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Lôøi Noùi Ñaàu  
 

Quyển sách nầy toàn bộ nội dung rất giá trị ghi 
lại chân ngữ của Sư Tổ Thanh Tịnh Hải Tạng đời 98 
dòng Thiền Tông Pháp Nhãn. 

 
Mỗi năm Ngài đều nhập thất từ rằm tháng Tư 

đến rằm tháng Bảy.  Lý do Ngài nhập thất là để quan 
sát nhân duyên chúng sanh để tùy duyên giãng pháp 
cứu độ.  Ngoài ra trong thời gian nầy, Ngài nhập “Du 
Hý Thần Thông” dạo chơi các cung trời và xuống Địa 
Ngục cứu chúng sanh đang thọ khổ.  Mổi lần Ngài vào 
nhập thất Bần tăng và các Đệ tử đều lo sợ cho sức 
khoẻ của Ngài.  Bởi Ngài vào định có khi quên ăn 
uống vài tuần.  Các Đệ tử cũng lo ngại khi Ngài đến 
cảnh giới Địa Ngục thấy chúng sanh khổ sở, với lòng 
từ bi vô thượng Ngài sẽ ở lại an ũi và thuyết pháp 
quên cả trở về thì thân xác Ngài ở dương thế sẽ chết. 

 
 Năm 1990, sau Ba tháng nhập thất rằm tháng 
Bảy, Bần tăng và các Đệ tử cung nghinh Ngài xã thất. 
Vài ngày sau, Ngài cho gọi Bần tăng vào chánh Điện 
và thuật lại những cảnh giới Ngài đã viếng thăm: 
 

 Túy Vân Cung của Ngài Địa Tạng Vương 
 Cảnh Vô Gián Địa Ngục 
 Ngũ Đài Sơn của Văn Thù Bồ Tát 
 Nga Mi Sơn của Phổ Hiền Bồ Tát 
 Thăm Viếng Cảnh Đâu Xuất Đà Thiên 
 Cõi An Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà  

 
Năm nay Ngài vào thất nhập định nhiều hơn là 

xã định.  Có khi cả tuần Ngài mới xã định và thọ thực 
một lần. Vào rằm tháng Bảy, Ngài ra thất Bần tăng và 
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Được tạo lập vào năm 1987 bởi Sư Tổ Thanh Tịnh 
Hải Tạng đời 98 dòng Thiền Pháp Nhãn, một dòng 
Thiền trong Ngũ Gia Thiền Tông:  
 

1. Quy Ngưỡng 
2. Lâm Tế 
3. Tào Động 
4. Vân Môn 
5. Pháp Nhãn 

 
Năm Thiền phái nầy được truyền thừa từ Lục 

Tổ Huệ Năng “Tổ thứ 33 Thiền Tông” và hiện nay phát 
triển rất mạnh ở Đông Nam Á và Âu Châu. 

 
Hôm nay trời tiết tháng Tư, khí trời trong sạch 

và tinh khiết.  Mây lành giăng ngang trên nóc Điện 
Quán Thế Âm.  Từng hồi chuông bát nhã ngân vang, 
các Đệ tử và Phật tử đứng hàng dài từ cổng chùa đến 
chánh Điện để tiễn đưa Sư Tổ vào nhập thất trong Ba 
tháng hạ, từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảỵ  

 
Sư Tổ mặc y Bá nạp màu đỏ thẵm.  Trên vai 

mang một bình bát nhỏ, gương mặt Ngài tinh anh rạng 
rỡ.  Ngài đến thăm hỏi từng Đệ tử và Phật tử trước khi 
Ngài vào nhập thất Ba tháng.  Nhiều Đệ tử quỳ trước 
mặt Ngài thưa thỉnh:  Bạch Sư phụ! Khi Ngài nhập 
định dạo các cõi Trời và cảnh Cực Lạc thế giới, xin Sư 
phụ từ bi tìm dùm thân phụ và thân mẫu con xem 
người đả vãng sanh vào cảnh giới nào? Khi Sư phụ 
viếng thăm cõi Cực Lạc quốc, xem công phu tu học 
của chúng con có đài hoa ở các ao sen cữu phẩm 
chưa?  Rất nhiều Đệ tử thưa hỏi và Sư phụ gật đầu 
hứa khã.  

Giờ nhập thất đã đến, tiếng chuông bát nhã 
ngân vang các Đệ tử và Phật tử chấp tay trang 
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