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Có người miệng thì niệm Phật nhưng hành vi vẫn ác xấu. Niệm Phật như vậy sẽ không
có hiệu quả. Mà phải làm cho danh hiệu Phật và tâm niệm chúng ta thống nhất với nhau.
Cũng như thiền định không nhất định phải ngồi thiền mới có kết quả. Mỗi người, trong
cuộc sống thường ngày của mình, đều có thể đạt được thiền định. Một người lắng nghe âm
nhạc, một người chuyên tâm suy nghĩ, đến mức người ngoài gọi mà không hay, sự chuyên
chú ấy cũng giúp họ đạt được định tâm. Người nhập thiền chân chính cũng là như vậy, tức
là không bị ngoại cảnh làm xao động.
Nhờ chuyên chú nên đạt tới cảnh giới quên mình, đó là một loại định, nhưng loại định
này không được sâu sắc sáng láng như tam muội định, hơn nữa nó là từ ở bên ngoài vào, thí
dụ, nhờ vào tiếng nhạc mới có định. Chỉ có định khai thác từ bên trong mới có được kiến địa
(chỗ thấy), có kiến địa mới có Bát Nhã.
Chuyên chú là một phương pháp để nhập định. Sự chuyên tâm sâu sắc vào cảnh giới
định có thể giúp làm cho tâm thần được thống nhất. Chúng ta không phải từ bỏ cảm quan
như là một cái gì xấu, mà chúng ta phải biết lợi dụng cảm quan của chúng ta. Các pháp
môn thiền định đều dựa vào cảm quan mà tu hành. Trong sinh hoạt, giờ phút nào cũng là tu
hành. Như vậy, trong một ngày, 24 tiếng đồng hồ, lúc nào cũng giữ được trạng thái giác
ngộ rất tốt bất cứ ở đâu và khi nào cũng ở trạng thái tỉnh giác đó thì sẽ có một ngày bỗng
nhiên bừng sáng, khai ngộ.
Các vị đại Thiền sư ngày xưa cũng giác ngộ theo kiểu như vậy. Sự giác ngộ của các vị
ấy không phải do thiền định, mà là do trong mỗi giờ phút họ đều giữ được tâm trạng tỉnh
giác.
Người tu tập phương pháp bổn tôn của Mật giáo đều biết tu theo phương pháp bổn tôn
thì phải quán tưởng, trì chú, bắt ấn, có người mỗi ngày tu hành vài giờ như vậy, cảm thấy
rất đủ rồi, kỳ thực vẫn chưa đủ.
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