Bạch Thế-Tôn! Rất
nhiều".Phật nói: "Nếu lại có người thọ trì
danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến
một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của
hai người đó bằng nhau không khác, trong
trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận.
Vô-Tận-Ý! Thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát được vô lượng vô biên phước đức
lợi ích như thế."

GIẢI NGHĨA:
“Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”: Nghĩa là nếu có
người nào một lòng tôn trọng tuân theo việc tu
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hành mà quán sát suy gẫm và ngưng làm ba
điều sai trái của Thân là: hành hạ sát hại
mạng chúng sinh, trộm cướp lừa gạt của cải
tiền bạc tài sản của người khác, hãm hiếp tà
dâm với đàn bà trẻ con.
Chấm dứt bốn điều sai trái của Miệng là:
nói dối như có nói không không nói có, nói
thêu dệt thêm bớt làm sai sự thật, nói đâm
thọc khiến hai bên thù nghịch nhau, nói ác
làm người khác đau khổ như mắng nhiếc chửi
bới nguyền rủa. Từ bỏ ba điều xấu của Ý là:
tham lam đủ thứ, cái gì cũng muốn có, sân
hận giận thù, đụng chuyện gì cũng có thể nổi
giận, si mê bao gồm cả tà kiến kiêu mạn tật
đố ganh tị v.v…
Quán sát những thứ này để thấy rõ chúng là
ung nhọt, là gai nhọn, là mìn bom, rồi xa lià
chấm dứt hết thảy, đó là “Kính lễ Quan Thế
Âm Bồ Tát” thì sẽ đạt được vô lượng công
đức, nên Đức Phật nói “cho nên phúc đức
chẳng luống mất”. Tại sao?
Vì chúng ta tránh làm tất cả các điều ác,
thì chúng ta không tạo nghiệp ác, không tạo
nghiệp ác thì không phải nhận lãnh qủa báo
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dữ. Chúng ta chỉ làm việc lành thì chúng ta
gặt hái qủa báo lành, do đó phúc đức chẳng
thể mất là vậy.
“Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh
hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”: Nghĩa là vì lợi
ích như thế, nên chúng sinh phải nhận lãnh
thụ trì việc quán sát các việc từ suy nghĩ, lời
nói, đến việc làm, để rồi lià bỏ, chấm dứt các
điều sai trái, nên nói “chúng sanh đều phải
thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát” là
vậy.
Chẳng phải là cung kính lễ lạy van xin hình
tượng Quán Thế Âm để được cứu vớt tai qua
nạn khỏi đâu, chẳng phải trì tụng tên Ngài
Quán Thế Âm để cầu xin giúp đỡ việc này
việc khác đâu mà lầm lẫn lớn đó. Lễ lạy là để
tỏ lòng tôn kính Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành
nghiêm túc đã đạt tới bậc Bồ Tát Đẳng giác
và dẫn dắt chúng sinh tu hành trên con đường
Phật đạo để thoát khổ.
Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của
sáu mươi hai ức hằng-hà-sa Bồ-Tát lại trọn
đời cúng dường đồ ăn uống, y phục,
giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao?
Công đức của người thiện-nam-tử, thiệnnữ-nhơn đó có nhiều chăng?
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Nghĩa là: Hãy suy nghĩ xem, nếu có người thụ
trì tụng tên của vô số vô lượng Bồ Tát, lại trọn
đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường
nằm, thuốc thang cho vô lượng Bồ Tát ấy, thì
công đức có nhiều không?
Vô-Tận-Ý thưa: "Bạch Thế-Tôn! Rất nhiều",
Phật nói: "Nếu lại có người thọ trì danh
hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến một
thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai
người đó bằng nhau không khác, trong
trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận”.
Đoạn Kinh này, Bồ Tát Vô Tận Ý thưa rằng
người cung kính lễ lạy và cúng dàng vô lượng
Bồ Tát có rất nhiều công đức; Đức Phật nói
đại ý: Thế mà người thọ trì danh hiệu Quán
Thế Âm Bồ Tát chỉ trong một thời lễ lạy cúng
dường.
Ý Phật nói là thời gian không lâu ví như
trong nửa giờ hay một giờ thôi, thì phước của
hai người đó bằng nhau không khác, tại sao
lại bằng nhau được? Vô lượng các vị Bồ Tát
kia cũng là các bậc Thánh, cũng có vô số vị là
Đẳng giác Bồ Tát, sao vô lượng Bồ Tát như
thế mà chỉ ngang bằng một Bồ Tát Quán Thế
Âm?
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Bởi vì dù là vô lượng Bồ Tát, nhưng người
ấy chỉ có lễ lạy, niệm danh hiệu thôi, tức là lễ
bái cầu xin, thì phúc đức chẳng có là bao, rồi
bố thí cúng dàng cho vô số Bồ Tát ấy, vì bố
thí nên có tâm vui vẻ, có tâm vui vẻ nên khi
ngồi thiền hay niệm Phật dễ đạt được định
tâm.
Còn người thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát nghĩa là người tu quán sát những ý
nghĩ những vọng tưởng để thấy chúng là giả,
là không thật, cần phải loại bỏ, chấm dứt,
đoạn lià, như vậy người ấy sẽ có cơ hội đạt
được tâm định tĩnh.
Như thế thì 2 cách khác nhau mà cùng
đưa tới công đức của tâm định tĩnh như nhau;
do đó Đức Phật nói “phước của hai người
đó bằng nhau không khác”, luôn luôn như
vậy, lúc nào cũng thế, phúc đức của hai
người đó đều bằng nhau, nên Ngài nói:
“trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng
tận”, là vậy.
Vô-Tận-Ý! Thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát được vô lượng vô biên phước đức
lợi ích như thế."
Câu kinh này có ý nghĩa là người tu quán sát
từ những ý nghĩ lời nói việc làm để thấy
những việc nào gây tai hại thì xa lià rời bỏ.
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Quán sát những vọng tưởng để thấy chúng là
giả, là không thật, cần phải loại bỏ, chấm dứt,
đoạn lià.
Như vậy, người ấy sẽ đạt được tâm định
tĩnh trong thiền định, từ tâm định tĩnh sẽ đạt trí
huệ, có trí huệ sẽ tiến tới giải thoát. Đây là
công đức to lớn nhất đối với sinh tử luân hồi
khổ ải trầm luân của chúng sinh, vì vậy cho
nên Đức Phật khẳng định: “Thọ trì danh hiệu
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô
biên phước đức lợi ích như thế" là vậy.
Chứ chẳng phải với ý nghĩa rằng niệm danh
hiệu Ngài Quán Thế Âm với mục đích mong
mỏi cầu xin Ngài ban cho vô số các điều
mong muốn đâu. Như muốn sinh con trai
được con trai tài giỏi, muốn sinh con gái được
sinh con gái đẹp như tiên giáng thế, muốn
được giàu sang, được địa vị danh giá, được
hết bệnh tật v.v… theo ý của mình, đây là sai
lầm vậy.
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KINH VĂN 5:
DÙNG VÔ SỐ THÂN ĐỘ CHÚNG SINH
Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát bạch Phật rằng:
"Thế-Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát dạo đi
trong cõi Ta-bà như thế nào? Sức phương
tiện đó như thế nào?"
Phật bảo Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: "Thiện-namtử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào
đáng dùng thân Phật được độ thoát thời
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát liền hiện thân Phật vì
đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Duyên-giác
được độ thoát, liền hiện thân Duyên-giác
mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Thanh-văn được
độ thoát, liền hiện thân Thanh-văn mà vì
đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Phạm-vương
được độ thoát, liền hiện thân Phạm-vương
mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Đế-Thích được
độ thoát, liền hiện thân Đế-Thích mà vì đó
nói pháp.
Người đáng dùng thân Tự-tại-thiên
được độ thoát, liền hiện thân Tự-tại-thiên
mà vì đó nói pháp.
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Người đáng dùng thân Đại-tự-tại-thiên
được độ thoát, liền hiện thân Đại-tự-tạithiên mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Thiên-đại-tướngquân được độ thoát, liền hiện thân Thiênđại-tướng-quân mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tỳ-sa-môn được
độ thoát, liền hiện thân Tỳ-sa-môn mà vì
đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tiểu-vương
được độ thoát, liền hiện thân Tiểu-vương
mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Trưởng-giả
được độ thoát, liền hiện thân Trưởng-giả
mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Cư-sĩ được độ
thoát, liền hiện thân Cư-sĩ mà vì đó nói
pháp.
Người đáng dùng thân Tể-quan được
độ thoát, liền hiện thân Tể-quan mà vì đó
nói pháp.
Người đáng dùng thân Bà-la-môn được
độ thoát, liền hiện thân Bà-la-môn mà vì đó
nói pháp.
Người đáng dùng thân Tỳ-kheo, Tỳkheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di được độ
thoát, liền hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,
Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân phụ nữ của
Trưởng-giả, Cư-Sĩ, Tể-quan, Bà-la-môn
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được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì
đó nói pháp.
Người đáng dùng thân đồng-nam,
đồng-nữ được độ thoát, liền hiện thân
đồng-nam, đồng-nữ mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân trời, rồng, Dạxoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩnna-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn cùng phi nhơn
được độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó
nói pháp.
Người đáng dùng thân Chấp-Kim-Cang
thần được độ thoát, liền hiện thân ChấpKim-Cang thần mà vì đó nói pháp.
Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát đó
thành tựu công đức như thế, dùng các
thân hình, dạo đi trong các cõi nước để độ
thoát chúng sanh, cho nên các ông phải
một lòng cúng dường Quán-Thế-Âm BồTát.
Quán-Thế-Âm đại Bồ-Tát đó ở trong chỗ
nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô-úy, cho nên
cõi Ta-bà này đều gọi Ngài là vị "Thí-vôúy"

GIẢI NGHĨA:
Kinh Văn 5 này, Bồ-Tát Vô-Tận-Ý hỏi Đức
Phật rằng: "Quán-Thế-Âm Bồ-Tát dạo đi
trong cõi Ta-bà như thế nào (?), sức
phương tiện đó như thế nào?" Đức Phật
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giảng rằng: “Nếu có chúng sanh trong
quốc độ nào đáng dùng thân Phật, hoặc
Người đáng dùng thân Duyên-giác, hoặc
người đáng dùng thân Thanh Văn … được
độ thoát thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát liền
hiện thân Phật, hoặc thân Duyên Giác,
hoặc thân Thanh Văn….mà vì đó nói pháp”.
Làm thế nào để có thể hiện thân Phật hoặc
một trong vô số thân khác để độ nói pháp?
Muốn làm được việc này, phải tu hành
quán sát rồi phá bỏ dẹp hết chấp ngã bằng
cách phá chấp Thân Tâm là ta, phá chấp cho
rằng cái thân máu xương gân thịt này (Thân)
là ta là của ta. Phá chấp cho rằng cái tâm cảm
giác đau đớn vui khổ (Thụ), cái tâm suy nghĩ
tưởng nhớ (Tưởng), cái tâm suy nghĩ muốn
làm việc này việc kia (Hành) và cái tâm nhận
xét phân biệt đẹp xấu yêu ghét (Thức)… là ta
là của ta.
Phá chấp bằng cách nào? Bằng cách quán
sát để thấy chẳng thứ nào là ta cả, chúng ta
lần lượt phân tích quán sát như dưới đây:
1/. Về sắc: Thân có phải là ta không?
Thân người do tứ đại “Đất, Nước, Gió,
Lửa” hòa hợp mà thành. Đất cứng là thể chất;
Nước ướt có đặc tính dính liền vật chất với
nhau; Gió di động là thành phần trong vật chất
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tạo sự chuyển động và tạo sự dẫn nhiệt; Lửa
ấm là thành phần nóng lạnh trong vật chất,
lửa tạo sinh lực cho vật chất, mỗi thứ có tính
cách riêng của nó; đất là của đất, sao bảo nó
là của ta được?
Nước, gió, lửa cũng thế, không thể bảo cái
nào là của ta được; vả lại bốn đại là thể chất
không tri gác, làm sao có thể là ta được, nếu
bảo bốn thứ hòa hợp nên là ta, cũng không
đúng, vì tuy chúng hòa hợp nhưng luôn luôn
chuyển biến thay đổi, lại không thuần nhất
một thứ nên thân (sắc) không phải là tự ngã
của ta.
2/. Về tâm: Gồm: Thụ, Tưởng, Hành, Thức.
1- Thụ (Thọ) có phải là ta không?
Thụ là cảm giác do căn tiếp xúc với trần mà
có thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui.
Nếu căn không tiếp xúc trần sẽ không có thụ,
khi tiếp xúc có thọ mới có ta, còn khi không
tiếp xúc, không có thụ, nên không có ta. Vậy
lúc có ta, lúc không có ta hay sao?
Cái ngã là bất biến trường tồn, không thể
nói rằng lúc có ngã lúc không có ngã được, vì
thế biết rõ ràng không có ta; thụ là của xúc
chứ không phải là của ta, từ xúc sinh ra thọ
khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui, chẳng
phải một thể nguyên vẹn, nên chẳng phải tự
ngã của ta.
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2- Tưởng có phải là ta không?
Tưởng là tưởng tượng nhớ nghĩ, là tri giác,
là hình dung ngoại cảnh, không nhớ nghĩ sẽ
không có tưởng; khi nhớ nghĩ có tưởng có ta,
khi không nhớ nghĩ không có tưởng không có
ta; như vậy lúc có ta lúc không có ta, nếu bảo
tưởng là ta thì không đúng, vì cái ta thường
hằng lúc nào cũng phải có mới đúng.
Thực ra: tưởng là của nhớ nghĩ của tri giác
chứ không phải của ta; lại nữa, tưởng về qúa
khứ, hiện tại, tương lai, không nhất định,
không thuần nhất, nên không phải tự ngã của
ta.
3- Hành có phải là ta không?
Hành là những hoạt động có tác ý, có ý
muốn, do niệm sinh, do ý muốn mà có hành,
không suy nghĩ, không niệm không muốn sẽ
không có hành. Nếu bảo hành là ta, khi niệm
diệt hành diệt, ta cũng diệt, như vậy không
đúng với cái ta bất biến, lúc nào cũng phải
hiện diện. Lại nữa, hành có hành thiện hành
ác, không cố định thuần nhất, nên không phải
tự ngã của ta, vì tự ngã luôn luôn thuần nhất
không hỗn tạp, không thể lúc thế này lúc thế
khác.
4- Thức có phải là ta không?
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Thức do sự nhận biết phân biệt khi căn tiếp
xúc với trần mà có. Khi căn và trần không tiếp
xúc sẽ không có sự nhận thức phân biệt của
thức. Nếu bảo thức là ta, khi không có căn
trần tiếp xúc, tức không có nhận biết phân
biệt của thức thì cái ta ở đâu? Thế nên: thức
không phải ta, hơn nữa thức có thủ (gìn giữ
như thấy đẹp sinh ra yêu), có xả (bỏ đi như
thấy xấu không ưa), không cố định thuần nhất
như thế, nên cũng chẳng phải tự ngã của ta.
Tóm lại, khi đã thực hành quán sát tất cả
những vọng tưởng điên đảo do Sắc Thụ
Tưởng Hành Thức tạo khởi để thấy chúng
đều là giả, là không thật, cần phải loại bỏ,
chấm dứt, đoạn lià, như vậy vị ấy sẽ đạt được
tâm định tĩnh trong thiền định.
Do tâm định tĩnh sẽ đạt trí huệ, vị ấy quán
sát các pháp như huyễn, như mộng, như
trăng đáy nước, chẳng tạo chỗ tạo tác (phi
năng sở tạo), thì thân tâm chuyển biến, đắc
như huyễn Tam muội và nhiều Tam muội
khác. Nghĩa là tâm tưởng đều bặt, suy tư đều
dứt, tam muội tương ứng, chính định hiện
tiền. Ở trong thiền quán thì dần dần vị ấy tiến
đến pháp chứng đạt tự tại được Ý Sinh Thân;
tức là ý đi đâu thì thân theo đấy,
Do đó vị ấy có thể biến hóa thân mình
thành bất cứ thân nào, do đó vị ấy có thể biến
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hóa thành thân Phật, thân Duyên giác, thân
Thanh Văn v.v… cho đến thân người cùng
không phải thân người, thân Chấp-Kim-Cang
thần để làm Phật sự trong việc giáo hóa
chúng sinh. Như vậy, đoạn Kinh Văn này hàm
ý nói rằng hành giả khi tu hành tới mức có thể
biến hóa thành các thành phần khác để làm
Phật sự cũng như Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm
có thể làm vậy.
Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát đó thành
tựu công đức như thế, dùng các thân hình,
dạo đi trong các cõi nước để độ thoát
chúng sanh, cho nên các ông phải một
lòng cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.
Đoạn này, Đức Phật bảo: “Quán-Thế-Âm BồTát đó thành tựu công đức như thế, dùng
các thân hình, dạo đi trong các cõi nước
để độ thoát chúng sanh”, nghĩa là người tu
hành quán sát tất cả những vọng tưởng đều
là do điên đảo, do Sắc Thụ Tưởng Hành Thức
tạo khởi để thấy chúng đều là giả, là lường
gạt, là không thật, cần phải loại bỏ, chấm dứt,
đoạn lià.
Quán sát các pháp như huyễn, như mộng,
như trăng đáy nước, khiến cho tâm tưởng
đều bặt, suy tư đều hết, được tam muội
tương ứng, chính định hiện tiền thì thiền quán
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ấy đến được tự tại, liền đạt Ý Sinh Thân dạo
đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh.
Và Đức Phật nhấn mạnh rằng: “cho nên
các ông phải một lòng cúng dường QuánThế-Âm Bồ-Tát”, nghĩa là các ông phải một
lòng tôn trọng tuân theo hết mình việc tu hành
để thành tựu công đức như Bồ Tát Quán Thế
Âm vậy.
Quán-Thế-Âm đại Bồ-Tát đó ở trong chỗ
nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô-úy, cho nên
cõi Ta-bà này đều gọi Ngài là vị "Thí-vôúy".
Vô úy là không sợ hãi, “Ngài Quán-Thế-Âm
đại Bồ-Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt
hay ban sự vô-úy”, nghĩa là người nào tu
hành quán chiếu, suy tư những nạn sợ sệt
đều không nghĩa lý gì, đều là giả, quán sát
Năm Uẩn đều là sinh diệt, chẳng liên quan gì
tới tự tánh của mình.
Bởi vì tự tánh không sinh không diệt, có
chăng chỉ là liên quan với cái thân Bốn đại,
mà Bốn đại thì chất cứng trong người như
xương thịt móng tóc thuộc về Đất. Chất lỏng
như máu nước bọt v.v… thuộc về Nước, cử
động chuyển dịch thuộc về Gió, hơi ấm thuôc
về Lửa, chẳng có cái nào thuộc về ta cả, nên
cái thân này chẳng phải ta.
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Do đó khi bị đánh đập, bị xỉ báng…, chẳng
có gì phải sợ hãi, nên Ngài nói: “ở trong chỗ
nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô-úy”. Vì thế
cho nên mới có danh truyền rằng: “cõi Ta-bà
này đều gọi Ngài là vị "Thí-vô-úy", là vị cho
điều không sợ hãi, vì tu hành giống như Ngài
tới mức rồi thì chắng có gì phải sợ hãi nữa.
Chẳng phải như có nhiều người hiểu sai
rằng những người bị nạn ở trong sự sợ hãi,
nếu cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, hay
cầu xin vị Thánh linh linh thiêng nào đó, thì
Quan Thế Âm hay vị Thánh linh liền đến làm
phép cứu khỏi tai nạn sợ hãi.
Đây là mê tín, lầm lẫn to lớn, không thể có
việc này. Nếu thỉnh thoảng cầu xin có xảy ra
theo như ý muốn như thế thì chỉ là tình cờ
thôi, giống như đánh bạc con súc sắc lâu lâu
trúng, chứ chẳng thể mỗi lần cầu đều được
trúng hoài đâu; đây chỉ là cái may, mà nếu
không có nhiều nghiệp lành thì cái may cũng
khó có lắm vậy.
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KINH VĂN 6:
CÚNG DÀNG CHUỖI NGỌC
Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: "Thế-Tôn! Con
nay phải cúng dường Quán-Thế-Âm BồTát". Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu
báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng,
đem trao cho ngài Quán-Thế-Âm mà nói
rằng: "Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp
thí này".
Khi ấy Quán-Thế-Âm Bồ-tát chẳng chịu
nhận chuỗi. Ngài Vô-Tận-Ý lại thưa cùng
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát rằng: "Xin Ngài vì
thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc
này".
Bấy giờ Phật bảo Quán-Thế-Âm Bồ-Tát:
"Ông nên thương Vô-Tận-Ý Bồ-Tát này và
hàng tứ chúng cùng trời, rồng, Dạ-xoa,
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la,
Ma-hầu-la-dà, nhơn và phi-nhơn v.v... mà
nhận chuỗi ngọc đó.
Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thương
hàng tứ chúng và trời, rồng, nhơn, phinhơn v.v... mà nhận chuỗi ngọc đó chia
làm hai phần: Một phần dâng đức Thích-Ca
Mâu-Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật
Đa-Bảo.
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Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có sức
thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà".

GIẢI NGHĨA:
Vô Tận Ý Bồ Tát Bạch Phật: “Thế-Tôn! Con
nay phải cúng dường Quán-Thế-Âm BồTát", nghĩa là mỗi người đều có vô số dính
mắc chấp trước, bị lôi kéo bởi Năm Trần, đó
là mắt bị quyến rũ bởi hình sắc đẹp, tai bị dính
mắc bởi tiếng ca lời nói ngọt ngào, mũi bị lối
cuốn bởi mùi thơm, lưỡi bị hấp dẫn bởi vị
ngon ngọt, thân bị lôi kéo bởi cảm giác khoan
khoái, ý bị suy nghĩ tưởng nhớ năm thứ vừa
nêu, gọi là pháp trần.
Tất cả những thứ này, chúng làm nhân
làm duyên với nhau sinh ra liên tiếp vô lượng
nhớ nghĩ tưởng nhớ, nên phải một lòng chí
tâm quán chiếu để thấy chúng vô thường,
không thật, là giả; suy tư thấy như thế, rồi dứt
bỏ chúng không nhớ nghĩ đến chúng, đó là ý
nghĩa “cúng dàng Quan Thế Âm”.
Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu
nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng, đem
trao cho ngài Quán-Thế-Âm mà nói rằng:
"Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí
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này": Pháp thí là bố thí giáo lý để áp dụng tu
hành, Ngài Bồ Tát Vô Tận Ý là biểu trưng đại
diện cho con người có vô lượng suy nghĩ
tưởng nhớ. Đây gọi là vọng tưởng vì chấp cái
ta, cái của ta, chấp đủ thứ điên đảo, cúng
dàng chuỗi ngọc qúy giá vì được thụ lãnh giáo
pháp qúy báu.
Khi ấy Quán-Thế-Âm Bồ-tát chẳng chịu
nhận chuỗi, Ngài Vô-Tận-Ý lại thưa cùng
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát rằng: "Xin Ngài vì
thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc
này".
Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận chuỗi
trân bảo, nên Ngài Vô Tận Ý khẩn cầu: "Xin
Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi
ngọc này", tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm
không chịu nhận chuỗi hạt? Vì Ngài cho rằng
pháp này khó, khó hiểu, khó cho người theo
đó thực hành, nên Ngài từ chối không nhận.
Nhưng Bồ Tát Vô Tận Ý thì nghĩ rằng pháp
này sẽ giúp cho chúng sinh nhiều lợi lạc, nên
đã khẩn khoản xin Ngài vì lòng đại bi thương
xót những người được nghe học pháp này mà
nhận cho; ở đây là Bồ Tát Vô Tận Ý vì lợi ích
của chúng sinh mà đại diện cúng dường vậy.
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Bấy giờ Phật bảo Quán-Thế-Âm Bồ-Tát:
"Ông nên thương Vô-Tận-Ý Bồ-Tát này và
hàng tứ chúng cùng trời, rồng, Dạ-xoa,
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la,
Ma-hầu-la-dà, nhân và phi-nhân v.v... mà
nhận chuỗi ngọc đó”.
Nghĩa là Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế
Âm nên thương xót cho tâm nhớ nghĩ vọng
tưởng điên đảo của hàng tứ chúng cùng trời,
rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la,
Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, người (nhân) và
giống người mà không phải là người (phinhân) v.v... mà nhận chuỗi ngọc đó, vì họ học
và cố công kiên trì áp dụng thực hành Pháp
thí này thì sẽ được lợi lạc vô cùng.
Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thương
hàng tứ chúng và trời, rồng, nhân, phinhân v.v... mà nhận chuỗi ngọc đó chia
làm hai phần: Một phần dâng đức Thích-Ca
Mâu-Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật
Đa-Bảo. Bồ Tát Quán Thế Âm liền nhận chuỗi
ngọc chia làm 2 phần, một phần cúng dàng
Phật Thích Ca Mâu Ni, tức cúng dàng “Báo
thân” Phật Thích Ca mâu Ni bằng xương
bằng thịt, một phần cúng dàng Tháp của Phật
Đa Bảo là “Pháp Thân” chỉ cho tự tánh thanh
tịnh.
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Ở đây Quán Thế Âm tượng trưng cho
người tu hành, chuỗi ngọc trân bảo biểu trưng
cho Thất Bảo (Bảy thứ qúy), mà Thất Bảo lại
tượng trưng cho Thất Thánh Tài gồm: Tín, (tin
tưởng), Giới (giữ Giới đầy đủ), Văn (nghe
học), Tàm (thẹn với mình), Qúy (xấu hổ với
người), Niệm (giữ chính niệm), Định (thiền
định), Xả (xa lià dứt bỏ tất cả những cái không
chân). Quán Thế Âm nhận chuỗi ngọc nghĩa
là người tu thực hành Thất Thánh Tài.
Khi tu hành tới nơi tới chốn, nghĩa là
chẳng còn một tí nào chấp thật Thân Tâm là
ta, tức là Thân Tâm mình đã đem cúng dàng
hết sạch hết trơn, không còn tí gì là ta là của
ta nữa; khi đó ở trong thiền định, thân tâm
vắng lặng thanh tịnh, lúc ấy sẽ đạt trí tuệ.
Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có sức
thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà".
Nghĩa là khi tu hành quán sát xả bỏ tất cả
các điều sai quấy tới mức rồi được tịch tịnh,
sẽ đạt “ý sinh thân” thì ý muốn đi đâu thân đi
theo đến đó trong cõi Ta Bà này, tức là đi
khắp giải Ngân Hà (Milkyway), nên được tự
tại vô ngại và có sức oai thần lớn lao vậy.
*
*

*
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KINH VĂN 7:
KỆ, HỎI PHẬT VỀ QUÁN THẾ ÂM
Lúc đó, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát nói kệ hỏi
Phật rằng:
1. Thế-Tôn đủ tướng tốt!
Con nay lại hỏi kia
Phật tử nhân duyên gì?
Tên là Quán-Thế-Âm?
2. Đấng đầy đủ tướng tốt,
Kệ đáp Vô-Tận-Ý:
Ông nghe hạnh Quán-Âm,
Khéo ứng các nơi chỗ.
3. Thệ rộng sâu như biển,
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn,
Hầu nhiều nghìn Đức Phật,
Phát nguyện thanh tịnh lớn.
4. Ta vì ông lược nói,
Nghe tên cùng thấy thân,
Tâm niệm chẳng luống qua,
Hay diệt khổ các cõi.

GIẢI NGHĨA:
1. Thế-Tôn đủ tướng tốt!
Con nay lại hỏi kia
Phật tử nhân duyên gì?
Tên là Quán-Thế-Âm?
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“Thế Tôn đủ tướng tốt” nghĩa là Đức Phật có
đầy đủ ba muơi hai tướng đặc biệt như tất cả
các vị Phật.
Bốn câu kệ đầu này, Bồ Tát Vô Tận Ý là
đại diện của chúng sinh có vô lượng ý nghĩ
tưởng nhớ lại dùng kệ hỏi Đức Phật có đủ 32
tướng tốt rằng: “Người con Phật (Phật tử) do
nhân duyên gì có tên là Quán Thế Âm?”
2. Đấng đầy đủ tướng tốt,
Kệ đáp Vô-Tận-Ý:
Ông nghe hạnh Quán-Âm,
Khéo ứng các nơi chỗ.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp rằng: “Ông
nghe Hạnh Quán Thế Âm”, nghĩa là người
Phật tử tu bằng Nhĩ căn: “Phản văn văn tự
tính”.
Thế nào là phản văn văn tự tính (?) Là
xoay cái nghe nghe bên trong, thế nào là xoay
cái nghe nghe bên trong (?), là lắng nghe
những tâm tư vọng tưởng khởi lên trong tâm
của mỗi người. Thấy chúng khởi lên bằng sự
thấy nghe cảm giác, bằng suy nghĩ tưởng
nhớ, quán xét để thấy chúng là không thật, là
giả, là huyển ảo do người huyển làm ra. Thấy
như vậy rồi xa lià đoạn dứt chúng thì sẽ tiến
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tới đạt tâm thanh tịnh, có tâm thanh tịnh sẽ
sinh trí tuệ và dần dần tiến tới giải thoát.
Vọng tưởng từ đâu mà có (?), là do tập
khí lâu đời. Tập khí là thói quen, bản năng,
bản tính tiềm tàng, hiện lên bất cứ lúc nào,
tích tụ trong đời sống, chúng được xếp vào
“Phiền não chướng”. Do sự phối hợp giữa
năm Thức trước (Tiền Ngũ Thức) gồm: Nhãn,
Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân thức và Ý thức (Thức thứ
Sáu) mà có.
Tập khí của sáu Thức đầu, cộng thông với
Thức thứ Tám (A Lại Đa Thức), làm nhân làm
duyên với nhau sinh ra vọng tưởng; Thức
thứ Bảy (Mạt Na Thức) lại thêm một tầng nữa,
chấp chúng là ta là của ta, nên gọi là vọng
tưởng chấp trước.
Vọng tưởng chấp trước liên tục sinh khởi,
đêm thì thể hiện chiêm bao gọi là ngủ chiêm
bao, ngày thì gọi là mở mắt chiêm bao, người
ngủ chiêm bao tưởng là thật, nhưng khi thức
giấc mới biết là chiên bao. Người chưa kiến
tánh cũng vậy, trong lúc ban ngày hay khi
không ngủ, thì mọi người đều lăng xăng nghĩ
chuyện này nhớ việc kia, suy nghĩ đủ thứ điên
đảo và không thể biết được mình đang ở
trong mở mắt chiêm bao. Chỉ khi nào chứng
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qủa, đốn ngộ, kiến tánh rồi mới biết được ra
khỏi mở mắt chiêm bao mà thôi.
Quán sát Sáu Căn bị dính mắc lôi kéo bởi
Sáu Trần, đó là Mắt bị quyến rũ bởi hình sắc
đẹp, Tai bị dính mắc bởi lời nói ngọt ngào,
Mũi bị lối cuốn bởi mùi thơm. Lưỡi bị hấp dẫn
bởi vị ngon ngọt, Thân bị lôi kéo bởi cảm giác
khoan khoái, Ý bị suy nghĩ tưởng nhớ năm
thứ vừa nêu, đó là hình ảnh âm vang mùi vị
cảm giác gọi là pháp trần.
Quán sát để thấy rõ chúng là huyển có
không thật như trăng đáy nước, như bọt
bóng, như hoa đốm trong không. Quán sát
thấy rõ như vậy rồi thì chấm dứt dính mắc,
không để cho chúng luẩn quẩn ngự trị trong
tâm, đó là tu “Hạnh Quán Thế Âm”
Cũng còn phải quán sát Năm Uẩn (Sắc,
Thụ, Tưởng, Hành, Thức) để thấy chúng là
thay đổi sinh diệt, chẳng thứ nào là ta hay của
ta cả. Chúng chẳng liên quan gì tới chân như
tự tánh của mình, bởi vì tự tánh chân như
không sinh chẳng diệt. Nếu tu hành tới nơi tới
chốn rồi thì sẽ đạt đến thanh tịnh và giải thoát,
lúc đó sẽ có đầy đủ thần thông, nên có thể
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ứng hiện ở mọi nơi tùy theo thệ nguyện, nên
Đức Phật nói “Khéo ứng các nơi chỗ” là vậy.
3. Thệ rộng sâu như biển,
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn,
Hầu nhiều nghìn Đức Phật,
Phát nguyện thanh tịnh lớn.
Bốn câu kệ thứ ba: Đức Phật cho biết Bồ
Tát Quán Thế Âm có những lời nguyện sâu
rộng như trời cao biển cả trong vô số kiếp, đã
từng cúng dàng nhiều nghìn Đức Phật, đã
từng tu hành kiên cố và phát nguyện tu hành
tinh tấn lâu bền để đạt thanh tịnh tịch tĩnh.
4. Ta vì ông lược nói,
Nghe tên cùng thấy thân,
Tâm niệm chẳng luống qua,
Hay diệt khổ các cõi.
Bốn câu kệ thứ tư nói rằng: danh tiếng trội
nổi của Bồ Tát Quán Thế Âm ở đâu cũng có,
thân của Ngài hiện diện trong mọi loài mọi
giới đều có cả. Bồ Tát Quán Thế Âm luôn
luôn có tâm niệm cứu giúp chúng sinh, diệt
khổ cho chúng sinh tại các cõi. Bằng cách
giáo hóa để chúng sinh theo đó tu hành hầu
khỏi khổ thoát khổ; chẳng bao giờ Ngài bỏ
qua hoặc để cho thiếu sót cả.
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KINH VĂN 8
KỆ, DO NIỆM KHỎI TAI HỌA
5. Giả sử sanh lòng hại,
Xô rớt hầm lửa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Hầm lửa biến thành ao.
6. Hoặc trôi dạt biển lớn,
Các nạn quỉ, cá, rồng,
Do sức niệm Quán-Âm,
Sóng mòi chẳng chìm được.
7. Hoặc ở chót Tu-di,
Bị người xô rớt xuống,
Do sức niệm Quán-Âm,
Như mặt nhật treo không.
8. Hoặc bị người dữ rượt,
Rớt xuống núi Kim-Cang,
Do sức niệm Quán-Âm,
Chẳng tổn đến mảy lông.
9. Hoặc gặp oán tặc vây,
Đều cầm dao làm hại,
Do sức niệm Quán-Âm,
Đều liền sanh lòng lành.
10. Hoặc bị khổ nạn vua,
Khi hành hình sắp chết,
Do sức niệm Quán-Âm,
Dao liền gãy từng đoạn.
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GIẢI NGHĨA:
5. Giả sử sanh lòng hại,
Xô rớt hầm lửa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Hầm lửa biến thành ao.
Bốn câu kệ thứ năm: Giả sử sinh lòng
hại, Xô rớt hầm lửa lớn: Lửa, chỉ về tánh
"thấy biết", vì tánh thấy biết trái ý hay sinh
nóng nảy như bị lửa đốt. Về lửa có: Lửa ghen
hờn tức giận, lửa bất mãn bất bình; lửa oán
giận hận thù. Giả dụ trong một cộng đồng xã
hội đang yên vui hòa thuận, đột nhiên xảy ra
chuyện đưa đến hai phe hận thù nhau, đó là
“Giả sử sinh lòng hại”, thì được ví như “Xô
rớt hầm lửa lớn”, vì sự hận thù nhau sẽ dẫn
tới nói xấu nhau, hạ uy tín của nhau và tìm
cách giết hại tiêu diệt nhau v.v….
Do sức niệm Quán-Âm, Hầm lửa biến
thành ao: Nghĩa là nếu chuyên chú nhớ tu
Pháp Môn Quán Thế Âm, tức là tu Phản Văn
Văn Tự Tánh. Là quán xét sự ghen hờn tức
giận, sự bất bình bất mãn, sự oán giận hận
thù đều sẽ đưa tới khổ đau cho mình và cho
người; quán xét chúng để thấy chúng đều là
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giả không thật có, thấy rõ như vậy rồi thì xa lià
rời bỏ nó, không để nó hiện diện trong tâm
nữa.
Nếu thực hành được kiên cố rồi, nó chưa
khởi lên đã bị dập tắt thì sẽ được giải thoát
khỏi nó, do đó không còn sân hận giận thù
nữa; nên ví như “Do sức niệm Quán Thế
Âm, hầm lửa biến thành ao”, tức là bị đốt
mà không thể cháy, lại được mát mẻ như ở
trong ao nước trong sạch có hoa sen với mùi
thơm ngát vậy.
Chứ chẳng phải có người cho rằng khi bị
xô vào hầm lửa đang cháy hừng hực, thì cố
gắng niệm cầu van xin ngài Quan Thế Âm hay
vị Thần linh nào đó đến dùng thần lực dập lửa
xối nước cứu thoát nạn. Nếu gặp nạn bị xô
vào hầm lửa đang cháy hừng hực như thế, thì
kết qủa thấy rõ là thân người ấy bị thui thành
than tro thôi, chẳng có vị Thánh nào cứu nổi
đâu.
6. Hoặc trôi dạt biển lớn,
Các nạn quỉ, cá, rồng,
Do sức niệm Quán-Âm,
Sóng mòi chẳng chìm được.
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Bốn câu kệ thứ sáu: “Hoặc trôi dạt biển
lớn, các nạn quỉ, cá, rồng”, hiện tại trong thế
gian này, mọi người sinh ra lớn lên, tranh đấu
trong sự sống còn của cuộc đời được ví như
“trôi dạt trong biển lớn” vậy. Nước, chỉ về
tánh "nghe biết", như nghe lời nói nịnh hót
phỉnh gạt làm cho người nghe đam mê say
đắm.
Những lời nịnh bợ tâng bốc gạt gẫm làm
cái ta suôi tai khoái cảm, đưa đến mất định
hướng; việc này ví như bị qủy ám, cá nuốt,
rồng hại làm cho mê mẩn tâm thần mất tự
chủ. Tánh tham ái nặng nề này sẽ đưa tới bị
lừa gạt chiếm đoạt, sẽ dẫn đến khổ não, nên
ám chỉ bị cuốn trôi nhận chìm vậy.
Do sức niệm Quán-Âm, sóng mòi chẳng
chìm được: Nghĩa là nếu chuyên chú nhớ tu
Pháp Môn Phản Văn Văn Tự Tánh, tức là
quán xét sự đam mê say đắm, các tham dục,
ái dục, v.v… đều là mồi nhử, bả độc, sẽ đưa
tới khổ đau cho mình và cho người.
Quán xét thấy rõ như vậy rồi thì xa lià rời
bỏ nó, không để nó hiện diện trong tâm nữa,
nếu thực hành được kiên cố rồi, nó chưa khởi
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lên đã bị dập tắt, do không còn sự hiện diện
của mọi thứ tham ái dục nữa thì sẽ được
thoát khỏi nó, vì không còn bị tham ái cuốn
trôi nhận chìm, nên nói “sóng mòi chẳng thể
làm chìm” vậy.
Chứ chẳng phải như có người cho rằng khi
bị nước cuốn trôi nhận chìm, chỉ cần cầu
nguyện Quan Thế Âm hay vị Thánh linh nào
đó thì sẽ được cứu. Ví như người bị sóng
thần trào lên cuốn trôi nhận chìm, người ấy dù
có niệm cầu cứu, kêu gào to át cả tiếng sóng
thần ầm ầm, cũng không thể thoát nổi, người
ấy chẳng thể có cơ hội sống sót được vậy.
7. Hoặc ở chót Tu-di,
Bị người xô rớt xuống,
Do sức niệm Quán-Âm,
Như mặt nhật treo không
Bốn câu kệ thứ bảy: Hoặc ở chót Tu-di, bị
người xô rớt xuống: Núi Tu Di: Trong
Trường A-Hàm quyển 2, trang 385 ghi: “Trên
đỉnh núi chúa Tu-Di có thành Tam thập tam
Thiên (Trời 33 nước), tức là cõi Trời Đạo Lợi
ở trên đỉnh Núi Tu Di. Núi Tu-Di cao 168,000
do tuần, rộng 84,000 do tuần, tức là cao:
168,000 x 17.5 = 2,940,000 cây số”.
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Người ở độ cao kinh khủng như thế mà bị
xô xuống thì thử hỏi thân xác sẽ như thế nào?
Giống như một vật ở ngoài không gian xô rơi
vào trái đất, do tốc độ rơi mỗi lúc mỗi tăng lên,
nên bị sức cọ sát với không khí sẽ phát thành
khói lửa đốt, thân thể sẽ tan biến thành tro
bụi.
Ở đây tượng trưng cho người bị thất thế
mất chức tù đầy, người bị vỡ nợ tiêu tan sự
nghiệp v.v… thì vô cùng khổ sở, ví như người
bị xô từ đỉnh núi cao xuống vực thẳm. Nếu
người đó hành trì Phản Văn Văn Tự Tánh, tức
là quán xét cuộc đời là vô thường, khổ,
không, tất cả đều là giả không thật; quán xét
thấy rõ như vậy rồi thì xa lià bỏ nó, quên đi
không để nó hiện diện trong tâm nữa.
Nếu thực hành được kiên cố thì “như mặt
nhật treo không”. Nghĩa là người đó không
còn dính mắc sầu khổ, không còn bị cái khổ
bức bách nữa nên được tự tại ví như mặt trời
lơ lửng sáng chói trong không trung vậy.
Chẳng phải rằng người sắp bị xô xuống
vực thẳm, sắp bị chết, mà chỉ cần niệm cầu
Quán Thế Âm hay vị Thần linh nào đó thì sẽ
được thoát khỏi chết đâu mà lầm lẫn đó. Vì đã
có biết bao nhiêu người trong khi bị bắt, bị bắt
cóc, bị trói, bị bỏ vào bao bố, bị trùm đầu, bị
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bịt mắt, bị dẫn đi, họ đều vô cùng sợ hãi. Họ
thường van xin kẻ bắt họ và cầu nguyện Thần
Thánh không ngưng nghỉ để mong thoát nạn,
nhưng họ không thoát khỏi nạn. Họ vẫn bị
mang đi đánh đập hành hạ, giết hại hoăc dìm
xuống sông hồ, v.v… là bằng chứng thấy rõ
vậy.
8. Hoặc bị người dữ rượt,
Rớt xuống núi Kim-Cang,
Do sức niệm Quán-Âm,
Chẳng tổn đến mảy lông.
“Hoặc bị người dữ rượt, rớt xuống núi
Kim-Cang”: Núi Kim Cang, trong Trường A
Hàm, quyển 2, phẩm Địa Ngục, trang 313 nói:
Giữa hai Núi Kim Cang lớn là cảnh giới mù
mịt tối tăm âm u, dưới đó có 8 đại Địa Ngục.
Ở đây do làm ác ví như giết người sẽ bị tội
vào địa ngục, bị người dữ rượt tức là bị Qủy
sứ đuổi bắt cấu xé.
Nếu rơi xuống một trong 8 đại Địa Ngục thì
ôi thôi! Sẽ gặp vô số Qủy sứ dữ dằn ghê sợ
và sẽ phải chịu đủ loại cực hình tra khảo chết
đi sống lại trong đau khổ hãi hùng! Ở đây ví
như người có tính tham lam thường hay trộm
cắp cướp bóc hành hạ người, giết người, sẽ
bị truy tầm tìm bắt, đánh đập nhốt tù, hành hạ
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nhục nhã, khổ sở trăm bề, đến khi chết bị đọa
Địa ngục chịu khổ tiếp.
Nhưng “Do sức niệm Quán-Âm, chẳng
tổn đến mảy lông”, nghĩa là do chuyên chú
tu Phản Văn Văn Tự Tánh, tức là quán xét
việc bị bắt, bị đánh đập, bị gông cùm v.v… là
do tham lam ngu si đã tạo tội lỗi. Quán xét
thấy rõ như vậy rồi thì sám hối ăn năn, thề
không tái phạm nữa, không để tính xấu ấy
hiện diện trong tâm, ngược lại luôn luôn tìm
cách làm việc lành. Nếu thực hành được kiên
cố thì dù người ấy bị tù tội hành hạ đánh đập
tra khảo, cũng không còn cảm thấy khổ nữa,
nên nói “Chẳng tốn đến mảy lông” là vậy.
Chứ chẳng phải như một số người hiểu
lầm cho rằng dù bị kẻ dữ, kẻ cướp đuổi giết,
trong khi chạy bị rơi xuống vực thẳm, chỉ cần
cầu xin Quán Âm hay Thần linh nào đó, thì sẽ
được che chở khỏi bị hại bị chết đâu mà lầm
to.
9. Hoặc gặp oán tặc vây,
Đều cầm dao làm hại,
Do sức niệm Quán-Âm,
Đều liền sanh lòng lành.
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Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm
hại: Oán tặc vây: Ở đây biểu trưng cho Ác
kiến gồm 5 thứ:
Thân kiến (satkāyadṛṣṭi): Chấp thân thể là ta
là của ta.
Biên kiến (tagrāhadṛṣṭi): Chấp hai bên như
đúng sai, phải trái, đẹp xấu, hay dở v.v…
Kiến thủ kiến (dṛṣṭiparā-marśa): Chấp cái
thấy sai.
Giới cấm thủ kiến (śīlavrata-pa-rāmarśa): Cố
chấp sai lầm tưởng là đúng, như cho rằng tu
hành khổ hạnh sẽ đạt được chân lý giải thoát.
Tà kiến (mith-yādṛṣṭi): Thấy biết sai lầm như
không tin nhân qủa, không tin sinh tử luân hồi,
chấp cái ta (chấp ngã), chấp linh hồn thường
hằng vĩnh cửu (chấp thường), hoặc chấp cho
rằng chết là hết (chấp đoạn) v.v...
Những thứ này, ví như bị oán tặc bao vây
cầm dao gậy sẵn sàng làm hại; bởi vì người
có ác kiến như thế thì sẽ gây ra biết bao
nhiêu điều khổ não cho mình và cho người
khác, nên ví như “gặp oán tặc vây, đều cầm
dao làm hại” là vậy.
Do sức niệm Quán-Âm, đều liền sanh lòng
lành: Nghĩa là nếu chuyên chú tu Phản Văn
Văn Tự Tánh, tức là quán xét suy nghĩ 5 ác
kiến ấy là sai trái, là mìn nổ chậm, là hầm
chông, là gai nhọn, là ung nhọt v.v… sẽ gây
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đau khổ. Thấy như thế rồi, xa lià đoạn dứt ác
kiến ấy, chuyển đổi thành chính kiến, không
chấp cái ta và cái của ta, bỏ thấy sai hiểu sai,
v.v… thì sẽ thoát khỏi các sự gây ra buồn
phiền đau khổ, nên Kinh nói “liền sinh lòng
lành” là vậy.
Chứ chẳng phải như nhiều người hiểu
theo nghĩa đen cho rằng khi gặp giặc hung dữ
vây giữ, chúng cầm dao sửa soạn giết hại, thì
cầu nguyện Quan Thế Âm hay vị Thần Thánh
nào đó dùng phép làm cho giặc hung dữ trở
thành hiền lành, như vậy sẽ thoát khỏi chết;
không thể như thế được, vì đây chỉ là ý nghĩ
khờ khạo sai lầm.
10.

Hoặc bị khổ nạn vua,
Khi hành hình sắp chết,
Do sức niệm Quán-Âm,
Dao liền gãy từng đoạn.

Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp
chết: Đây là người phạm tội cướp của giết
người, hiếp dâm giết người, thù hằn giết
người, bị tố cáo, quan quân bắt trình Vua xử
tội giam cùm, đánh đập, chém giết…. Việc
này biểu trưng cho người tham sân si làm
những việc gây nghiệp ác bị đọa Địa ngục, bị
Diêm Vương sai Qủy sứ trừng phạt, phải chịu
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hành hình tra khảo chết đi sống lại trong đau
khổ dài lâu.
Do sức niệm Quán-Âm, dao liền gãy từng
đoạn: Nghĩa là quán sát tham sân si làm các
việc ác là bả độc, là lửa đốt, là tự tử; thấy rõ
việc làm ác là tội lỗi, sai trái, rồi ăn năn sám
hối, thề đoạn dứt, lià bỏ làm ác. Chuyên chú
làm các việc lành và tu hành chăm chỉ, thì dù
có bị gông cùm đánh đập v.v… cũng không
còn cảm thấy khổ sở nữa, nên nói “dao liền
gãy từng đoạn” là vậy.
Chứ chẳng phải một người khi tạo tội nặng
như cướp của lại giết nhiều người, bị bắt bị
xử tội bị chém đầu, mà người này chỉ cần cầu
xin Bồ Tát Quan Thế Âm hay vị Thánh linh
nào đó một cách khẩn thiết. Tức thì Bồ Tát
hay vị Thánh ấy sẽ đến, dùng phép thần khiến
dao bị gãy không thể hại được; việc này
không thể xảy ra như thế, vì đây là ý nghĩ thơ
ngây, nông cạn lầm lẫn vậy.
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KINH VĂN 9
KỆ, DO NIỆM KHỎI TAI HỌA (Tiếp)
11. Hoặc tù cấm xiềng xích,
Tay chân bị gông cùm,
Do sức niệm Quán-Âm,
Tháo rã được giải thoát.
12. Nguyền rủa các thuốc độc,
muốn hại đến thân đó,
Do sức niệm Quán-Âm,
Trở hại nơi bổn-nhân.
13. Hoặc gặp La-sát dữ,
Rồng độc các loài quỉ,
Do sức niệm Quán-Âm,
Liền đều không dám hại.
14. Hoặc thú dữ vây quanh,
Nanh vuốt nhọn đáng sợ,
Do sức niệm Quán-Âm,
Vội vàng bỏ chạy thẳng.
15. Rắn độc cùng bò cạp,
Hơi độc khói lửa đốt,
Do sức niệm Quán-Âm,
Theo tiếng tự bỏ đi.
16. Mây sấm nổ sét đánh,
Tuôn giá (7), xối mưa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Liền được tiêu tan cả.

GIẢI NGHĨA:
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11. Hoặc tù cấm xiềng xích,
Tay chân bị gông cùm,
Do sức niệm Quán-Âm,
Tháo rã được giải thoát.
Hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gông
cùm: Nghĩa là người tù bị xiềng xích gông
cùm thì thật là khổ, vì không được tự do thoải
mái. Đây là biểu trưng của những người bị sự
ràng buộc mê mờ tối tăm của tám thứ Gió
(bát Phong) gồm: “Được - Mất (Lợi – Suy),
Khen – Chê (Dự - Hủy), Vinh - Nhục (Xưng –
Cơ), Vui - Buồn (Lạc - Khổ)”.
Chúng là nguyên nhân gây ra những tranh
giành ở đời, làm con người trở thành mưu mô
giành giật, ác độc hại người. Nó hướng đến
các việc làm tai hại cho người, không sao
thoát ra khỏi, nên ví như người bị “tù cấm
xiềng xích, tay chân bị gông cùm”.
Do sức niệm Quán-Âm, tháo rã được giải
thoát: Nghĩa là nếu người ấy quán chiếu Tám
Thứ Gió dính mắc ấy đều là bả độc, là hầm
lửa, là gai nhọn v.v…, sẽ đưa đến đau khổ
cho mình và cho người. Coi chúng như mồi
nhử, bả độc, rồi xa lià, từ bỏ chúng; lại
chuyên làm việc tốt lành và tu hành lâu dài, thì
sẽ thoát khỏi tám Gió ấy, nên ví như gông
cùm xiềng xích được tháo gỡ tan hoại vậy.
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Chứ chẳng phải với ý nghĩa cho rằng:
người vì danh vì lợi ở đời mà làm những điều
bất chính gây thảm họa cho người khác, rồi bị
bắt, bị gông cùm xiềng xích tù đầy. Chỉ cần
nằm đấy mà cầu nguyện xin Quán Thế Âm
hoặc Thánh linh nào đó dùng phép làm cho
gông cùm xiềng xích đứt đoạn tan rã, được
thoát khỏi tù tội đâu mà lầm vậy.
12. Nguyền rủa các thuốc độc,
muốn hại đến thân đó,
Do sức niệm Quán-Âm,
Trở hại nơi bổn-nhân.
Nguyền rủa các thuốc độc, muốn hại đến
thân đó: Đây là về bốn điều độc hại do cái
miệng gây ra hại người là: Nói dối, nói độc ác,
nói châm chọc, nói thêu dệt, gây tai họa đau
khổ cho người, không sao nói hết được sự tai
hại của chúng.
Vì chính những lời nói mà gây ra bao cảnh
xào xáo tan nát trong gia đình, hận thù trong
xã hội, chiến tranh trong nhân loại từ khi có
con người tới vô chung. Bởi vậy nên nói các
lời nói nguyền rủa ví như thuốc độc, có tác hại
đến thân xác con người vậy.
Do sức niệm Quán-Âm, trở hại nơi bổnnhân: Nghĩa là do quán chiếu sẽ thấy rõ bốn
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điều độc hại của miệng như rắn độc trùng
độc, như lửa đốt, khói độc, thuốc độc, mang
lại đau khổ cho người và cho chính người
khởi xướng. Thấy rõ như thế rồi thì xa lià rời
bỏ, không chấp, thì những lời nói ác kia không
làm hại được mình mà chỉ độc hại cho người
khởi xướng mà thôi; tại sao?
Nếu tu Phản Văn Văn Tự Tánh, nghĩa là
quán sát suy nghiệm kỹ càng, thì thấy những
lời nói ác kia chẳng phải của mình. Nó là của
kẻ nói, là giả có, là không thật, là huyển ảo,
thì không còn để nó trong tâm, không có một
sự gì trong tâm thì được giải thoát khỏi nó.
Chỉ có kẻ nói ác là lãnh nghiệp qủa mà thôi, vì
những lời nói sai sự thật rồi sẽ được phơi bày
và người nói ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về
những lời nói ác của họ, nên nói: “trở hại nơi
bổn-nhân” là vậy.
Chứ chẳng phải với ý nghĩ sai cho rằng:
Khi bị người khác dùng bùa ngải thuốc độc
ám hại, chỉ cần chí tâm niệm cầu Quán Thế
Âm hay vị Thần linh nào đó thì sẽ được các
Ngài dùng phép thần cứu khỏi bị hại và trở
ngược lại làm hại kẻ ác kia đâu mà lầm.
13. Hoặc gặp La-sát dữ,
Rồng độc các loài quỉ,
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Do sức niệm Quán-Âm,
Liền đều không dám hại.
Hoặc gặp La-sát dữ, Rồng độc các loài
Quỉ: Các loài La sát, Rồng độc, các loài Qủy
đều rất nguy hiểm, nếu gặp chúng thì vô cùng
tai hại đến tính mệnh. Ở đây biểu trưng của
tính kiêu mạn, tự mạn, tăng thượng mạn, tà
mạn cũng tai hại như vậy.
Kiêu mạn là kém người cho rằng mình
cũng bằng người, hoặc bằng người lại cho
mình hơn người; Tự mạn là cho rằng mình đã
đầy đủ về một phương diện nào đó, ví như
người tu mới đạt được chút ít đã cho rằng
như thế là đủ, rồi tự kiêu với sự đủ ấy.
Tăng thượng mạn như có một ít cho rằng
mình có nhiều, người tăng thượng mạn hay
huênh hoang khoác lác, như tu hành chưa tới
đâu, lại cho mình đã đạt quả này quả nọ
chẳng hạn. Tà mạn là kiêu mạn về sự quấy
sự sai của mình, ví như có người kiêu hãnh
về sự ăn cắp giỏi của mình, có người lên măt
vì sự giàu có của mình do ăn hối lộ hay do
làm ăn bất chính…
Do sức niệm Quán-Âm, liền đều không
dám hại: Nghĩa là do chuyên chú quán sát
tính kiêu mạn, tự mạn, tăng thượng mạn, tà
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mạn là tai hại, là gai nhọn, là thuốc độc, là rơi
xuống vực thẳm v.v…. Sẽ đưa tới buồn phiền,
khổ đau, nên phải xa lià chấm dứt những tính
xấu ấy thì sẽ thoát khỏi sầu khổ, nên ví như
La Sát, Rồng dữ và Qủy đều không dám làm
hại vậy.
Chứ chẳng phải với ý nghĩa là khi gặp La
Sát, Rồng dữ hại và các loài Qủy ám, thì chỉ
cần niệm Quán Âm hay vị Thần Linh nào đó,
cầu xin che chở, thì các loài này không dám
làm hại, chẳng phải như vậy đâu, vì đây là mê
tín dị đoan vậy.
14. Hoặc thú dữ vây quanh,
Nanh vuốt nhọn đáng sợ,
Do sức niệm Quán-Âm,
Vội vàng bỏ chạy thẳng.
Hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn
đáng sợ: Bị thú dữ vây quanh như bị một đàn
sư tử hay đàn chó sói vây quanh thì làm sao
thoát khỏi nạn thú dữ này, chắc là chịu chết
trong đau đớn.
Thú dữ ở đây biểu trưng cho Sáu Trần vây
quanh Sáu Căn, Sáu Căn bị dính mắc lôi kéo
bởi Sáu Trần như: Mắt nhìn thấy đẹp xấu rồi
sinh ra yêu ghét, tai nghe giọng nói ngọt ngào
thuận hợp sinh ra say đắm, hay những lời chỉ
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trích chê bai chống đối sinh tức giận thù hằn.
Mũi ngửi mùi thơm hôi sinh ra ưa ghét; ăn
uống vị ngon sinh ra ham mê, gặp thứ không
ngon sinh ra ghét bỏ. Cảm xúc của thân thể
da thịt gặp êm dịu hay không êm dịu cũng đều
sinh ra ưa hay không ưa, ý nghĩ phân biệt
những thứ nêu trên sinh ra yêu thích hay ghét
bỏ.
Từ đó sinh ra tìm mọi cách để có được
những cái yêu thích, và cũng tìm mọi cách để
dẹp bỏ cái ghét không ưa. Những yêu ghét
nêu trên là do sự dính mắc, sẽ khiến cho con
người sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù ác để
đạt được sự thỏa mãn của yêu ghét. Sáu căn
bị Sáu Trần luôn luôn gần kề bao vây ngày
đêm không rời như thế, làm cho con người
thành điên đảo không lúc nào dứt được, đâu
có khác gì bị thú dữ vây quanh làm hại vậy.
Do sức niệm Quán-Âm, vội vàng bỏ chạy
thẳng: Nghĩa là nếu chú tâm quán chiếu để
thấy rằng Sáu Trần đều là tạm bợ, có đó rồi
mất đó, chẳng bền. Tất cả đều là không thật,
như trăng đáy nước, như bóng trong gương,
như hoa đốm trong không khi mắt bị nhặm.
Thấy rõ Sáu trần như vậy rồi xa lià buông
bỏ, quên đi thì chúng không ràng buộc lôi kéo
nữa, như thế đâu có khác bị thú dữ vây
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quanh mà chúng phải “vội vàng bỏ chạy
thẳng” không dám ngó lại, và hành giả được
an ổn tự tại vậy.
Chứ chẳng phải, người chẳng có đạo hạnh
cao cả, khi bị đàn thú dữ vây quanh mà không
tìm cách thoát thân lại đứng đó mà cầu
nguyện van xin Quan Thế Âm hay vị Thánh
linh nào đó đến dùng phép đuổi chúng đi, thì
chỉ có một đường là bị chúng giết chết, phanh
thây tan xác mà thôi!
15. Rắn độc cùng bò cạp,
Hơi độc khói lửa đốt,
Do sức niệm Quán-Âm,
Theo tiếng tự bỏ đi.
Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa
đốt: Rắn độc và bò cạp rất nguy hiểm đến
tính mạng nếu bị chúng cắn, hơi độc và khói
lửa cũng nguy hiểm đến tính mạng nếu ngửi
phải. Ở đây biểu trưng cho tính tật đố, ganh
ghét, như thấy người giỏi hơn mình, hay hơn
mình, thành công hơn mình, thì tìm đủ lý lẽ để
bới lông tìm vết, nói xấu chê bai. Không bằng
người thì đạp đổ, tìm cách phá thối, dùng
mưu hãm hại; như vậy chẳng khác nào sự
độc hại của “rắn độc cùng bò cạp, hơi độc
khói lửa đốt” vậy.
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Do sức niệm Quán-Âm, theo tiếng tự bỏ đi:
Nghĩa là nếu quán sát các tính tật đố, ganh
ghét ấy là xấu xa độc hại nguy hiểm, rồi xa lià
dứt bỏ chúng thì dần dần sẽ hết tính xấu ấy.
Không còn nói những lời có tính tật đố ganh
ghét chê bai nữa, không mưu đồ hại người
nữa, nên nói “theo tiếng tự bỏ đi” là vậy.
Chứ chẳng phải là khi bị rắn độc bọ cạp đe
dọa hay nơi có hơi độc hoặc khói lửa, lại
không lo tìm cách đối phó hoặc chạy đi, mà ở
đó cầu nguyện van xin Quan Âm đến đuổi
chúng đi hay trừ hơi độc khói lửa, thì hậu qủa
nguy hại đến tánh mạng phải lãnh là khó tránh
khỏi vậy.
16. Mây sấm nổ sét đánh,
Tuôn giá, xối mưa lớn,
Do sức niệm Quán-Âm,
Liền được tiêu tan cả.
Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá, xối mưa
lớn: Mây Nghĩa là mây đen chuyển động có
tiếng sét nổ vang trời, rồi mưa tuôn nước đá
lạnh buốt, ở đây bày tỏ một sự cuồng nộ biểu
trưng sự phẫn hận, phẫn (krodha) thì giận
tràn hông không kể gì nữa; hận (upanāha) thì
uất ức oán thù, giận ghét thì nói xấu chửi bới
đủ điều, không còn một chút tình nghĩa gì
nữa. Lớn mạnh hơn nữa thì đi tới đánh lộn
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gây thương tích, giết hại mạng sống; từ gia
đình, bạn bè, thôn xóm, đến cộng đồng xã
hội, v.v…thường có cảnh này xảy ra.
Do sức niệm Quán-Âm, liền được tiêu tan
cả: Nghĩa là nếu quán chiếu để thấy rõ sự
phẫn hận là mất đi sự bình tĩnh, trở thành tai
họa như trời giáng sét đánh, sẽ đưa đến
không vui mà buồn khổ sầu não. Do đó khi
gặp những điều trái tai gai mắt làm cho mình
phẫn hận thì phải bình tĩnh, phải quán chiếu
để thấy sự phẫn hận nguy hại như là sấm nổ
sét đánh, mưa sối giá tuôn vậy đó.
Do đó chẳng nên chấp phẫn hận trong
tâm, mà phải xa nó bỏ nó thì làm gì còn có
hậu qủa tai hại nữa. Khi gặp những cảnh
phẫn hận như thế thì biết ngay nó là huyển
có, không thật, biết như thế rồi liền tránh xa,
không chấp thì sẽ thoát khỏi tai họa, nên nói
“liền được tiêu tan cả” là vậy.
Chẳng phải khi sấm nổ sét đánh, mây tuôn
mưa xối xả gây nước lũ lụt tràn lan cùng
khắp, không chịu tìm cách vượt hiểm, lại ngồi
đó mà cầu nguyện van xin Quan Thế Âm hay
vị Thánh nào đó đến cứu, thì sẽ bị nước cuốn
đi vào chỗ chết mà thôi!
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KINH VĂN 10:
KỆ, QUÁN THẾ ÂM
CỨU KHỔ 10 PHƯƠNG
17. Chúng sanh bị khổ ách,
Vô lượng khổ bức thân,
Quán-Âm sức trí diệu,
Hay cứu khổ thế gian.
18. Đầy đủ sức thần thông,
Rộng tu trí phương tiện,
Các cõi nước mười phương,
Không cõi nào chẳng hiện.
19. Các loài trong đường dữ:
Địa-ngục, quỉ, súc sanh,
Sanh, già, bịnh, chết khổ,
Lần đều khiến dứt hết.
20. Chơn-quán thanh tịnh quán,
Trí-huệ quán rộng lớn,
Bi-quán và từ-quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.
21. Sáng thanh tịnh không nhơ,
Tuệ nhật phá các tối,
Hay phục tai khói lửa,
Khắp soi sáng thế gian.
22. Lòng bi răn như sấm,
Ý tứ diệu dường mây,
Xối mưa pháp cam lồ,
Dứt trừ lửa phiền não.
23. Cãi kiện qua chỗ quan,
84
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

Trong quân trận sợ sệt,
Do sức niệm Quán-Âm,
Cừu oán đều lui tan.

GIẢI NGHĨA:
17. Chúng sanh bị khổ ách,
Vô lượng khổ bức thân,
Quán-Âm sức trí diệu,
Hay cứu khổ thế gian.
“Chúng sanh bị khổ ách, Vô lượng khổ
bức thân”, có nghĩa là thân của hết thảy
chúng sinh bị vô lượng khổ bức bách, bị khổ
não vô cùng tận từ vô thủy đến vô chung; nếu
biết dùng quán sát những sự gây ra khổ. Tức
quán chiếu nội tâm mình về những gì là sai
quấy là nguyên nhân của khổ, để rồi xa lià rời
bỏ đoạn dứt những nguyên nhân ấy, thì sẽ
đạt trí tuệ, có trí tuệ thì sẽ giải thoát khỏi khổ.
Bởi vậy cho nên Đức Phật nói: “Quán-Âm
sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian” là ở
điểm tu hành theo phương pháp tu Phản văn
văn tự tánh của Ngài Quán Thế Âm; chứ
chẳng phải chúng sinh bị vô lượng khổ bức
bách, rồi cầu Quán Âm để Ngài đến cứu nạn
đâu mà lầm lẫn to lớn. Vì trong Kinh Đại Bát
Niết Bàn, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn
đã nói: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”, tức là
tự tu, chứ chẳng phải cầu xin, và “Thắp lên
85
Kinh Phổ Môn Giải Nghĩa

với chính Pháp”, chứ chẳng phải thắp lên với
tà pháp, vì sự cầu xin ban ơn đó không phải
là chính pháp mà là tà pháp vậy.
18. Đầy đủ sức thần thông,
Rộng tu trí phương tiện,
Các cõi nước mười phương,
Không cõi nào chẳng hiện.
Bốn câu kệ thứ 18 có nghĩa là tu theo
pháp môn của Quán Thế Âm thì khi hành trì
tiến tới một mức nào đó sẽ có trí tuệ và sức
thần thông có thể hiện diện khắp các cõi nước
trong mười phương. Như đã giải thích ở trên,
khi tu hành chính pháp kiên cố lâu bền thì sẽ
đạt Ý Sinh Thân nên có thể biến hóa theo ý
muốn, ý đi đâu thì thân theo đó.
19. Các loài trong đường dữ,
Địa-ngục quỉ súc sanh,
Sinh già bịnh chết khổ,
Lần đều khiến dứt hết:
Bốn câu kệ thứ 19 có nghĩa là khi đã đầy
đủ trí tuệ và sức thần thông biến hiện khắp
các cõi nước để làm Phật sự. Tức là đi giáo
hóa chúng sinh muôn loài từ Địa ngục, Ngã
qủy, Súc sinh, dần dần tiến lên cõi Người,
Thần Trời, cho tới thoát khỏi luân hồi sinh già
bệnh chết khổ não.
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Chứ chẳng phải đi làm phù phép cứu giúp
tai nạn đâu, vì làm như vậy là chống lại luật
nhân qủa nghiệp báo, một luật công bằng
bình đẳng vô tư tuyệt đối trong vũ trụ thiên
nhiên. Không một quyền lực nào phá bỏ được
nghiệp báo, ngoại trừ chính chúng sanh gây
ra nghiệp xấu ác tự sửa lấy bằng cách tạo ra
nghiệp tốt lành để cân bằng làm yếu đi nghiệp
xấu ác đã gây ra.
20. Chân-quán thanh tịnh quán,
Trí-huệ quán rộng lớn,
Bi-quán và từ-quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.
21. Sáng thanh tịnh không nhơ,
Tuệ nhật phá các tối,
Hay phục tai khói lửa,
Khắp soi sáng thế gian.
Tám câu kệ thứ 20 và 21 đại ý là:
Chân quán là quán sát để thấy những sự việc
trong vạn pháp một cách chân thật như nó là,
không bị dẫn dắt dính mắc bởi sự thấy sai lầm
(Kiến), nghe sai lầm (Văn), cảm giác sai lầm
(Giác) hiểu biết sai lầm (Tri).
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Tóm lại, Chân Quán là để phá “vọng” lập
“chân”, trước tiên phải xoay cái nghe về “tự
tính”, sau đó thoát lià âm thanh; chỗ nghe (Sở
nghe) đã tiêu, thì sự nghe (Năng nghe) cũng
hết. Nên hai cái “động, tịnh” chẳng có chẳng
sinh, do đó sự dụng các căn (Mắt, tai, mũi,
lưỡi, thân, ý) dung thông lẫn nhau, gọi là nhĩ
căn viên thông, cũng gọi là “Phản văn văn tự
tính”.
Thanh tịnh quán là khi đã biết quán sát rồi thì
xa lià rời bỏ, đoạn dứt tất cả những dính mắc
lôi kéo của những sai lầm của thấy, nghe,
cảm, biết (kiến, văn, giác, tri), dần dần đưa
đến tâm định tĩnh, tâm định tĩnh sẽ dẫn đến
thanh tịnh.
Tóm lại, Thanh Tịnh Quán là dùng sự thanh
tịnh để đối trị sự nhiễm ô của sự nghe và nơi
phát xuất ra tiếng (đối trị năng sở), sự nghe
và nơi phát ra tiếng không còn (năng sở hết)
cũng chẳng trụ nơi hết, luôn cả sự biết về sự
chẳng trụ cũng không.
Trí huệ quán là trong thanh tịnh, chúng ta
quán sát từng vấn đề sự vật trong vạn pháp
thì sẽ thấy được đúng như thật không hư dối.
88
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

Quán Từ là quán sát để làm sao tạo lòng mến
thương, gây cái vui cho người, tạo cho chúng
sanh cái vui chân thật; nỗi khổ sân hận giận
thù của chúng sanh vô lượng, nên lòng từ
cũng phải vô lượng. Quán Từ để thấy cách
tạo cái mầm chân thật, hầu dẫn dắt chúng
sinh làm các việc lành tránh làm các việc ác
và tu hành cho đến khi thành hiện thực được
giải thoát.
Tóm lại, Quán Từ là quan sát độ cho chúng
sinh được vui mà chẳng có “sức làm độ”
(năng độ), gọi là “Vô Duyên Từ”.
Quán Bi là thương xót, là động lực rung động
của tâm trước sự đau khổ của người khác, vì
thương xót nên tìm cách xoa dịu, muốn giúp
người thoát khỏi cảnh khổ, tức là phá cái
hung bạo sợ hãi để chúng sanh được yên vui
an ổn.
Các vị Bồ Tát có lòng Đại Bi độ khắp
chúng sinh, nên các Ngài thường vào các
loài, sống như mọi loài để giáo hóa chúng
sinh sửa bỏ tính xấu, làm việc lành.
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Tóm lại, Quán Bi là quan sát độ cho chúng
sanh lià khổ mà chẳng có nơi độ, chẳng có
người được độ (sở độ), gọi là “Đồng thể Bi”.
Thường xuyên nguyện hành trì tinh tấn không
lười mỏi, luôn luôn quán chiếu việc làm lợi
ích, sẽ đưa đến sáng sủa thanh tịnh không
bợn nhơ (Sáng thanh tịnh không nhơ). Như
mặt trời soi sáng khắp không trung (Khắp soi
sáng thế gian), phá tối tăm (Phá các tối),
làm sạch sẽ các tham sân si (phục tai khói
lửa) đạt tâm giải thoát.
22. Lòng bi răn như sấm,
Ý từ diệu dường mây,
Xối mưa pháp cam lồ,
Dứt trừ lửa phiền não.
Lòng bi răn như sấm: Câu kệ này ý nói là
do lòng muốn cứu chúng sinh khỏi khổ, nên
răn bảo dạy dỗ chúng sinh trừ bỏ xa lià các
việc ác độc hại, sẽ có công năng to lớn ví như
sấm nổ vang động làm các loài qủy mị khiếp
viá phải sợ hãi tránh xa.
Ý từ diệu dường mây: Ý từ là ý muốn cho
chúng sinh được sự vui vẻ thoải mái, nên
thường đem sự lợi lạc cho chúng sanh ví như
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mây che mưa rưới thấm nhuần khắp, khiến cỏ
cây và muôn vật đều được hưởng lợi lạc vậy.
Xối mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền
não: Hai câu kệ này nói lên những lời dạy bảo
qúy hóa ví như được uống nước cam lộ, uống
vào thì thật là khoan khoái khỏe khoắn cho
thân tâm, vì người được nghe lời giáo hóa rồi
theo đó tu hành tinh tấn thì sẽ có công năng
diệt trừ sân giận (lửa) buồn phiền và đau khổ.
23. Cãi kiện qua chỗ quan,
Trong quân trận sợ sệt,
Do sức niệm Quán-Âm,
Cừu oán đều lui tan.
Bốn câu kệ thứ 23 này đại ý nói những việc
thưa kiện tranh cãi chỗ quan tòa xét xử gây
sợ hãi vì sợ bị tù đày, hoặc ở trong quân ngũ
ngoài mặt trận đầy nguy hiểm tính mạng khiến
sợ chết chóc. Ở đây là biểu trưng của tính
Xiểm (māyā): giả dối; tính Cuống (śāṭhya):
gian lừa, đều là do tham lam chấp cái Ngã cái
ta nặng nề mà ra cả.
Nếu quán sát các tính ấy thấy chúng
chẳng phải là ta, chẳng phải của ta thì sẽ dứt
bỏ các tính xấu ấy một cách dễ dàng. Muốn
được vậy, hãy quán thân gồm Đất Nước Gió
Lửa, đất thuộc về đất, nước thuộc về nước,
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gió thuộc về gió, lửa thuộc về lửa, chẳng có
thứ nào là ta.
Quán tâm gồm Thọ Tưởng Hành Thức,
bốn thứ này luôn luôn thay đổi không cố định
nên chẳng phải là ta, vì nếu là ta thì nó phải
không thay đổi, phải thường hằng bất biến, do
đó chẳng có cái nào là ta cả. Khi không còn
chấp chặt cái ta nữa thì việc sinh ra giả dối,
lừa đảo sẽ không còn nữa, như vậy chẳng
khác gì chỗ quan tòa hay ngoài quân trận cừu
oán đều lui tan vậy.
Chẳng phải như người làm những việc
phạm pháp, bị bắt qủa tang chứng cớ rõ ràng,
bị quan tòa xét xử, hoặc người chiến binh ở
ngoài trận mạc đối đầu với địch mạnh mẽ, hai
bên bắt đầu giao chiến quyết liều chết để
thắng. Cả hai trường hợp này, người phạm
pháp hoặc người chiến binh dùng cách cầu
nguyện van xin Quan Thế Âm hay vị Thần linh
phù hộ để khỏi bị tù đày hay khỏi bị thương bị
chết, thì đây là làm chuyện viển vông cầu
may, không phải là người hiểu biết vậy.
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KINH VĂN 11:
KỆ, CHỚ NGHI, PHẢI CHUYÊN LỄ
24. Diệu-Âm, Quán-Thế-Âm,
Phạm-âm, Hải-triều-âm,
Tiếng hơn thế gian kia,
Cho nên thường phải niệm.
25. Niệm niệm chớ sanh nghi,
Quán Âm bậc tịnh thánh,
Nơi khổ não nạn chết,
Hay vì làm nương cậy.
26. Đủ tất cả công đức,
Mắt lành trông chúng sanh,
Biển phước lớn không lường,
Cho nên phải đảnh lễ.

GIẢI NGHĨA:
24. Diệu-Âm, Quán-Thế-Âm,
Phạm-âm, Hải-triều-âm,
Tiếng hơn thế gian kia,
Cho nên thường phải niệm.
Diệu Âm: Diệu là tinh đẹp trong sáng, rực rỡ
trang nghiêm. Ở phẩm Diệu Âm thứ 24 Kinh
Diệu Pháp Liên Hoa, công dụng của Âm
thanh đã thành Diệu nên gọi là Diệu Âm: Diệu
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Âm đến, cõi Ta bà rực rỡ trang nghiêm đẹp
đẽ; Diệu Âm đi, vắng tiếng, cõi Ta bà trở lại
trạng thái bình thường, không còn trang
nghiêm đẹp đẽ nữa.
Ở phẩm Quán Thế Âm thứ 25 này: Đức
Phật dạy cho chúng ta cách giữ diệu âm ở lại
để cõi Ta bà được xinh đẹp rạng rỡ mãi. Khi
Âm không rõ ràng tức là tượng trưng của si
mê chìm đắm, khi Âm là diệu tức là tỉnh thức
sáng suốt minh mẫn. Nếu hành giả tu hành để
diệt hết những tăm tối si mê hầu đạt được
sáng suốt minh mẫn trong thanh tịnh thì sẽ
đạt trí tuệ, đó là giải thoát vậy.
Quán Thế Âm: Đã giải nghĩa ở trên nhưng
cần giải lại cho thêm nhớ kỹ:
Quán là coi xét soi rọi vào tâm để nhận thức
đối tượng như quán tưởng, chỉnh lý lại, sửa
đổi lại,
Thế là thế gian có nghĩa là sự vận động
tương tục không ngừng của sự vật, ở đây
nhằm chỉ bày sự tương tục của tâm tưởng
con người, còn có nghĩa là bỏ đi xa lià.
Âm là tiếng nói, là không rõ ràng như âm u.
Quán Thế Âm: Là danh hiệu "Nhân cách hóa
một phương pháp tu tập", là coi xét những u
tối, những tâm tư vọng tưởng âm thanh liên
tiếp khởi lên trong tâm không ngưng nghỉ,
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cũng là quán xét các tiếng nói hay dở yêu
ghét bên ngoài đưa đến. Quán sát tất cả trong
ngoài để thấy rằng chúng không thật, như
trăng đáy nuớc, như bóng trong gương, như
hoa đốm trong hư không, chúng là giả là
huyển ảo, cần phải lià xa dứt bỏ, dần dần sẽ
đưa tâm vào định tĩnh và phát huy trí tuệ.
Phạm-âm: Là âm thanh vang lớn như sấm,
âm thanh trong trẻo vang xa, người nghe sinh
tâm kính yêu vui mừng.
Hải-triều-âm: Là âm thanh vang vang khắp
nơi nơi như sóng biển ầm ầm lên xuống dâng
tràn khắp chốn, ý nói khi đạt Hải Triều Âm thì
tiếng nói sẽ vang xa tận cùng của mười
phương.
Những Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm,
Hải Triều Âm này là tối thắng vượt trội, cách
xa tiếng nói của người đời (tiếng hơn thế
gian), vì vậy cho nên phải thường nhớ (niệm)
không quên thực hành. Khi tu hành tới nơi tới
chốn rồi thì sẽ được như Quan Thế Âm, sẽ
đạt được Diệu Âm, Phạm Âm và Hải Triều
Âm.
25. Niệm niệm chớ sanh nghi,
Quán Âm bậc tịnh thánh,
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Nơi khổ não nạn chết,
Hay vì làm nương cậy.
Bốn câu kệ thứ 25 ý nói luôn luôn nhớ
quán sát tâm tưởng, chứ chẳng nên sinh sự
nghi ngờ, nếu quán chiếu thực hành tinh tấn
đầy đủ bền lâu, sẽ đạt thanh tịnh của bậc
Quan Âm. Việc làm này là chỗ nương tựa
chắc chắn nhất để giải thoát khỏi nạn chết
chóc và khổ đau.
26. Đủ tất cả công đức,
Mắt lành trông chúng sanh,
Biển phước lớn không lường,
Cho nên phải đảnh lễ.
Khi hành trì lâu bền tới mức sẽ có đủ mọi
thứ công đức, đạt được lòng từ bi rộng lớn,
luôn luôn muốn cứu giúp đối với tất cả chúng
sinh, và được phúc đức tràn đầy vô lượng vô
biên; do đó, mọi chúng sinh thấy như thế thì
đều kính ngưỡng lễ bái vậy.

96
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

KINH VĂN 12:
CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG CỦA KINH
Bấy giờ, ngài Trì-Địa Bồ-Tát liền từ chỗ
ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng:
"Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe
phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Đạo-nghiệp
Tự-Tại, Phổ-Môn Thị-Hiện sức thần thông
nầy, thì phải biết công đức người đó
chẳng ít".
Lúc Phật nói phẩm Phổ-Môn này, trong
chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh
đều phát tâm vô-đẳng-đẳng vô-thượng
chánh-đẳng chánh-giác.

GIẢI NGHĨA:
Trì-Địa Bồ-Tát: Là vị Bồ Tát quản lý trái đất
của chúng ta, Ngài nói: “Nếu có chúng sanh
nào nghe phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Đạonghiệp Tự-Tại, Phổ-Môn Thị-Hiện sức thần
thông nầy, thì phải biết công đức người đó
chẳng ít". Nghĩa là người nào được nghe,
được đọc, rồi theo đó tu hành để đạt đến tự
do tự tại, thị-hiện sức thần thông cùng khắp
tất cả thông suốt không giới hạn, thì phải biết
công đức của người đó vô cùng to lớn
Con số “tám muôn bốn nghìn chúng sinh
phát tâm” ở đây là biểu trưng con số lớn, có
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vô số chúng sinh khởi sinh lòng mong muốn
tu hành theo Pháp Môn này để sẽ trở thành
bậc giác ngộ, nên Kinh nói: phát tâm Vôđẳng-đẳng vô-thượng chánh-đẳng chánhgiác: Vô-đẳng-đẳng là không có bậc nào cao
hơn, tức là đạt Tri kiến Phật. Vô-thượng
chánh-đẳng chánh-giác: Là không có gì có
thể sánh bằng được, tức là đạt chỗ tự do tự
tại tối thắng vậy.
GIẢI NGHĨA KINH PHỔ MÔN
HẾT

http://quangduc.com/author/about/171/cu-si-toan-khong
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