
THỰC TẬP CHẾ NGỰ TÁM NGỌN GIÓ ĐỜI (phần 2) 

    Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

(b6.3): Đề nghị thực tập để giải trừ những chướng duyên: 

Xin đưa ra một vài ví dụ: 

  

Ví dụ 1: Người A ruồng rẫy người B để theo người khác. Vậy theo luật Nhân quả: “gieo Nhân 

nào, gặt Quả đó”, người B vì đã gieo nhân xấu, bỏ người phối ngẫu của mình trong kiếp xa xưa 

nên nay gặt quả xấu, bị người A ruồng bỏ. Tức người A đang báo oán. 

 Nếu chấp nhận do luật nhân quả mà ta gặp quả xấu thì không nên tìm cách trả thù. Vì 

trả thù tức mình đang tạo nghiệp xấu nữa. Rồi hết đời này, qua đời khác, ân oán cứ mãi mãi 

không dứt. Cho nên, cách tốt nhất khi gặp chuyện hết sức xấu, ta nên dùng Phật pháp để giải trừ. 

Chúng tôi thường nghe quí Thầy giảng nên dùng Thần Chú Đại Bi. Ví dụ như trường hợp vừa 

nêu, người B nên thường xuyên đọc Thần Chú Đại Bi rồi sám hối với người A bằng tấm lòng 

tha thiết, khẩn nguyện người A sớm tỉnh ngộ, mau quay về sống hạnh phúc với gia đình.  

 Ngoài việc làm như trên, người B phải tự xét lại mình, xem trong thời gian chung sống, 

mình có tật xấu nào làm người A khó chịu, bực bội đến phải có hành động tìm người khác 

không. Chẳng hạn, người B có tật xấu tiêu xài phung phí tiền bạc bên ngoài cho bản thân mình. 

Đã vậy, còn không lo gì cho gia đình. Có người còn bài bạc, số đề,…Những việc người B làm 

không đem lại hạnh  phúc cho gia đình có nhiều lắm… 

 Những chứng cớ mới nhất này là “cái duyên” đủ để làm chín muồi “Nhân Nào Quả Ấy” và dẫn 

đến sự ruồng bỏ. Biết vậy, quí vị nào gặp đúng hoàn cảnh này nên vừa SÁM HỐI vừa CHỪA 

BỎ những tật xấu mà người phối ngẫu của mình không chịu nổi.  

 

 Ngòai việc người B trì Thần Chú Đại Bi SÁM HỐI với người A, thiết nghĩ người B nên 

bỏ ra chút ít phút nữa, làm thêm một số điều khác sau đây, có lẽ sự giải trừ nhiệp chướng đạt 

được hiệu quả hơn. 

 

    (a): Người B đọc chú, hưởng 6 phần công đức, đọc càng nhiều, công đức tạo thêm càng 

lớn. Công đức càng lớn sẽ lấn át, hay xóa đi NGHIỆP XẤU. Ví dụ này cũng giống như bóng tối 

trong một hang động, khi có nhiều ánh sáng lùa vào, bóng tối sẽ tan biến. 

Vậy do gặp điều cực xấu, người B thường trì chú Đại Bi nên có thêm nhiều công đức. Đây là 

điểm lợi thứ nhất. 

 

(b): Tới một ngày nào đó, người B đọc nhiều Thần Chú Đại Bi, công đức càng lớn, và  

thường xuyên đem SÁM HỐI với người A, nhắc đến tên người A bằng tấm lòng tha thiết, thì rồi 

nhờ lực sám hối tha thiết và nhờ THẦN LỰC của chú Đại Bi, lần lần người A sẽ bớt hận thù. 

Đến khi đủ duyên, sự hận thù sẽ không còn, người B và người A sẽ hòa hợp với nhau.  

Tới đây, chúng tôi muốn trình bày việc thường nhắc tên người A với tấm lòng tha thiết có  

tác dụng rất tốt. Tức là những lúc như thế, trong tâm tư người A có một cảm giác khác lạ như 

nôn nao trong lòng,.... Đó là sự LINH CẢM. Thông thường người ta hay gọi đó là“giác quan 

thứ sáu” Đây là điểm lợi thứ hai. 

 

 



(c): Người B dùng công đức trì chú Đại Bi đem sám hối với người A, người A được 

hưởng một phần. Công đức đến với người A càng nhiều, nghiệp xấu (hành động làm việc xấu) 

càng giảm đi. Đây là điểm lợi thứ 3. 

  

 (d): Người B đem công đức có được này Hồi Hướng cho: 

* thân nhân quá vãng và cầu nguyện cho họ sớm về cảnh giới an lành.  

* con cháu. Chúng có nhiều công đức do thân nhân tạo cho, cọng với công đức chúng có khi đi 

vào cuộc đời và công đức chúng tạo thêm, tất cả sẽ giúp chúng dễ thành công trong cuộc đời.  

Đây là điểm lợi thứ 4. 

 

 (đ): Người B đem công đức có được này Hồi Hướng cho OAN GIA TRÁI CHỦ nhiều 

đời, nhiều kiếp của mình, tỏ lòng ăn năn, hối lỗi với họ và cầu nguyện cho họ chóng về cảnh giới 

an lành. Điều này sẽ làm giảm bớt sự trả thù của OAN GIA TRÁI CHỦ vào lúc lâm chung của 

mình. Đây là điểm lợi thứ 5. 

  

 (e): Sau khi làm xong 5 điều trên, người B đọc: 

  Nguyện đem công đức này, 

  Hướng về khắp tất cả, 

  Đệ tử và chúng sanh, 

  Đều trọn thành Phật đạo. 

 

Có người đọc đến đây sẽ thắc mắc tại sao lại phải hồi hướng cho nhiều nơi quá vậy. Làm như thế 

có hao hụt công đức người A nhận không? Đạo Phật dạy “Tâm càng rộng, Phước càng lớn”. Cho 

nên, như trong trường hợp này, công đức làm được chỉ hồi cho một người là tâm hẹp. Mà tâm 

hẹp thì người A hưởng công đức ít. 

 

 Xin đề nghị phần Hồi hướng: 

 Phải ăn mặc sạch sẽ. Nếu có áo tràng thì mặc. Thay nước, thắp nhang bàn Phật. Nhà không có 

bàn thờ Phật thì thôi. 

 

Vừa vào, lễ Phật 3 lạy. Đứng chắp tay kính cẩn xưng tên, pháp danh và nói: Kính lạy Thập 

Phương Chư Phật, kính lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, con xin nói ra đây những việc thiện lành con 

đã làm được trong thời gian qua 10 ngày qua như sau:.... Con xin đem hồi hướng công đức này 

để SÁM HỐI với (người thân) của con là…..(tên tuổi, pháp danh  nếu có) để  nguyện cầu mười 

phương chư Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho (người thân) của con bỏ hẳn (điều ác: 

nó rõ là gì) do con đã gieo “NHÂN” trong quá khứ, và xin cho (người thân) của con mau 

trở về với gia đình. 

  

Việc hồi hướng có hiệu quả nhanh hay chậm là còn tùy vào lòng thành của người B và mức độ 

thù hận ít hay nhiều của người A. 

             

           Đức Phật đã dạy: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình”. Việc thực 

hành để xua đi nỗi giận tức, buồn khổ,... cũng là một việc làm tự tranh đấu với bản thân nên 

không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên nếu kiên trì thực tập, hy vọng sẽ có lúc đạt kết quả. Rất 

mong quý vị nào gặp hoàn cảnh như trên hãy cố gắng thực hành.    

 



 

Uy lực lớn lao của Thần Chú Đại Bi. 

 

Uy lực lớn lao của Thần Chú đã được chính Đức Thế Tôn giảng rõ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà-

Ra-Ni rằng, bất cứ một ai khi trì tụng Thần Chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt 

được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi trong cõi dục giới này, con người đâu có 

mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu.  

 

Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. 

Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Giáo lý của nhà Phật cho biết rằng tất cả mọi việc 

trên cõi đời này không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tất cả những đau thương bất hạnh mà ta 

phải gánh chịu trong kiếp sống hiện tại: gông cùm, tù tội, bệnh hoạn, nghèo hèn,… là kết quả của 

những ác nghiệp mà ta đã gây nên từ bao kiếp trước hoặc trong kiếp này, nay đến lúc ta phải trả. 

Sở dĩ Thần chú Đại Bi có khả năng đưa con người vượt qua khỏi cơn khổ nạn vì công năng siêu 

tuyệt của nó là phá ác nghiệp chướng.  

Đối với những người không theo Phật giáo, câu chuyện linh nghiệm của Thần chú Đại Bi trên đây 

có thể mang màu sắc huyền bí, khó tin. Nhưng xin biết rằng, ý nghĩa sâu xa hơn tất cả đó là Thần 

Chú Đại Bi mang đến cho người trì tụng tâm an lành, nhắc nhớ luôn sống vì mọi người, 

không ngừng gieo thiện lương… Đó cũng chính là đích đến của mỗi người ở cuộc đời này. 

 

Ví dụ 2: Bà mẹ thấy con làm ăn có tiền, lại có máu cờ bạc nên bà tham gia chơi ở những sòng 

bạc lớn. Bà thua hết tiền, liền có người cho vay. Bà thua cả tiền tỉ Việt nam, con cũng phải trả. 

Bà mẹ đang đòi nợ đứa con.  

  

Muốn giải trừ, người con cũng nên đọc Thần Chú Đại Bi và Sám Hối với mẹ như trường hợp 

người B bị người A ruồng bỏ trong ví dụ trên. 

 

Tới đây, chúng tôi xin giới thiệu đường dẫn đọc Thần Chú Đại Bi, giúp quí vị thực tập.  

Cùng lúc nhấn Ctrl và bấm con trỏ vào đường link dưới: 

https://www.facebook.com/tuvienhuyenkhong/videos/244847073307026. 

 

Quí vị sẽ thấy Quí sư trì chú Đại Bi. Trước hết là nghe đọc Thần Chú Đại Bi khá nhanh. Sau khi 

đã thuộc Chú Đại Bi, quí vị hãy đọc theo. Cố gắng mỗi lần đọc 10 biến, mất khoảng 14 phút. 

Hãy in phần Chú Đại Bi dưới đây và nhìn đọc thầm theo quí Sư cho đến khi thuộc. 

 

84 câu Chú Đại Bi chia theo từng câu cho dễ học 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần ) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni                                                                        

1.Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da// 2. Nam Mô A Rị Da //                

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da//4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da// 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da//           

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da// 7. Án// 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ// 9. Số Đát Na Đát Tỏa//                

https://www.facebook.com/tuvienhuyenkhong/videos/244847073307026


10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da//11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà// 

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì//13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế// 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng// 

15. A Thệ Dựng// 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già// 17. Ma Phạt Đạt Đậu// 

18. Đát Điệt Tha// 19. Án A Bà Lô Hê// 20. Lô Ca Đế// 21. Ca Ra Đế// 22. Di Hê Rị//               

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa// 24. Tát Bà Tát Bà// 25. Ma Ra Ma Ra//                                           

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng// 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông// 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế// 

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế// 30. Đà Ra Đà Ra// 31. Địa Rị Ni// 32. Thất Phật Ra Da//                

33. Giá Ra Giá Ra// 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra// 35. Mục Đế Lệ// 36. Y Hê Y Hê//                         

37. Thất Na Thất Na// 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi// 39. Phạt Sa Phạt Sâm//                           

40. Phật Ra Xá Da// 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra// 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị// 43. Ta Ra Ta Ra//      

44. Tất Rị Tất Rị// 45. Tô Rô Tô Rô// 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ// 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ//       

48. Di Đế Rị Dạ// 49. Na Ra Cẩn Trì// 50. Địa Rị Sắc Ni Na// 51. Ba Dạ Ma Na// 52. Ta Bà Ha// 

53. Tất Đà Dạ// 54. Ta Bà Ha// 55. Ma Ha Tất Đà Dạ// 56. Ta Bà Ha// 57. Tất Đà Du Nghệ//     

58. Thất Bàn Ra Dạ// 59. Ta Bà Ha// 60. Na Ra Cẩn Trì// 61. Ta Bà Ha// 62. Ma Ra Na Ra//     

63. Ta Bà Ha// 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da// 65. Ta Bà Ha// 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ// 

67. Ta Bà Ha// 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ// 69. Ta Bà Ha// 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ//   

71. Ta Bà Ha// 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ// 73. Ta Bà Ha//                                               

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ// 75. Ta Bà Ha// 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da//  

77. Nam Mô A Rị Da// 78. Bà Lô Yết Đế// 79. Thước Bàn Ra Dạ// 80. Ta Bà Ha//                                                                                                          

81. Án Tất Điện Đô// 82. Mạn Đà Ra// 83. Bạt Đà Dạ// 84. Ta Bà Ha//                             

 (Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)                                                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trong tất cả những cách đề nghị để dẹp bớt phiền não, giận dữ,...chúng tôi tâm đắc nhất 

là cách thực hành ở điều thứ 5 (Niệm Phật nhiều câu thật chí thành) và điều thứ 6. (Tin sâu 

luật nhân quả). Cứ mỗi lần đạt được kết quả, chúng tôi đã dùng mấy câu văn vần sau để nhớ 

nhờ đâu mình có chút thay đổi: 

 

Bao năm sống lửa sân hừng hực,                                                                 

 Học Phật rồi bừng sực cơn mê,       

Luật Nhân Quả:thần dược Phật kê,                                

(hay Niệm Phật:thần dược Phật kê,) 

Như cơn gió mát thổi về trong tâm. 

 

Kính mong quý vị cố gắng thực hành để đạt được ước muốn, làm sao cho tâm tư bớt vướng mắc 

những cảm giác giận tức, khổ sở,... Lúc ấy, quý vị sẽ rất vui khi đọc những câu văn vần ghi 

trên.                                                                                                                            

                           

(B):  Bốn Ngọn Gió Gây Vui:                                      

 

Bây giờ xin nói đến bốn ngọn gió đem lại cho ta sự vui vẻ, tươi cười, sự vui sướng tột độ, sự hả 

hê ngây ngất hoặc thấy đời đẹp quá tựa như cõi tiên dương trần vậy. Xin tạm gọi là “Bốn Ngọn 

Gió Gây Vui”. Đó là: 

    

-Được khen vui vẻ tươi cười. 

   -Đắc lợi vui sướng quá đà. 

   -Còn được xưng tán ôi thôi! Hả hê, ngây ngấy thấy đời lên hương. 



   -Tất cả mọi việc thuận duyên, Đời sao đẹp quá cõi tiên dương trần. 

  

  Một người hưởng được những điều trên là nhờ Phước họ có, tức họ đang tiêu 

dùng Phước của họ. Một khi “Bốn Ngọn Gió Gây Vui” đến, có người hết sức sung sướng và hả 

hê ngây ngất. Tâm tư lúc nào cũng nghĩ đến nó. Từ đó sẽ phát sinh ra tính tự phụ, khoe 

khoang,...Ngoài ra, có một số người tiền thu vào quá nhiều bằng con đường không vất vả, nên 

coi tiền rất rẻ. Vậy là cứ tiêu xài thoải mái, rất hoang phí. Những điều này chắc chắn sẽ bị TỔN 

PHƯỚC không ít. Tưởng đâu điều tốt đẹp đến là may cho mình, nhưng với người không biết 

kiềm chế, cứ huênh hoang, tự đắc rồi cứ thoải mái ném tiền qua cửa sổ thì chẳng bao lâu Phước 

sẽ cạn dần. Mong rằng những ai đang làm việc này phải nhớ: 

 

Phước báo dùng hoài cũng hết đi, 

Nếu không tạo mới sẽ có khi, 

Tai ương, hoạn nạn dồn dập đến, 

Tiền tài, danh vọng,... chẳng còn chi!       

                                                                                                                    

Nếu biết vậy, mong họ hãy bớt lãng phí, nên đem tiền dư dả giúp kẻ nghèo khó, các viện mồ côi, 

giúp các em học sinh học giỏi, không có tiền học lên nữa, giúp những bệnh nhân gặp cảnh khó 

khăn,.. 

                         

Sự trao đổi kinh nghiệm của chúng tôi có khi còn thiếu sót hoặc cách thực tập khó đạt kết quả. 

Chúng tôi kính mong Quý vị Thiện Tri Thức chỉ thêm cho những cách thực hành khác cốt để có 

thể tạm đứng vững trước tám ngọn gió đời. Chúng tôi thành kính tri ân. 

   

Nếu bài viết có đem lại chút ít lợi lạc cho những bạn đạo hữu duyên, chúng tôi xin đem công đức 

có được này hồi hướng về cho khắp pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh Độ./. 

                                                                                                              

 


