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LỜI ĐẦU SÁCH 
 

Chúng tôi cho ra đời quyển “ Than Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời 

Lý “Gi ảng Giải”, Có lý  do: 

Phần Tham Đồ Hiển Quyết của thiền sư Viên Chiếu văn chương tuyệt hảo, Lý đạo 

u huyền, người đọc rất khó nhận hiểu. Hơn nữa, thiền sư nói mà không kẹt ngôn ngữ, ý ở 

ngoài lời, trọn ngày nói mà không động lưỡi thì làm sao người nghe lảnh hội dễ dàng. 

Càng khó khăn hơn, thiền sư Viên Chiếu là một văn tài kỳ vi xuất khẩu thành thơ, bao 

nhiêu điển tích cổ Trung Hoa đã nằm sẵntrong lòng, vừa động đến liền lưu xuất thành thi 

văn, khiến học giả thời nay rối bời khó hiểu. Lý Thiền thông sáng ngời như hòn ngọc báu 

bị chôn sâu trong lùm ngôn ngữ kỳ bí, người thiết tha tu học không biết manh mối chổ 

nào để phăng tìm, bất đắc dĩ chúng tôi phải làm lời “Gi ảng giải”, cốt khơi dậy chổ bí ẩn 

của Phật, Tổ giúp người sau lóe thấy để an lòng tiến bước tu hành. 

Phần Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý là trích trong quyển Thiền Sư Việt Nam do 

chúng tôi soạn dịch đã in lần thứ nhất năm 1972 và tái bản năm 1991có bổ túc nhiều. 

Tiểu sử và Thi tụng các thiền sư trước và trong đời Lý xuất phát từ quyển Thiền Uyển 

Tập Anh, chúng tôi y cứ đó dịch ra. Năm 1990 Phân Viện NhgiênCứu Phật Học ở Hà Nội 

đã dịch và in đầy đủ quyển nầy. Thi tụng các thiền sư là gói gọn vũ trụ trong bốn câu 

hoặc tám câu thơ, gom cả rừng giáo lý vào một chữ Tâm học giả rất khó dò tìm. Vì thế, 

chúng tôi gắng gượng “Giảng giải” ra,  mong giúp phần nào cho những người ham tu 

hiếu học nương ngón tay để thấy mặt trăng.Tuy nhiên giảng giải của chúng tôi giá trị ở 

nhiệt tình, chớ không ở văn chương và sáng tỏ lý thiền. Bởi thiền là vô ngôn, chúng tôi 

dùng đa ngôn thì khó tránh khỏi sai lầm. Mong quý độc giả cảm thông tha thứ việc làm 

gắng gượng của chúng tôi.     

Thiền Viện Trúc Lâm 

THÍCH THANH TỪ 

� 



LÝ DO GI ẢNG GIẢI 
Bản Tham Đồ Hiển Quyết do thiền sư Viên Chiếu đời Lý soạn. Học Tham Đồ 

Hiển Quyết là học một trong những tác phẩm văn thơ Phật giáo  đời Lý. Lẽ ra quý vị phải 

học bộ Thiền Uyển Tập Anh, vì trong ấy có ghi tiểu sử các thiền sư đòi Lý và tác phẩm 

của các Ngài. Nhưng chúng tôi không giảng bộ Thiền Uyển Tập Anh cho quý vị học, bởi 

những lý do sau đây: 

Bộ Thiền Uyển Tập Anh đã được Ngô Đức Thọ và Nguyễn Thúy Nga dịch, Viện 

Nghiên Cứu Phật Học Hà Nội xuất bản năm 1990. Nếu chúng tôi y theo bản này giảng thì 

không có phần chữ Hán, chỉ có phần dịch âm, dịch nghĩa và chút ít chú giải. Vì đã có 

phần này qồi, nên chúng tôi thấy không cần thiết phải giảng phần này nữa. 

2. Trong quyển Thiền Sư Việt Nam do Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí 

Minh xuất bản năm 1992, tôi đã dịch hết tiểu sử và kệ tụng càc thiền sư đời Lý ghi trong 

Thiền Uyển Tập Anh. Vì trước đây có đã lần tôi giảng quyển Thiền Sư Việt Nam cho 

tăng ni và phật tử nghe rồi, nếu bây giờ giảng bộ Thiền Uyển Tập Anh thì như lặp lại nữa, 

không được lợi ích bao nhiêu, do đó chúng tôi không giảng. 

3.Trong văn thơ Lý Trần tập 1, do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội xuất bản nói hết 

tinh thần Thiền Uyển Tập Anh, nhưng năm 1977 có in, tuy không trong đó đã trích dịch 

hết những văn thơ và tiểu sử của các thiền sư đời Lý rồi. 

Như vậy, văn thơ và tiểu sử các thiền sư đời Lý trong Thiền Uyển Tập Anh đã có 

trong Thiền Sư Việt Nam, trong văn thơ Lý Trần, nên chúng tôi không giảng lại. Song 

chúng tôi thấy có những chổ cần giải thích cho đầy đủ là bản Tham Đồ Hiển Quyết và 

một số Kệ Tụng cần thiết. Bản Tham Đồ Hiển Quyết ghi lại những câu hỏi của thiền tăng 

và những câu đáp của thiền sư Viên Chiếu. Câu đáp bằng kệ tụng vừa văn chương vừa 

hàm súc lý thiề thật sâu sắc, ít người đọc qua lãnh hội được. Do đó chúng tôi phải giảng 

cho quý vị học. Hơn nữa những bài kệ thị tịch của các thiền sư, có bài đọc qua có thể 

hiểu, mà cũng có nhiều bài rất uyên bác, đọc qua khó bề lãnh hội. Thế nên chúng tôi trích 

ra để giảng thành tập sách. Tập sách này nhắm vào hai điểm: Điểm thứ nhất là nói rõ 

đường lối tu hành của thiền sư Viên Chiếu đã hướng dẫn cho môn đồ đế tham học. Điể 

thư hai là làm sáng tỏ những Kệ Tụng của các thiền sư đời Lý. Những Kệ Tụng ý nghĩa 



uyên bác, khó hiểu, chúng tôi giảng cho quý vị hiểu để thấy cái hay cái quý của người 

xưa. 

Giảng như thế này coi như đi ngược dòng lịch aử. Lý đáng phải giảng văn thơ đời 

Lý trước, sau mới giảng văn thơ đời Trần. Nhưng vì chủ trương thiền viện Trúc Lâm lấy 

thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần làm nền tảng căn bản, nên giảng văn thơ đời Trần trước, 

sau giảng tiếp văn thơ đời Lý, Hậu Lê... để thực hiện bộ sách Thiền Học Phật Giáo Việt 

Nam. Do đó chúng tôi có thể giảng ngược về trước và có thể giảng lùi lại sau, tùy theo 

trường hợp cần thiết. 

Trước khi học Tham Đồ Hiển Quyết, chúng ta nên biết qua tiểu sử tác giả là thiền 

sư Viên Chiếu. 

� 



PHẦN  I: THAM  ĐỒ  HIỂN  QUYẾT  

CỦA THI ỀN SƯ VIÊN CHI ẾU 

 

Dịch: 

THI ỀN SƯ VIÊN CHI ẾU 

-1090- 

(Đời thứ 7, Dòng Vô Ngôn Thông) 

Sư họ Mai tên Trực, quê ở Phước Đường, Long Đàm , là con người anh bà Linh 

Thái hậu vợ vua Lý Thái Tông . Thủơ nhỏ Sư rất thông minh và hiếu học, nghe ở chùa 

Mật Nghiêm trong bổn quận có vị trưởng lão giỏi về tướng số liền đến nhờ xem. Trưởng 

lão sem xong bảo: Ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ tát, bằng 

không thì việc thọ yểu khó giữ. 

Cảm ngộ lời đoán này, Sư từ giả cha mẹ đến ấp Tiêu Sơn thọ giáo với Định 

Hương trưởng lão. Ở đây phục dịch nhiều năm để thâm nghiêm thiền học,Sư thường trì 

kinh Viên Giác tinh thông pháp tam quán. Một đêm, Sư thấy Bồ tát Văn Thù cầm dao mổ 

bụng Sư, rửa ruột và trao cho diệu dược. Từ đây những sở tập trong tâm rõ ràng khế hợp, 

sâu được ngôn ngữ tam muội, giảng khinh thuiết pháp thao thao. 

Về sau, Sư tìm đến phía tả kinh đô Thăng Long, dựng một ngôi chùa để hiệu là  

Các Tường và trụ trì ở đó. học giả bốn phương tìm đến tham vấn rất đông. 

Có vị tăng hỏi : 

- Phật và Thánh khác nhau thế nào ? 

 Sư đáp : 

 Trùng dương cúc ở dưới rào, 

 Trên cành oanh hót thanh tao dịu dàng. 

    (Ly hạ trùng dương cúc ly đầu thục khí oanh ). 

Tăng thưa : 

Cảm tạ thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra. 

Sư đáp : 



 Ngày thì vần trăng chiếu, 

 Đêm đến ánh trăng soi. 

  (Trú tắc kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố minh). 

Tăng hỏi : 

Đã được thân chỉ của thầy, còn huyề cơ thì dạy thế nào ? 

Sư đáp : 

 Bưng thau nước đầy không chú ý, 

 Một lúc sẩy chân hối ích gì ! 

 (Bất tận thủy bàn kình mãn khứ, nhất tao tha điệt hối hà chi.)  

Tăng hỏi : 

Tất cả chúng sanh từ đâu mà đến ? Sau khi chết đi về đâu ? 

Sư đáp :  

 Rùa mù dùi vách đá, 

 Trạnh qùe trèo núi cao. 

   (Manh quy xuyên thạch bích, bả miết thướng cao sơn). 

Tăng hòi : 

Tâm và Pháp cả hai đều quên, tánh tức  chân ; thề nào là chân ? 

Sư đáp : 

 Hoa núi mưa sa, thần nữ khóc, 

 Tre sân gió thổi, Bá Nha đờn. 

  (Vũ trích nham hoa thần nữ lệ, phong sao đình trúc Bá Nha cầm.) 

Sư có soạn “ Dược Sư dược Nhị Nguyện Văn”, vua Lý Nhân Tông đưa bản thảo 

sứ thần sang Trung Hoa dân vua Triết Tông nhà Tống. Vua Triết Tông trao cho các vị 

cao tọa pháp sư ở chùa Tướng Quốc xem. Xem song các Ngài tâu vua Tống rằng : 

Đây là nhục thân Bồ tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, 

chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. 

Vua Tống liền sắc sao lại một bản, bản chính trả lại cho vua ta. Sứ thần kinh về tâu 

lại, triều đình càng kính nể và khen thưởng Sư. 

Tháng 9 năm Quảng Hựu thứ VI (1090)đời vua Lý Nhân Tông, Sư không bệnh gọi 

môn đồ vào dạy: 



Trong thân ta đây, xương, lóng ,gân mạch... bốn đại hòa hợp, ắt phải có vô thường. 

Ví như gnôi nhà khi hoại, nóc mái xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi, hảy nghe ta 

nói kệ : 

 

Âm : 

 Thân như tường bích dĩ đồi thì, 

 Cử thế thông thông thục bất bi, 

 Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 

 Sắc không ẩn hiển nhậm suy di. 

Dịch : 

 Thân như tường vách đã lung lay, 

 Đau đáu người đời luống xót thay 

 nếu đạt tâm không không tướng sắc, 

 Sắc không ẩn hiện mặc vần xoay. 

Nói kệ xong, Sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, thọ 92 tuổi, 56 tuổi hạ. 

Tác phẩm gồm có: 

 Tán Viên Giác Kinh. 

 Thập Nhị Bồ Tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng. 

 Tham Đồ Hiển Quyết, 1 quyển. 

 Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn. 

Giảng : 

“Thiền Sư Viên Chiếu sinh năm 999 tịch năm 1090, đời thứ 7 dòng Vô Ngôn 

Thông. Sư họ Mai tên Trực, quê ở Phước Đường, Long Đàm, là con người anh bà Linh 

Thái hậu vợ vua Lý Thái Tông” Long Đàm là tên huyện, nay tuộc huyện Thanh Trì ngoại 

thành Hà Nội. Cha Ngài là anh của bà Linh Cảm Thái hậu, tức là anh vợ vua Lý Thái 

Tông. 



“Thuở nhỏ Sư rất thông minh và hiếu học, nghe ở chùa Mật Nghiêm trong bổn 

quận có vị trưởng lão giỏi về tướng số liền đến nhờ xem. Trưởng lão xem xong, bảo : 

Ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ Tát, bằng không thì 

việc thọ yểu khó giữ”. 

Trưởng lão nói ‘... thọ yểu khó giữ ‘ là do trưởng lão thấy tướng Ngài yểu mà nói, 

hay vì thấy tư chất Ngài thông minh đĩnh đạc, muốn Ngài đi tu để làm lợi ích cho Phật 

pháp nên nói như thế để dọa. Câu này có tác dụng làm cho người nghe sợ chết yểu phải đi 

tu. Phần đông tu sĩ chúng ta chủ quan thấy ai còn trẻ, thông minh khôi ngô đến chùa thưa 

hỏi điều gì là khuyến khích đi tu, hoặc khuyến khích trực tiếp hay gián tiếp. Vị trưởng lão 

này không trực tiếp khuyến khích Ngài tu, mà chỉ nói nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ tát, 

bằng không thì việc sống lâu hay chết yểu khó lường được. Nghe nói vậy đâu ai có gan ở 

ngoài đời, đành phải đi tu. Đó là cái khéo cuả trưởng lảo. 

“Cảm ngộ lời nói này, Sư từ giả cha mẹ đến ấp Tiêu Sơn thọ giáo với Định Hương 

trửng lão. Ở đây phục dịch nhiều năm để thâm nghiêm thiền học, Sư thường trì kinh Viên 

Giác, tinh thông pháp Tam quán”. Ngài trì pháp Tam quán cuả Kinh Viên Giác đến thông 

suốt. Điều này cho chúng ta thấy Ngài vừa tu thiền vừa trì kinh, chớ không phải chỉ 

chuyên về thiền. Tam quán của Kinh Viên Giác : Xa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na, 

dịch như thế thì đơn giản và dễ hiểu. 

Kinh Viên Giác giải Xa ma tha là dừng lặng, người muốn cầu tánh Viên Giác nơi 

mình thì dùng tâm tỉnh giác quán chiếu, lấy lặng lẽ làm hạnh, đối cảnh nhiểm tịnh tâm 

không duyên theo là thể chân chỉ. Nhớ là thể chân chỉ, chớ không phải là kềm chế một 

chổ. Thể chân chỉ là dừng ở bản thể chân tâm. Như vậy ở đây khác với chỉ thông thường, 

chỉ thông thường là chú tâm vào một cảnh cho tâm an định. Còn chỉ ở đây là đối cảnh 

nhiểm tịnh không theo, tức là dừng ngay bản thể chơn tâm nơi mình, không phải dừng ở 

cảnh bên ngoài. Quý vị phải hiểu chổ này cho rõ, kẻo lầm với pháp tu chỉ khác. Pháp tu 

chí này tương đương với Không quán cuả tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai cũng chia 

Tam quán là Không quán, Giả quán và Trung quán. 

Tam ma bát đề ở đây dịch là đẳng chí, nghĩa là đến một cách bình đẳng, xa lià hôn 

trầm trạo cử gọi là đẳng. Người tu thiền đa số đều mắc bệnh hôn trầm và trạo cử, lià được 

hai bệnh này thì tâm bình đẳng an hòa, không còn bị trạo cử làm rối, không bị hôn trầm 



làm mê, bình đẳng ở chổ đó. Nói cách khác là trung hòa giữa trạo cử và hôn trầm, đến 

chổ an hòa gọi là đẳng gọi là chí. Người muốn cầu Viên Giác nơi mình, dùng tâm tỉnh 

giác biết rõ tâm thức và căn trần đều do nhân huyễn hóa mà có, liền khởi quán huyễn để 

trừ các huyễn. Nghĩa là thấy các pháp đều là huyễn hóa, do mê lầm nên chấp nó là thật. 

Bây giờ phải quán huyễn để trừ mê lầm, dứt cái chấp huyễ là thật, gọi là trừ huyễn. Đây 

là phương tiện tùy duyên quán, tức là tùy duyên trải qua các cảnh mà tâm an không động. 

Nói cách khác là thấy tất cả pháp như huyễn, hay thấy căn, trần và tâm thức đều là tướng 

huyễn hóa, nên tâm an không động. Tâm thức thuộc về thọ, tưởng, hành, thức, hay thuộc 

về ý, do các duyên sanh ra, không phải là thể tánh của tâm. Chổ này tôi thường nhắc tăng 

ni ‘tu biết vọng ‘ xả bỏ vọng niệm, lâu ngày thấy hơi đau đầu thì nên khởi quán thân này 

và ngoại cảnh đều là tướng huyễn hóa, để khỏi quay lại quán nội tâm. Nhờ thấy thân tứ 

đại và ngoại cảnh bên ngoài, do duyên hợp huyễn hóa không thật nên mắt thấy cảnh tâm 

không xao động không dính mắc. Quán bên ngoài thì không kềm chế bên trong do đó 

không bị đau đầu. Tu như thế gọi là ‘hay tùy duyên trải qua các cảnh mà tâm an không 

động ‘. Tuy vẫn thấy cảnh này cảnh nọ khác nhau, song tất cả tướng khác ấy đều là huyễn 

hóa không thật nên tâm không dính mắc không động. Đó cũng là một phương tiện an tâm. 

Thế nên nói pháp quán này tương đương với Giả quán của tông Thiên Thai. Về sau Ngài 

dịch qúa đơn giản, Tam ma bát đề dịch là quán, không dịch là đẳng chí. 

Thiền na dịch là tịnh lự, tịnh là định, là tâm không dấy niệm xao động, lự là tuệ, là 

quán chiếu soi sét các pháp thấy đúng như thật. Người muốn cầu Viên Giác dùng tâm 

tịnh giác thấy các pháp thường yên lặng, không khởi quán càc pháp huyễn hóa. Khéo tùy 

thuận cảnh giới lặng lẽ, tức là đối cảnh mà tâm vẫn lặng lẽ. Thay vì đối cảnh phải quán 

huyễn hóa, nhưng không quán mà tùy thuận các cảnh tâm vẫn lặng lẽ, gọi là nhị biên chỉ. 

Nhị biên là hai bên, bên chỉ và bên quán đều lặng lẽ, tức là không phân biệt sanh tử và 

Niết bàn. Thường thì chúng ta hoặc đắm mê sanh tử hoặc ưa thích Niết bàn, nhưng tu tới 

đây thì không còn thấy sanh tử và Niết bàn là hai tướng đối đãi nữa. Tất cả tướng đối đãi : 

có không, phải quấy, tốt xấu... là kiến chấp hai bên đều hết sạch, Chỉ và Quán ở trước 

không còn. Đó là Thiền na, tương đương với Trung quán của tông Thiên Thai. 

Ba pháp Chỉ, Quán và Thiền na là ba pháp tu cương yếu của kinh Viên Giác, thiền 

sư Viên Chiếu nghiên cứu lâu ngày được thâm nhập. Ngài tu thiền mà thâm nhập ba pháp 



quán của kinh Viên Giác, như vậy là Ngài vừa thông giáo vừa đạt lý thiền. Giống như 

thiền sư Tông Mật sau khi được truyền tâm ấn, Ngài tiếp nhận kinh Viên Giác, xem chưa 

hết, cảm ngộ rơi nước mắt. Như vậy thiền sư Viên Chiếu ở Việt Nam và thiền sư Tông 

Mật ở Trung Hoa vừa hội lý thiề vừa thông lý kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác là bộ kinh 

Đại Thừa dạy tu thiền rất cao, phù hợp với đường lối tu của Thiền Tông. Bởi thế kinh và 

thiền không tách rời mà liên hệ rất chặt chẽ. 

‘ Một đêm trong thiền định, Sư thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng Sư, rửa 

ruột cho và trao diệu dược. Từ đây những sở tập trong tâm rõ ràng khế hợp, sâu được 

ngôn ngữ tam muội, giảng kinh thuyết pháp thao thao ‘. Chổ này hơi khó hiểu nhưng có 

thật. Tại sao khó hiểu ? Trong thiền định lẽ ra không được mê, mà Ngài thấy Bồ tát Văn 

Thừ cầm dao mổ bụng, rửa ruột rồi cho thuốc hay. Vậy lúc đó Ngài tỉnh hay mê? Nếu 

tỉnh thì không có mộng, mà mộng thì không tỉnh. Thật ra việc này hơi huyền bí, nhưng 

thường xảy ra ở các thiền sư. Tức là trong khi định dường như mê, song đây  là việc mầu 

nhiệm trong đạo, khó mà giải thích. Bồ tát Văn Thù là căn bản trí là trí gốc. Có sẵn nơi 

mỗi người, cầm dao mổ bụng rửa ruột là dẹp sạch hết vô minh phiền não, trao cho diệu 

dược là phát ra diệu dụng. Từ đó Ngài sạch hết vô minh phiền não, cho nên từ khi mộng 

về sau, những sở tập nơi tâm Ngài được khế hợp. Ngài không đắn đo, cần thì phát ngôn 

không nghĩ được ngôn ngữ tam muội giảng kinh thuyết pháp thao thao. Ngôn ngữ tam 

muội là nói năng trong chánh định. Nói năng là động làm sao định được ? Sở dĩ ở đây nói 

ngôn ngữ tam muội là vì người nhập được thể Viên Giác rồi, lúc nói không suy nghĩ, 

không đắn đo, cần thì phát ngôn không nghĩ ngợi, nên nói ngôn ngữ tam muội. Người 

thường người thường muốn nói phải suy nghĩ lựa lời rồi mới nói, nói như thế chưa phải là 

ngôn ngữ tam muội. còn Ngài thì giảng nói thao thao, không lắp bắp ngần ngại nên gọi là 

ngôn ngữ tam muội. Quý vị mai kia sáng đạo, bất cứ ai hỏi câu gì, cũng trả lời thao thao 

và hợp đạo, đó là quý vị đã được ngôn ngữ tam muội. 

‘ V ề sau, Sư tìm đến phía tả kinh đô Thăng Long, dựng một ngôi chùa để hiệu là 

Càt Tường và trụ trì ở đó. Học giả bốn phương tìm đến tham vấn rất đông’. Càt là tốt, 

tường là lành, càt tường là tốt lành. Ngôi chùa Ngài dựng ở phía tả kinh đô Thăng Long 

với cái hướng tốt lành, nên người khắp nơiđến tham vấn rất nhiều. Phần tham vấn chúng 

tôi không giảng ở đây, vì trong Tham Đồ Hiển Quyết, nên chúng tôi thông qua phần này. 



‘ Sư có soạn Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn, vua Lý Nhân Tông đưa bản thảo 

cho sứ thần sang Trung Hoadâng cho vua Triết Tông nhà Tống. Vua Triết Tông trao cho 

các vị cao tọa pháp sư ở chùa Tướng Quốc xem. Xem xong, các Ngài tâu vua Tống rằng : 

Đây là nhục thân Bồ-tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, 

chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. 

Vua Tống liền sắc sao một bản, bản chính liền trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh 

tâu lại, triều đình càng kính nể và khen thưởng Sư”. 

Ngày xưa người Trung Hoa tự xem nước họ là nước lớn ở giữa, những nước nhỏ ở 

chung quanh, họ cho là những nước nhược tiểu. Việt Nam chúng ta cũng bị ở trong cảnh 

đó, vì vậy mỗi năm phải triều cống để giữ mối giao hòa. Và, văn học của chúng ta ngày 

xưa cũng bị lệ thuộc Trung Hoa, nên họ rất xem thường người Vi ệt Nam. Thế mà khi đọc 

quyển Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn của thiền sư Viên Chiếu, các vị pháp sư đều khen 

và nói không dám thêm bớt một chữ. Đó là lòng kính trọng của họ đối với Ngài người 

nước nhược tiểu, khiến cho vua và triều đình Việt Nam càng kính trọng Ngài. 

“Tháng 9 năm Quảng Hựu thứ 6 (1090) đời Lý Nhân Tông, Sư không bệnh gọi 

môn đồ vào dạy: 

- Trong thân ta đây, xương lóng gân mạch, bốn đại hòa hợp, ắt phải vô thường. Ví 

như ngôi nhà khi hoại, nóc mái, xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi, hãy nghe ta nói 

kệ: 

 Thân như tường bích dĩ đồi thì, 

 Cử thế thông thông thục bất bi. 

 Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 

 Sắc không ẩn hiển nhậm suy di. 

Dịch : 

 Thân như tường vách đã lung lay, 

 Đau đáu người đời luống xót thay. 

 Nếu đạt tâm không, không tướng sắc, 

 Sắc không ẩn hiện mặc vần xoay. 

Nói kệ xong, Sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, thọ 92 tuổi, 56 tuổi hạ. 

Tác phẩm gồm có: 



- Tán Viên Giác Kinh. 

- Thập Nhị Bồ-tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng. 

- Tham Đồ Hiển Quyết. 

- Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn. 

Các tác phẩm của Ngài đều bị mất, chỉ còn quyển Tham Đồ Hiển Quyết, chúng ta 

đang học đây. Bây giờ tôi giảng nghĩa bài kệ cho quí vị hiểu. “Thân như tường bích dĩ 

đồi thì, cử thế thông thông thục bất bi”. Ngài nói thân tứ đại này như tường vách đã lung 

lay hư sụp. Tất cả người đời khi thấy thân tứ đại lung lay hư hoại ai cũng buồn bã xót 

thương. “Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, sắc không ẩn hiển nhậm suy di”. Nếu thấu 

suốt được tâm không, tức là không còn thấy tướng đối đãi hai bên thì sắc hay không ẩn 

hiện tùy nó đổi dời. Nếu người tu chúng ta ai cũng thấy tường tận như vậy thì khi nhắm 

mắt chỉ nở nụ cười chớ không buồn, ngược lại thì khi nhắm mắt buồn lo. Hai câu đầu nói 

lên tâm trạng của người thế gian, đối với thân tứ đại này, khi bảy tám mươi tuổi, già yếu 

giống như tường vách xiêu vẹo lung lay, tuy nó lung lay sắp ngã sắp chết, mà vẫn thương 

tiếc không đành lòng bỏ đi. Đó là tâm lý chung của những người mê thương tiếc thân. Là 

người tỉnh đạt được tâm thể vốn rỗng lặng, không bị tướng sắc tướng không đối đãi làm 

phiền lụy, chỉ là một tâm thể thênh thang rỗng lặng thì, mặc tình thân này sinh hay tử 

không buồn lo thương tiếc. Tôi mong rằng tất cả chúng ta tu ở đây, tới lúc xả bỏ thân xác 

này, ai cũng được tâm thái như hai câu kệ mà chúng ta vừa học. Đây là phần lịch sử 

chứng minh chỗ đạt đạo của Ngài. Do đó thiền khách đến thưa hỏi, Ngài tùy duyên đối 

đáp rất linh động và chính xác; đối với giáo điển cũng như đối với Thiền tông không có 

chỗ nào đáng cho chúng ta nghi ngờ. 
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Âm : 

THAM ĐỒ HIỂN QUYẾT 

Nhất nhật, đường tiền tọa thứ, hốt hữu tăng vấn: 

- Phật chi dữ Thánh, kỳ nghĩa vân hà ? 

Sư vân: 

 Ly hạ trùng dương cúc, 

 Chi đầu thục khí oanh. 

Tiến vân: 

- Tạ ! Học nhân bất hội, thỉnh tái chỉ thị. 



Sư vân: 

 Trú tắc kim ô chiếu, 

 Dạ lai ngọc thố minh. 

Tăng hựu vấn: 

 Dĩ hoạch sư chân chỉ, 

 Huyền cơ thị như hà ? 

Sư vân: 

 Bất thận thủy bàn kình mãn khứ, 

 Nhất tao tha điệt hối hà chi ! 

Tiến vân: 

- Tạ ! 

Sư chỉ vân: 

 Mạc trạc giang ba nịch, 

 Thân lai khước tự trầm. 

Hựu vấn: 

- Thiếu Thất, Ma Kiệt tối huyền, tự cổ vu kim thùy kế tương vi chủ ? 

Sư vân: 

 U minh càn tượng nhân ô thố, 

 Khuất khúc khôn duy vị Nhạc, Hoài. 

Hựu vấn: 

 Như hà thị đại đạo, 

 Căn nguyên nhất lộ hành ? 

Sư vân: 

 Cao ngạn tật phong trí kính thảo, 

 Bang gia bản đãng thức trung lương. 

Hựu vấn: 

 Nhất thiết chúng sinh tòng hà nhi lai, 

 Bách niên chi hậu tòng hà nhi khứ ? 

Sư vân: 

 Manh quy xuyên thạch bích, 



 Ba miết thướng cao sơn. 

Hựu vấn: 

 - Thanh thanh thúy trúc tận chân như”, như hà thị chân như dụng ? 

Sư vân: 

 Tặng quân thiên lý viễn, 

 Tiếu bả nhất âu trà. 

Tiến vân: 

- Nhậm ma tức “không lai hà ích ?” 

Sư vân: 

 Thùy thức Đông a khứ, 

 Đồ trung tái bạch đầu. 

Hựu vấn: 

 Dã hiên nhất thâm hộ, 

 Thùy thức đẳng nhàn xao ? 

Sư vân: 

 Kim cốc tiêu sơ hoa thảo loạn, 

 Nhi kim hôn hiểu nhậm ngưu dương. 

Tiến vân: 

Vi thập ma như thử ? 

Sư vân: 

 Phú quý kiêm kiêu thái, 

 Phiên linh bại thị lâu. 

Hựu vấn: 

 Long nữ hiến châu thành Phật quả, 

 Đàn na xả thí phúc như hà ? 

Sư vân: 

 Vạn cổ nguyệt trung quế, 

 Phù sơ tại nhất luân.  

Tiến vân: 

- Nhậm ma tức lao nhi vô công ? 



Sư vân: 

 Thiên thượng như huyền kính, 

 Nhân gian xứ xư thông. 

Hựu vấn: 

 Độ hà tu dụng phiệt, 

 Đáo ngạn bất tu thuyền. 

 Bất độ thời như hà ? 

Sư vân: 

 Hạc trì ngư tại lục, 

 Hoạch hoạt vạn niên xuân. 

Tiến vân: 

- Nhậm ma tức “tùy lưu thủy hoạch diệu lý ?” 

Sư vân: 

 Kiến thuyết Kinh Kha lữ, 

 Nhất hành cánh bất hồi. 

Hựu vấn: 

 Kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí, 

 Thỉnh Sư phương tiện luyện tinh hình. 

Sư vân: 

 Bất thị Tề quân khách, 

 Ná tri hải đại ngư ? 

Tiến vân: 

 Quách quân nhược bất nạp, 

 Gián ngữ diệc hề vi ? 

Sư vân: 

 Nhược dục tiên đề ẩm, 

 Hưu vi xảo họa xà. 

Hựu vấn: 

- Xà tử ư lộ thỉnh sư cứu hoạt. 

Sư vân: 



- Nhữ thị hà phương nhân ? 

Tăng viết: 

Bản lai sơn nhân. 

Sư vân: 

 Tốc hồi cựu nham ẩn, 

 Mạc kiến Hứa Chân Quân. 

Hựu vấn : 

 Hải tạng thao thao ưng bất vấn, 

 Tào Khê trích trích thị như hà ? 

Sư vân : 

 Phong tiền tùng hạ thê lương vận, 

 Vũ hậu đồ trung thiển trọc nê. 

Tiến vân : 

 Nhậm ma tất bất dị kim thời dã ? 

Sư vân : 

 Ly hạ trùng dương cúc 

 Chi đầu noãn nhật oanh. 

Hựu vấn : 

 Chiêu chiêu tâm mục chi gian, 

 Lãng lãng sắc thân chi nội. 

Nhi lý bất khả phân, tướng bất khả đổ, vi thập ma bất đổ ? 

Sư vân : 

 Uyển trung hoa lạn mạn, 

 Ngạn thượng thảo ly phi. 

  Tiến vân : 

 Tuế hàn quần miêu lạc, 

 Hà dĩ khả tuyên dương. 

  Sư vân :  

 Hỷ quân lai tự đạt, 

 Bất diệt khả hoan ngu. 



  Tiến vân : 

 Hạnh văn kim nhật quyết 

 Tòng thử miển hốt vô. 

  Sư vân : 

 Thiển nịch tài đề xuất, 

 Hồi đầu vạn trượng đàm. 

  Hựu vấn : 

 Niết bàn thành nội thượng do nguy. 

 Như hà thị bất nguy chi xứ ? 

  Sư vân : 

  Doanh sào liêm thượng thán, 

 Mấn phát vĩ thiều kinh. 

  Tiến vân : 

 Nhược tao thời bách cận, 

 Lưỡng xứ thị hà vi ? 

  Sư vân : 

 Trượng phu tùy phóng đãng, 

 Phong nguyệt thả tiêu dao. 

  Hựu vấn : 

 Nhất thiết chúng sanh 

 Giai ngôn thị Phật’. 

 Thử lý vị minh, 

 Thỉnh sư thùy thị. 

   Sư vân : 

 Khuyến quân thả vụ nông tang khứ, 

 Mạc học tha nhân đãi thố lao. 

  Tiến vân : 

 Hạnh mông sư hiển quyết, 

 Chung bất hướng tha cầu. 

  Sư vân : 



 Khả nhân tao nhất yết, 

 Cơ tọa khước vong xan. 

 Hựu vấn : 

 Kỷ niên đa tích nang trung bảo, 

 Kim nhật đương trường địch diện tiền. 

 Sư vân : 

 Chỉ đãi trung thu nguyệt, 

 Khước tao vân vũ xâm. 

 Tiến vân : 

 Tuy văn sư ngữ thuyết, 

 Thử lý vị phân minh. 

  Sư vân : 

 Tiếu tha đồ bảo trụ, 

 Nịch tử hướng trung lưu. 

 Hựu vấn : 

 Như hà thị nhất pháp ? 

 Sư vân : 

 Bất kiến xuân sinh kiêm hạ trường, 

 Hựu phùng thu thục cập đông tàng. 

Tiến vân : 

 Nhậm ma tức thành Phật đa dã ? 

Sư vân : 

 Tổ Long khu tự chỉ, 

 Từ phúc viễn đồ lao. 

Hựu vấn : 

 ‘Ki ến tính thành Phật’,kỳ nghiã như hà ? 

Sư vâv : 

 Khô mộc phùng xuân hoa cạnh phát, 

 Phong suy thiên lý phức thần hương. 

Tiến vân : 



 Học nhân bất hội, nguyện Sư tái chỉ. 

Sư vân : 

 Vạn niên già tử thụ, 

 Thương thúy tủng vân đoan. 

Hựu vấn : 

 Ma ni dữ chúng sắc, 

 Bất hợp bất phân ly. 

Sư vân : 

 Xuân hoa dữ hồ điệp, 

 Cơ luyến cơ tương vi. 

Tiến vân : 

 Nhậm ma tức tùytha hỗn tạp ? 

Sư vân : 

 Bất thị Hồ tăng nhãn, 

 Đồ lao sính biện nhâu. 

Hựu vấn : 

 Như hà thị xúc mục Bồ đề ? 

Sư vân : 

 Kỷ kinh khúc mộc điểu, 

 Tần suy lãnh tê nhân. 

Tiến vân : 

 Học nhân bất hội, cánh thỉnh biệt dụ. 

Sư vân :  

 Tủng nhân thính cầm hưởng, 

 Manh giả vọng thiềm thừ. 

Hựu vấn : 

 Bản tự hữu hình kiêm hữu ảnh, 

 Hữu thời ảnh dã ly hình phủ ? 

Sư vân : 

 Chúng thủy triều Đông hề vạn phái tranh lưu, 



 Quần tinh củng Bắc hề thiên cổ quy  tâm. 

Hựu vấn : 

 Như hà thị ‘nhất cú liễu nhiên siêu bách ức ?’ 

Sư vân :  

 Viễn hiệp Thái sơn siêu Bắc Hải, 

 Nguỡng phao trụ trượng nhập thiềm cung. 

Hựu vấn : 

 Duy thử nhất sự thật, 

 Dư thị tắc phi chân. 

 Như hà thị chân ? 

Sư vân : 

 Trượng đầu phong dị động, 

 Lộ thượng vũ thành nê. 

Hựu vấn : 

 Bất hướng Như Lai thi diệu tạng, 

 Bất cầu tổ diệm tục đăng chi. 

 Ý chỉ như hà ? 

Sư vân :  

 Thu thiên đoàn thử lệ, 

 Tuyết cảnh mẩu đơn khai. 

Hựu vấn : 

 Như hà thị tối diệu chi cú ? 

Sư vân : 

 Nhất nhân hướng ngung lập, 

 Mãn tọa ẩm vô hoan ? 

Hựu vấn : 

 Cổ kim đại sự ưng vô vấn, 

 Đặc điạ Tây lai ý nhược hà. 

Sư vân :  

 Xảo ngôn lệnh sắc giả, 



 Toản quy đả ngõa nhân. 

Hựu vấn : 

 ‘Tâm pháp song vong tính tức chân’. Như hà thị ‘chân’ ? 

Sư vân : 

 Vũ trích nham hoa thần nữ lệ, 

 Phong xao đình trúc Bá Nha cầm. 

Hựu vấn : 

 Như hà thị tối diệu chi cú ? 

Sư vân : 

Hầu lý do tồn ngạch 

 Thường cư bất khoái nhiên. 

Hựu vấn : 

 Hữu chứng hữu tu khai tứ bệnh, 

 Xuất đầu hà khả thoát trần lung. 

Sư vân : 

 Sơn cao cánh đại dung thần trữ 

 Hải khoát năng thâm nạp tế lưu. 

Hựu vấn : 

 ‘Duy Phật dữ Phật nãi tri tư sự’. Như hà thị ‘tư sự ‘ ? 

Sư vân : 

 Giáp kính sâm sâm trúc, 

 Phong suy khúc tự thành. 

Hựu vấn : 

 Bất dụng bình thường, bất dụng thiên nhiên, bất dụng tác dụng, nhi kim tác 

thập ma ? 

Sư vân : 

 Bồng thảo thê đê yến, 

 Thương minh ẩn cự lân. 

Hựu vấn : 

 Tứ đại đới lai do khoán kiếp, 



 Thỉnh sư phương tiện xuất luân hồi. 

Sư vân : 

 Cử thế súc đồ tê thị bảo, 

 Thực ư kinh cức ngoạ ư nê. 

Hựu vấn : 

 ‘Chủng chủng thủ xả, giai thị luân hồi’. 

 Bất thủ bất xả thời như hà ? 

Sư vân : 

Tòng lai hồng hiện thù thường sắc, 

Hữu diệp sâm si bất hữu hoa. 

Hựu vấn : 

 ‘Ngôn ngữ đạo đoạn’ kỳ ý như hà ? 

Sư vân : 

 Giốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo, 

 Sơn nam đới nguyệt quá tường lai. 

Hựu vấn : 

 ‘Chư Phật thuyết pháp giai thị hóa vật. 

Nhược ngộ bản ý, thị sanh xuất thế’. Như hà thị ‘bản ý’. 

Sư vân : 

 Xuân chức hoa như cẩm, 

 Thu lai diệp tự hoàng. 

Hựu vấn : 

 Như hà thị ‘trực triệt nhất lộ’ ? 

Sư vân : 

 Đông tây xa mã tẩu, 

 Trần thổ hiểu hôn phi. 

Hựu vấn : 

 Hữu pháp hữu tâm khai vọng thức, 

 Như hà tâm pháp đãng câu tiêu ? 

Sư vân : 



 Khả đoạt tùng sao trường uất uất, 

 Khởi ưu sương tuyết lạc phân phân. 

Hựu vấn : 

 Tổ ý dữ giáo ý như hà ? 

Sư vân : 

 Hứng lai hề trượng du vân kính, 

 Khốn tức thùy liêm ngọa tức sàng. 

Hựu vấn : 

 Thế nhân giai nhẫm ốc, lậu nhân hà sở tại ? 

Sư vân : 

 Kim ô kiêm ngọc thố 

 Doanh trắc mạn lao phân. 

Hựu vấn : 

 Như hà thị Tào Khê nhất lộ ? 

Sư vân : 

 Khả lân khắc chu khách, 

 Đáo xứ ý thông thông. 

� 

Dịch : 

 BÀY RÕ BÍ QUYẾT CHO NGƯỜI THAM V ẤN 

Có vị tăng hỏi : “Phật Và Thánh khác nhau thế nào ?” 

Sư đáp :Trùng dương cúc nở dưới rào, 

 Trên cành oanh hót thanh tao diụ dàng. 

Tăng thưa : “Cảm tạ thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra”. 

Sư đáp :Ngày thì vần nhật chiếu, 

 Đêm đến ánh trăng soi. 

Tăng lại hỏi : “ Đã được chân chỉ của thầy, còn huyền cơ thì thế nào ?” 

Sư đáp :Bưng thau nước đầy không chú ý, 

 Một lúc sẩy chân hối ích gì ? 



Tăng thưa : Đa tạ ! 

Sư bảo :Chớ rửa sông to sóng, 

 Chính mình đến chết chìm. 

Tăng hỏi : Thiếu Thất, Ma Kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm chủ ? 

Sư đáp :Trời tối sáng soi nhờ thật nguyệt 

 Đất hiểm, phân ranh có núi sông. 

Tăng hỏi :Thế nào là đại đạo, 

 Cội nguồng một lối đi ? 

Sư đáp :Gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng, 

 Nước nhà lận đận thấy tôi trung. 

Hỏi : Tất cả chúng sanh từ đâu tới. 

 Sau khi trăm tuổi sẽ về đâu ? 

Đáp : Rùa mù dùi vách đá, 

 Trạnh què trèo núi cao. 

Hỏi : “Trúc biết xanh Xanh trọn là chânnhư”, thế nào là “dụng” của chân như ? 

Đáp : Tặng anh đi ngàn dặm, 

 Cười trao một ấm trà. 

Hỏi : Thế nào là uổng công đến mà vô ích ? 

Đáp : Ai biết được người chủ (Đông A), 

 Trên đường lại bạc đầu. 

Hỏi : Cửa kín nhà quê vắng, 

 Ai biết gõ dễ dàng. 

Đáp : Kim cốc tiêu điều hoa cỏ loạn, 

 Mà nay sớm tối mặc ngựa dê. 

Hỏi : Tại sao như thế ? 

Đáp : Giàu sang vẫn kiêu sa, 

 Khiến thành lầu chợ hoại. 

Hỏi : Long nữ dâng châu thành Phật quả, 

 Đàn na bố thí phước thế nào ? 

Đáp : Quế trong trăng muôn thuở, 



 Héo tươi tại một vầng. 

Hỏi : Thế nào nhọc mà không công ? 

Đáp : Trên trời như treo gương, 

 Nhân gian nơi nơi tỏ. 

Hỏi : Qua sông cần dùng bè, 

 Đến bờ thuyền bỏ lại. 

 Khi không qua thì thế nào ? 

Đáp : Hồ khô cá mắc cạn, 

 Sống được muôn năm xuân. 

Hỏi : Thế nào theo dòng mới được diệu lý ? 

Đáp : Thấy nói bạn Kinh Kha, 

 Một đi không trở lại. 

Hỏi : Quặng, vàng lẫn lộn nguyên một loại, 

 Thỉnh Thầy phương tiện luyện cho tinh.  

Đáp : Chẳng phải khách vua Tề, 

 Đâu biết cá to biển. 

Hỏi : Ông Quách chẳng chiụ nhận,  

Can gián làm cũng làm gì ? 

Đáp : Nếu muốn trước uống rượu, 

 Khéo vẽ rắn làm gì ? 

Hỏi : Rắn chết trên đường xin thầy cứu sống ? 

Sư bảo : Ông là người phương nào ? 

Tăng thưa : Vốn là người ở núi. 

Sư bảo :Núi xưa về ẩn gấp, 

 Chớ thấy Hứa Chân Quân. 

Hỏi : Biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi, 

 Tào Khê giọt giọt là thế nào ? 

Đáp : Trước gió thông reo tiếng buồn bã, 

 Mưa tạnh trên đường ít bùn lầy. 

Hỏi : Thế nào là chẳng khác thời nay ? 



Đáp : Trùng dương cúc ở dưới rào, 

  Trên cành oanh hót thanh tao nhẹ dàng. 

Hỏi : Rõ ràng trong khoảng tâm mắt, 

 Sáng chói ở trong sắc thân. 

Thế nào lý không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy ? 

Đáp : Trong vườn hao khoe sắc, 

 Lấy gì để khoe xinh. 

Đáp : Mừng ông đã thấu suốt, 

 Cũng chẳng vui hay sao. 

Tăng nói : Hân hạnh nghe Thầy giải, 

  Từ đây khỏi chợt không. 

Sư đáp : Chìm cạn vừa ra khỏi, 

  Quay đầu muôn trượng đầm. 

Hỏi : “Trong thành Niết bàn vẫn còn nguy”. Thế nào là chổ chẳng nguy ? 

Dáp : Xây tổ trên rèm cháy, 

 Râu tóc làm hoa lau. 

Hỏi : Nếu gặp khi bức bách, 

 Gió trăng mặc tiêu dao. 

Hỏi : Tất cả chúng sanh đều nói là Phật, 

 Lý này chưa rõ xin Thầy chỉ dạy. 

Đáp : Khuyên ông hảy gắng việc nông tang, 

 chớ học theo người đợi thỏ nhọc. 

Tăng nói : Được nhờ Thầy chỉ rõ, 

  Trọn chẳng đến ai cầu. 

Sư nói : Đáng thương người mắc nghẹn, 

  Ngồi đói lại quên ăn. 

Tăng nói : Nhiều năm cất giấu báu trong đãy, 

  Ngày nay trước mắt thấy rõ ràng. 

Sư nói : Chỉ đợi trăng thu sáng, 

  Đâu ngờ mây mưa che. 



Tăng nói : Tuy nghe Thầy thuyết giảng, 

  Lý này vẫn chưa rành. 

Sư đáp : Cười kẻ luống ôm cột, 

  Chết đuối nằm giưã dòng. 

Hỏi : Thế nào là một pháp ? 

Đáp : Chẳng thấy xuân sanh cùng hạ trưởng, 

 Lại gặp thu chín và đông thâu. 

Hỏi : Thế nào là nhyều người thành Phật ? 

Đáp : Tổ long chợt tự dừng, 

 Từ Phúc xa luống nhọc. 

Hỏi : Kiến tánh thành Phật, nghiã ấy thế nào ? 

Đáp : Cây khô gặp xuân hoa đua nở, 

 Gió thổi hương thần thơm rất xa. 

Tăng nói : Đệ tử chưa hiểu, xin Thầy chỉ lại. 

Sư đáp :Muôn năm cây cà ấy, 

 Xanh tươi thấu từng mây. 

Hỏi : Ma Ni cùng các sắc, 

 Chẳng hợp cũng chẳng lià ? 

Đáp : Hoa xuân cùng bươm bướm, 

 Lúc mến lúc chia lià. 

Hỏi : Thế nào theo kia hỗn tạp ?  

Đáp : Chẳng phải mắt tăng Ấn, 

 Luống nhọc trình biện châu. 

Hỏi : Thế nào là chạm mắt Bồ đề ? 

Đáp : Chim từng sợ cây cong, 

 Thổi mãi người lạnh buốt. 

Hỏi : Đệ tử chẳng hiểu, xin Thầy cho dụ khác. 

Đáp : Kẻ điếc nghe đàn sáo, 

 Người mù ngắm trăng lên. 

Hỏi : Vốn tự có hình cùng có bóng, 



 Có khi bóng cũng lià hình chăng ? 

Đáp : Các sông về Đông chừ muôn dòng tranh chảy, 

 Chúng sao chầu Bắc chừ ngàn xưa về tâm. 

Hỏi : Thế nào là một câu sáng tỏ siêu trăm ức ? 

Đáp : Xa ném Thái Sơn qua biển Bắc,  

 Ngước tung cây gậy đến cung trăng. 

Hỏi : Chỉ một việc này là thựcCòn hai ắt chẳng chân, thế nào là chân ? 

Đáp : Đầu gậy gió dễ động, 

 Trên đường mưa thành lầy. 

Hỏi : “Chẳng hướng Như lai cầu diệu tạng, 

 Không mong đuốc Tổ nối đèn chi”. 

 Ý chỉ câu này thế nào ? 

Đáp : Trời thu hoàng oanh hót, 

 Trong tuyết mẫu đơn xinh. 

Hỏi : Thế nào là câu tuyệt diệu ? 

Đáp : Một người xây vách đứng, 

 Cả nhà uống chẳng vui. 

Hỏi : Cổ kim việc lớn thôi không hỏi, 

 Chỉ chuyện Tây lai ý thế nào ? 

Đáp : Người nói khéo mặt lành, 

 Kẻ dùi rùa đập ngói. 

Hỏi : “Tâm pháp cả hai đều quên, tánh tức chân”,thế nào là chân ? 

Đáp : Hoa núi mưa sa Thần nữ khóc,  

 Tre sân gió thổi, Bá Nha đờn. 

Hỏi : Thế nào là câu tuyệt diệu ? 

Đáp : Trong cổ do còn nghẹn, 

 Thường ở chổ bất an. 

Hỏi : Còn tu còn chứng sanh bốn bệnh, 

 Xuất đầu đâu thể thoát lồng trần ? 

Đáp : Núi cao lại lớn dung chứa bụi, 



 Bể cả càng sâu nhận các dòng. 

Hỏi : “Chỉ Phật  với Phật mới biết việc này”, thế nào là việc này ? 

Đáp :  Đường hẹp trúc um tùm, 

 Gió thổi thành khúc nhạc. 

Hỏi : Chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên, chẳng dùng tác dụng, thì 

nay phải làm thế sao  ? 

Đáp : Cỏ bồng chim én đậu, 

 Biển cả náu cá kình. 

Hỏi : Tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp, 

 Thỉnh Thầy phương tiện thoát luân hồi ? 

Đáp : Tất cả chúng sanh tê giác qúi, 

 Ăn toàn gai góc, nghỉ trong bùn. 

Hỏi : Các thứ thủ xả đều là luân hồi, khi không có thủ xả thì sao ? 

Đáp :  Xưa nay sam tiá sắc thường khác, 

 Cành lá sum sê chẳng có hoa. 

Hỏi : Đường ngôn ngữ dứt là ý thế nào ? 

Đáp : Gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, 

 Đầu non mang nguyệt vượt tường sang. 

Hỏi : Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hoá mọi người, mến mộ bản ý gọi là 

xuất thế, sao gọi là bản ý ?  

Đáp : Xuân dệt hoa như gấm, 

 Thu sang lá tự vàng. 

Hỏi : Thế nào là một đường thẳng đứt ? 

Đáp : Đông Tây xe ngựa chạy, 

 Sớm tối bụi mù bay. 

Hỏi : Có pháp, có tâm mở vọng thức, 

 Làm sao tâm pháp thảy tiêu vong ? 

Đáp : Vượt được tùng cao che rợp rợp, 

 Đâu lo sương tuyết rớt bời bời. 

Hỏi : Ý Tổ, cùng ý Kinh thế nào ? 



Đáp : Hứng lên xách gậy chơi rừng núi, 

 Nhọc sức xổ rèm nằm chõng tre. 

Hỏi : Tổ Tổ truyền nhau là truyền việc gì ? 

Đáp : Đói đến cần ăn, 

 Lạnh về phải mặc áo. 

Hỏi :  Người đời đều thuê nhà, 

 Nhà dột ở chổ nào ? 

Đáp : Qụa vàng cùng thỏ bạc, 

 Đầy vơi chớ bận lòng. 

Hỏi : Thế nào là một con đường Tào Khê ? 

Đáp : Đáng thương kẻ mắc thuyền. 

 Đến chốn ý lăng xăng. 

� 
Giảng : 

Có vị tăng hỏi : 

Phật và Thánh khác nhau thế nào ? 

Sư đáp :Trùng dương cúc ở dưới rào, 

 Trên cánh oanh hót thanh tao diụ dàng. 

Tăng thưa :Cảm tạ thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra. 

Sư đáp :Ngày thì vần nhật chiếu, 

 Đêm đến ánh trăng soi. 

Tăng lại hỏi :Đã được chân chỉ của thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào ? 

Sư đáp :Bưng thau nuớc đầy không chú ý, 

 Một lúc sẩy chân hối ích gì ? 

Tăng thưa :Đa tạ ! 

Sư bảo :Chớ rửa sông to sóng, 

 Chính mình đến chết chìm. 

Vị tăng hỏi : “ Phật và Thánh khác nhau thế nào ?” Vị tăng  này thắc mắc, muốn 

biết chỗ khác nhau giữa Phật và Thánh. Kinh A Hàm gọi Phật là Thánh, chữ Thánh còn 



chỉ cho các thầy tỳ kheo tu chứng quả A la hán. Trong bốn quả Thanh văn từ sơ quả Tu 

đà hoàn, Tư đà hàm đến A na hàm gọi là hiền, quả A la hán gọi là Thánh. Quả vị Bồ  tát 

thì Thập tín, Thập trụ... thuộc về hiền, từ Sơ điạ đến Thập điạthuộc về Thánh. Đó là nói 

trong đạo Phật. Ở đây có thể vị tăng này dùng chữ Thánh để chỉ cho Khổng Tử, Mạnh Tử 

cuả đạo Nho. Hỏi Phật và các vị Thánh này khác nhau như thế nào ? Ngài đáp : “Trùng 

dương cúc ở dưới rào, trên cành oanh hót thanh tao dịu dàng”. Nghiã là ở trong rào cuả 

miếng vườn trồng hoa cúc, đến tiết mống chín tháng chín (trùng dương) thì hoa cúc nở, 

trên đầu cành cây vào mùa xuân ấm chim oanh hót. Qua câu trả lời cuả Ngài, quý vị có 

hiểu không ? Câu trả lời thật là lùng, nhưng nên thơ. Mùa xuân chim oanh hót, mùa thu 

(9 tháng 9) hoa cúc nở là ý gì ? Chim oanh, hoa cúc là hai loại tùy thuộc vào thời 

tiết.Thời tiết đến thì chim oanh hót hoa cúc nở. Chim oanh và hoa cúc là hai, nhưng thời 

tiết thì không hai, hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông. thời tiết đổi thay có bốn 

mùa, bốn mùa tuy khác, nhưng thời tiết vẫn là thời tiết. Ý nói Phật và Thánh là hai tên 

khác, nhưng thể cứu cánh thì không hai. 

Qua hai câu thơ Ngài đáp, vị tăng chưa hội nên nói : “Cảm tạ thầy chỉ dạy, học 

nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra”. Ngài dạy tiếp : “Ngày thì vầngnhật chiếu, đêm đến 

ánh trăng soi”. Hai câu thơ này tả cảnh ngày đêm khác nhau rất linh động, nhưng ý không 

khác hai câu thơ trước. Ngày thì có mặt trời chiếu, đêm thì có ánh trăng soi. Dù ngày hay 

đêm, dù mặt trời hay mặt trăng, ánh sáng lúc nào cũng chiếu soi khắp vạn vật. Nghiã là 

mặt trăng, mặt trời tuy hai, nhưng ánh sáng chiếu soi không khác. Vì ánh sáng không hai 

cho nên nói “Ngày thì vầng nhật chiếu, đêm đến ánh trăng soi”. Hai câu này lập lài ý trên 

qua một hình ảnh khác. 

Tăng lại hỏi : “Đã được chân chỉ cuả thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào ?”. Vị 

tăng nói chân chỉ Ngài dạy vị ấy đã nhận được rồi, nhưng huyền cơ thì chưa nhận được 

mới hỏi Ngài là thế nào ? Huyền cơ là cơ nhiệm mầu, chúng ta có thể hiểu chân chỉ là thể, 

huyền cơ là dụng. Và có thể hiểu theo lối quen thuộc là khi được bậc thầy chỉ dạy, nhận 

ra Phật Tánh rồi làm sao gìn giữ ? Tức là làm sao giữ được cơ mầu nhiệm ? Ngài trả 

lời :“Bưng thau nước đầy không chú y, một lúc sẩy chân hối ích gì ?” 

Nghe câu này chúng ta thấy như nói trên trời trên mây, không dính dáng gì tới câu 

hỏi hết. Nhưng nếu thông thì thấy Ngài dạy quá hay. Các vị làm bếp bưng nước rửa rau 



thì hiểu. Nếu bưng thau nước đầy là phải chú ý giữ thau nước, nếu không cẩn thận trợt 

chân sẩy tay đổ hết. Ý câu này rất phù hợp với lời Phật dạy trong kinh A hàm qua ví dụ : 

Có anh tử tội được vua tha, nhưng vua bắt phải bưng dĩa dầu đầy đi từ đầu đường đến 

cuối đường, không để rơi một giọt dầu thì mới khỏi tội chết. Nếu bất cẩn để dầu đổ thì 

tên đao phủ đi sau chém đầu. Được lịnh này anh tử tội chăm chú bưng dĩa dầu đi, ngang 

qua nhiều chổ ăn chơi hấp dẫn như gái đẹp, quán rượu, quán nhạc...Anh chăm chăm bưng 

dĩa đi không dám nhìn qua ngó lại, đi đến cuối đường, dầu không đổ, anh thoát chết. 

Cũng vậy, sau khi nhận được chân chỉ thầy dạy rồi là phải khéo bảo nhậm, đừng tưởng 

mình ngộ rồi là song, mà vẫn phải cẩn trọng gìn giữ. Thiền sư Trần Tôn Túc cũng đã dạy : 

“Vi ệc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ” là nhằm ý này. 

Đức Phật dùng hình ảnh bưng dĩa dầu, thiền sư Trần Tôn Túc dùng hình ảnh đưa ma mẹ, 

Ngài thì dùng hình ảnh bưng thau nước. Ở đây nhiều thiền khách hỏi, Ngài trả lời bằng 

những câu thơ rất thú vị. Ngày nay nếu có người nêu câu hỏi, chúng ta hiểu ý để trả lời 

cho đúng đã khó rồi, đâu được như Ngài mở miệng là thành thơ lại ý nghiã rất chính xác. 

Ngài trả lời quá kỳ đặc, vừa hợp với lý Kinh, vừa đúng với tinh thần thiền, vừa thi vị, 

không sai sót chút nào. 

“Tăng thưa : Đa tạ !” V ị tăng thấy Ngày trả lời như vậy là đủ rồi, nên nói đa tạ, 

cám ơn thầy. Ngài   bảo  : “ Chớ rửa sông to sóng, chính mình đến chết chìm”. Nếu sông 

có sóng to chớ lội xuống tắm rửa hay giặt giũ, sẽ bị sóng cuốn là chết chìm. Ý Ngài dạy 

tuy đã thấy được chân chỉ, biết cách gìn giữ, song chớ xông pha, nếu xông pha e có ngày 

không cứu được. Đa số các thầy trẻ bây giờ có chút hiểu biết, thường có bệnh muốn thử 

xem mình đã là Thánh chưa, nên mới thõng tay vào chợ, nhưng đạo lực chưa vững, tập 

khí chưa sạch. Thử như thế e có ngày bị dòng đời cuốn trôi hỏng cả đời tu. Vì vậy Ngài 

căn dặn phải dè dặt, nếu dưới sông có sóng to, đừng xuống rửa chân hay giặt giũ, sẽ bị 

nước cuốn trôi, cứu không được. Ngài khéo vô cùng, dạy hết sức cặn kẽ, chỉ cái Thể, dạy 

cho cách bảo trì, nhắc phải thận trọng, chớ có tự cao tự đại, e nguy hiểm tới tuệ mạng. 

Tăng hỏi : 

Thiếu Thất, Ma Kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm chủ ? 

Sư đáp : 

 Trời tối sáng soi nhờ nhật nguyệt, 



 Đất hiểm, phân ranh có núi sông. 

Tăng hỏi : “Thiếu Thất, Ma Kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm 

chủ ?” Thiếu Thất là ngọn núi phiá Tây dãy Tung Sơn ở Trung Quốc. Vua Hiếu Minh Đế 

nhà Hậu Ngụy xây chùa Thiếu Lâm tại núi này cho Thiền sư Phật Đà.Sau Tổ Bồ Đề Đạt 

Ma đến đây ngồi xây mặt vào cách chín năm, ngài Thần Quan đế tham học thiền, được 

Tổ truyền y bát và đổi tên là Huệ Khả. Ma Kiệt nói đủ là Ma Kiệt Đà, tên một nước lớn ở 

Ấn Độ thời cổ, nơi đức Phật tu thành đạo và giảng đạo giáo hóa. Có lần đức Phật cũng 

nhập thất ở nước Ma Kiệt Đà. Thế nên vị tăng nói Thiếu Thất Ma Kiệt rất huyền diệu, hỏi 

từ xưa đến nay ai là người kế thừa làm chủ tinh thần Thiếu Thất, Ma Kiệt ? Ngài trả lời : 

“Trời tối sáng soi nhờ nhật nguyệt, đất hiểm phân ranh có núi sông”. Mới nghe chúng ta 

thấy câu trả lời không dính dáng gì với câu hỏi cả. Vị tăng muốn biết bí quyết của Phật và 

của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngày nay ai kế thừa nên mới hỏi, Ngài trà lời như vậy thì ai là 

người kế thừa ? _ Khó hiểu quá ! Song nếu thấu lý thì thấy Ngài trả lời rõ ràng lắm. Trời 

tối mà muốn được sáng thì phải nhơ mặt trời mặt trang toả ánh sáng, chổ tối mới được 

sáng. Dất hiểm là vùng được chia ranh từng phần bởi núi sông, vùng này có đặc tính này 

vùng kia có đặc tính kia. Ý nói ai ngộ đạo thì người đó kế thừa, cũng như trời tối có mặt 

trăng mặt trời soi sáng mới được. Mặt trăng mặt trời chỉ cho người giác ngộ, người nào 

giác ngộ là người đó kế thừa. tùy duyên người truyền bá nơi này, người truyền bá nơi kia, 

chẳng hạn ngài Thần Tú truyền bá theo lối tiệm tuở phương Bắc và Lục TỔ thì truyền bá 

thiền đốn ngộ ở phương Nam Trung Hoa. Tức là chia ranh người truyền phương này, 

người truyền phương kia là tùy duyên, cốt yếu là phải giác ngộ. Có giác ngộ thì sự truyền 

bá kế thừa mới đúng tông phong. 

Tăng hỏi : 

 Thế nào là đại đạo, 

 Cội nguồng một lối đi.  

Sư đáp : 

 Gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng 

 Nước nhà lận đận thất tôi trung. 

Đại Tăng hỏi : “Thế nào là đại đạo, cội nguồn một lối đi ?”  Đai đạo là con đường 

lớn, là lối đi, là cội nguồn cuả tất cả người tu. Vị tăng thắc mắc, hỏi đại đạo mà tất cả 



người tu phải đi là con đường nào, làm sao đi ? Ngài trả lời : “Gió mạnh bờ cao biết cỏ 

cứng, nước nhà lận đận thấy tôi trung”. Ngài trả lơi như vậy có chỉ đường chưa ? Đường 

đi ở chổ nào ? Đọc tới chổ này, tôi giựt mình vì lối dạy của Ngày quá hay ! Cơn gió mạnh 

nếu cỏ yếu mọc ở bờ cao thì nó rạp xuống không đứng được. Nếu cây nào không rạp 

xuống thì biết là cây cứng. Cũng như nước nhà gặp lúc binh biến hiểm nguy, người yếu 

đuối khiếp nhược thì lo chạy trốn hoặc hàng giặc, người chí sĩ gan dạ thì ra cứu nước, 

người đó mới là người trung nghiã. Cũng vậy, người tu muốn biết được con đường tiến 

tới chỗ cứu cánh, thì phải xông pha vượt qua khó khăn nguy hiểm và vững vàng không 

xiêu không ngã. Ngài nói người lôi thôi yếu đuối không thể đi suốt đại đạo. Vậy, muốn 

tiến trên đại đạo, chúng ta phải là cỏ cứng trên bờ cao gió thổi không ngã rạp, là người 

trung cứu nước lúc nước nhà binh biến lâm nguy. Ở đây được mấy người là cỏ cứng là 

người trung ? Kiểm điểm lại, số người này rất ít. Là nguời tu, chúng ta phải là người 

không chao đảo trước mọi nghịch cảnh, mới là người đi trên đại đạo. Ða số người tu thời 

nay cầu an nhiều hơn là dấn thân vào khó khăn, nên khó đi trên đại đạo. Người đối với 

những trở ngại bên ngoài, tâm thản nhiên không lay động, nhiều việc khốn đốn sảy ra dồn 

dập, tâm bình tĩnh không bấn loạn, người như thế mới là người tìm được cội nguồn tiến 

trên đại đạo. Vậy, người tu thì không sợ khó, nếu sợ khó thì không phải là người đi trên 

đại đạo. 

Hỏi :Tất cả chúng sanh từ đâu tới, 

 Sau khi trăm tuổi sẽ về đâu ? 

Đáp :Rùa mù dùi vách đá, 

 Trạnh què trèo núi cao. 

Hỏi : “ Tất cả chúng sanh từ đâu tới, sau khi trăm tuổi sẽ về đâu ?” Câu hỏi này rất 

nhiều người nêu lên, thắc mắc hiện tại mình có mặt ở cỏi đời này là từ đâu tới và khi chết 

sẽ về đâu ? Được Ngài trả lời :Rùa mù dùi vách đá, trạnh què trèo núi cao”. Nghe qua câu 

đáp này quý vị có thỏa mãn không ? Thấy Ngài nói chuyện đâu đâu không dính dáng gì 

với câu hỏi. Song, nếu thấy lý thì thấy Ngài trả lời rất chính xác. Chỗ này nếu người chưa 

chứng được ba minh làm sao biết được ? Ba minh là Túc mạng minh , Thiên nhãn minh 

và Lậu  tận minh. Người chưa chứng được Túc mạng minh làm sao biết được trước kia 

mình ở đâu ? Nếu chưa chứng được Thiên nhãn minh làm gì biết được sau khi nhắm mắt 



rồi mình đi về đâu ? Vì không biết quá khứ mình đã tạo nghiệp gì và sẽ dẫn mình đi đâu. 

Còn ở trong mê muội mà muốn biết việc này, giống như ruà mù mốn xoi thủng vách đá, 

giống như con trạnh què muốn leo lên đỉnh núi cao, việc làm này vượt khả năng không 

thể thực hiện được. Cũng vậy, người tu chưa sáng đạo không thể nào biết được mình từ 

đâu đến và chết rồi sẽ đi về đâu. Mình không biết việc cuả mình làm sao nói được việc 

cuả người ? Phải khéo tu cho sáng đạo thì tự thấy rõ ràng, chưa sáng đạo đem ra hỏi chỉ 

vô ích thôi. 

Hỏi : “Trúc biết xanh xanh trọn là chân như”, thế nào là “dụng”cuả chân như ? 

Đáp :Tặng anh đi ngàn dặm, 

 Cười trao một ấm trà. 

Hỏi : “Trúc biếc xanh xanh trọn là chân như, thế nào là dụngcuả chân như ?” Pháp 

thân hay chân như là thể, vị tăng này muốn hỏichân như dụng. Ngài trả lời : “Tặng anh đi 

ngàn dặm, cười trao một ấm trà”. Tức là anh đi đường xa ngàn dặm, tôi đem ấm trà tặng 

anh với nụ cười. Đó là dụng cuả chân như. Để hiểu rõ ý này tôi kể một câu chuyện cho 

quý vị nghe. Ngài Nam Tuyền, Qui Tông và Bảo Triệt đến yết kiến thiền sư Cảnh Sơn, đi 

đường gặp một bà già, ngài Bảo Trệt hỏi : 

- Cảnh Sơn đi đường nào ? 

 Bà già đáp : 

Đi thẳng.  

-  Đầu trước nước sâu qua được chăng ? 

-  Chẳng ướt gót chân 

- Bờ trên lúa trúng gai tốt, bờ dưới lúa trúng cai gầy ? 

- Thảy bị cua ăn hết. 

- Nếp thơm ngon.  

- Hết mùi hơi. 

Bà ở chổ nào ?  

- Chỉ trong ấy. 

- Ba người đồng vào quán ngồi. Bà già nấu một bình trà, bưng ba chén chung đến 

nói : 

- Hòa thượng có thần thông thì uống trà. 



Ba người nhìn nhau chưa nói câu nào. 

Bà già lên tiến bảo : 

- Xem già này trình thần thông đây.  

Nói xong, bà cầm chung nghiên bình rót trà rồi đi. 

Bà cầm chung nghiên bình rót trà là trình thần thông. Qua câu chuyện này chúng 

ta mới hiểu câu trả lời của Ngài. Theo vị tăng này thì chân như thể ở đâu cũng có, còn 

chân như dụng thì thế nào ? Ngài nói anh đi xa ngàn dặm, tôi đem ấm trà cười trao cho 

anh. Cười trao cho anh ấm trà là dụng của chânhư chứ gì ? Thể chân như thì trùm khắp, 

dụng chân như là khi cười trao cho ấm trà hay khi rót trà vào chung. Mọi người chúng ta 

ai cũng có thể chân như và dụng chân như. Nhưng, người còn sống với tâm thức cuồn 

loạn thì hiện ra dụng tâm thức vọng động. Khi nào sạch hết vọng tưởng, hằng sống với 

thể chân thật thì hiện dụng chân như. Phải nhớ rõ chổ này. Ngài trả lời vừa khéo vừa 

chính xác, vậy mà vị tăng này cũng chưa bằng lòng. 

Hỏi :Thế là uổng công đến mà vô ích ? 

Đáp :Ai biết được người chủ (Đông A), 

 Trên đường lại bạc đầu. 

Hỏi : “ Thế nào là uổng công đến mà vô ích ?” Vị tăng nghe nói diệu dụng chân 

như là như thế và ai cũng có, dù biết cũng chẳng được gì, chẳng có gì lạ, ai làm cũng 

được, nên nói “Thế là uổng công đến mà vô ích”. Ngài đáp :“Ai biết được người chủ 

(Đông A), trên đường lại bạc đầu”. Đông A là ông chủ. Ngài nói không có vô ích, người 

sử dụng được diệu dụng của chân như phải là người nhận ra ông chủ. Vì moi người ai 

cũng có những động tác giống nhau, người này đi người kia cũng đi, người này ăn người 

kia cũng ăn, người này uống trà người kia cũng uống trà, ai cũng như ai. Song, người 

chưa biết được ông chủ thì đi vội vàng, mong cho mau tới, ăn thì thích ăn ngon không có 

thức ăn ngon thì buồn, uống trà thì nói chuyện bên đông bên tây nghĩ nhớ đủ điều... sinh 

hoạt như thế không phải là dụng chân như. Người không nhận ra ông chủ thì “Trên 

đường lại bạc đầu”. Ngài đã chỉ cho diệu dụng, nếu không nhận ra bản thểthì trên đường 

đi tới già cũng không gặp. Muốn có diệu dụng chân như thì trước phải nhận ra bản thể 

(ông chủ). Nhận ra bả thể rồi thì mọi động tác đều là diệu dụng. 

Hỏi :Cửa kín nhà quê vắng, 



 Ai biết gõ dễ dàng ? 

Đáp :Kim cốc tiêu điều hoa cỏ loạn, 

 Mà nay sớm tối mặc ngựa dê. 

Hỏi :Tại sao như thế ? 

Đáp :Giàu sang vẫn kiêu sa, 

 Khiến thành lầu chợ hoại. 

Hỏi : “Cửa kín nhà quê vắng, ai biết gõ dễ dàng ?” Vị tăng thắc mắc, nhà ở thôn 

quê vắng vẻ cửa đóng kín, ai biết gõ để vào cho dễ dàng ? Câu này ngầm ý nói chỗ thanh 

tịnh an tĩnh của nội tâm con người, làm sao mở để vàocho dễ dàng. Ngài trả lời “Kim cốc 

tiêu điều hoa cỏ loạn, mà nay sớm tối mặc ngựa dê”. Kim cốc là biệt thự của Thạch Sùng. 

Thạch Sùng ở đất Hà Dương đời Tấn, làm quan tới chức Vệ Uy Sứ, nhà rất giàu, sống rất 

kiêu sa. Thạch Sùng có người thiếp tên Lục Châu rất đẹp, Tôn Tú muốn Thạch Sùng 

nhường nàng cho Tôn Tú, Lục Châu không chịu, nhảy xuống lầu tự tử. Tôn Tú không 

được Lục Châu nên căm hận, dèm pha Thạch sùng với Triệu Vương, rồi mạo chiếu chỉ 

của vua đem quân đến giết cả nhà Thạch Sùng. Từ đấy vườn nhà Thạch Sùng bỏ hoang, 

hoa cỏ mọc ngổn ngang không trật tự, sớm tối mặc ngựa dê ra vào ăn cỏ, không còn là 

chổ trật tự sang cả nữa. Tôi nhắc lại ý trước để tiếp ý sau cho quý vị hiểu. Chỗ thanh tịnh 

yên tĩnh của nội tâm, khởi ý muốn vào là động loạn, giống như biệt thự Kim Cốc của 

Thạch Sùng bỏ hoang, nên ngựa dê qua lại lộn xộn trong đó. Ngài trả lời như thế mà vị 

tăng ấy chưa lãnh hội vẫn còn thắc mắc, hỏi tiếp : 

“Tại sao như thế ?” Ngài đáp : “Giàu sang vẫn kiêu sa, khiến thành lầu chợ hoại” 

(1). Lầu là lầu sò, chợ là chợ bể. Sách xưa có kể rằng  : Ở ngoài biển có những con sò lớn 

nằm phun bọt lên giống như cái lầu, mặt trời chiếu sáng thấy lấp lánh, gọi đó là lầu sò. 

Chợ bể, sách xưa cũng nói rằng : Các vị A tu la hay hiệnngoài biển vì đô thị của họ ở 

ngoài biển, khi mặt trời chiếu sáng thì thấy người thấy vật đủ thứ như chợ nhóm, nhưng 

thoáng qua rồi mất, không lâu. Ngày nay khoa học giải thích hiện tượng này là do phóng 

xạ bên ngoài phản chiếu, không có thật. Vậy lầu sò chợ bể là chỉ cho cái gì phù du tạm bợ 

không bền. Ngài lấy ý Thạch Sùng giàu sang mà kiêu sa, khiến cho gia cảnh sự nghiệp 

hoang phế hư hoại, giống như lầu sò chợ bể tạm bợ, để trả lời qua hướng khác. Ngài chỉ 

thẳng mà vị tăng này không hội, nên buộc lòng Ngài chuyển qua hướng : Sở dĩ Kim Cốc 



bấy giờ hoan phế điêu tàn, vì Thạch Sùng kiêu sa phách lối nên mới như vậy. Nị tăng ấy 

đâu có biết rằng, người muốn vào chỗ lặng lẽ thanh tịnh của nội tâm thì phải nhất niệm, 

buông xả tất cả. Còn khởi niệm muốn gõ cửa để vào cho dễ dàng, là có vọng tưởng lăng 

xăng làm sao vô được ? Thế mà vị tăng còn hỏi “T ại sao như thế” ?” buộc lòng Ngài phải 

mượn hình thức có lý để nói cho hiểu. Trả lời như thế không úng chỗ Ngài muốn nói. 

Hỏi :Long nữ dâng châu thành Phật quả, 

 Đàn na bố thí phước thế nào ? 

Đáp :Quế trong trăng muôn thuở, 

         Héo tươi tại một vần. 

Hỏi :Thế nào nhọc mà không công ? 

Đáp :trên trời như treo gương, 

 Nhân gian nơi nơi tỏ.  

Hỏi : “Long nữ dân châu thành Phật quả, đàn na bố thí phước thế nào ?”. Vị tăng 

dẫn kinh Pháp Hoa hỏi : Long nữ sau khi được Bồ tát Văn Thù giáo hóa, ngộ được lý Đại 

thừa thâm sâu và có thể thành Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất không tin Long nữ có thể thành 

phật. Long nữ liền đem hạt châu dâng lên đức Phật. Khi Phật nhận hạt châu rồi, Long nữ 

nói với tôn giả Xá Lợi Phất : “Lấy sức  thần của các ông xem tôi thành Phật, mau hơn 

dâng hạt châu lên đức Phật”. Nói rồi Long nữ hiện thân ở thế giới khác ngồi tòa sen thành 

Phật. Do đó vị tăng hỏi Long nữ dâng châu cúng Phật được thành Phật và thí chủ bố thí 

cúng dường có phước như thế nào ? ngài đáp : Quế trong trăng muôn thuở, héo tươi tại 

một vần”. Tối, trời có trăng không mây, nhìn lên mặt trăng thấy một đốm đen, đốm đen 

đó người xưa gọi là cây quế. Ngài nói cây quế ở trong mặt trăng, dù héo hay tươi nó vẫn 

ở trong mặt trăng muôn đời. Nghiã là Long nữ dâng châu cúng Phật, sau đó được thành 

Phật, còn Phật tử cúng dường tăng ni, mặc dù kết qủa chưa thành tựu, tuy hai việc làm 

khác nhau, nhưng thành quả không khác. Tức là cúng dường Phật được thành Phật, cúng 

dường tăng ni cũng sẽ thành Phật. Giống như cây quế héo hay cây quế tươi khác nhau, 

nhưng đồng ở trong mặt trăng. Ngài trả lời như thế, vị tăng này không bằng lòng, nên 

mới hỏi : 

“Thế nào nhọc mà không công ?” Ý hỏi cây quế tươi hay cây quế héo cũng đồng ở 

trong mặt trăng, giống như cúng dường Phật, hay không cúng dường Phậtmà cúng dường 



tăng thì cũng đồng thành Phật ở trong Phật tánh, tu làm chi cho nhọc mất công ? Ngài 

đáp : “Trên trời như treo gương, nhân gian nơi nơi tỏ”. Mặt trăng sáng trên bầu hư không, 

ở dưới đất nhìn lên thấy mặt trăng sáng giống như gương treo trên bầu trời. Nhờ có mặt 

trăng tỏa ánh sáng khắp nơi, nên thế gian được soi sáng, mọi người khỏi rơi hầm sụp hố, 

tránh khỏi những tai nạn hiểm nguy. Cũng vậy, Phật tánh có sẵn nơi mổi người, nó trùm 

khắp. Người tu khi hằng sống đượcvới Phật tánh thì có diệu dụng, giúp cho người sáng 

suốt an vui, hết mê lầm đau khổ. như vậy là có ích chứ đâu có phí công vô ích. 

Hỏi :Qua sông cần dùng bè, 

 Đến bờ thuyền bỏ lại. 

 Khi không qua thì thế nào ? 

Đáp :Hồ khô cá mắc cạn, 

 Sống được muôn năm xuân. 

Hỏi :Thế nào theo dòng mới được diệu lý ? 

Đáp :Thấy nói bạn kinh kha, 

 Một đi không trở lại. 

Hỏi :Quặng, vàng lẫn lộn nguyên một loại, 

 Thỉnh thầy phương tiện luyện cho tinh. 

Đáp : Chẳng phải khách vua Tề, 

 Đâu biết cá to biển. 

Hỏi :Ông Quách chẳng chiụ nhận, 

 Can gián cũng làm gì ? 

Đáp :Nếu muốn trước uống rượu, 

 Khéo vẽ rắn làm gì ? 

Hỏi : “Qua sông cần dùng bè, đến bờ thuyền bỏ lại. Khi không qua sông thì thế 

nào ?” Câu này lấy ý kinh đem ra hỏi, qua sông thì dùng bè khi đến bờ rồi thì bè phải bỏ 

lại. Bây giờ không qua sông, không cần thuyền cũng không bỏ thuyền thì sao ? Ngầm ý 

hỏi, người học đạo phải có Kinh điển (cần bè) để biết Phật dạy tunhư thế nào mà thực 

hành, khi tu giác ngộ viên mãn rồi thì Kinh điển không dùng nữa (bỏ thuyền), bây giờ tu 

không cần Kinhđiển cũng không bỏ Kinh điển thì sao ? Ngài trả lời : “Hồ khô cá mắc cạn, 

sống được muôn năm xuân”. Hồ khô là hồ không có nước cá sống nhờ nước, nếu cá ở 



tronghồ khô là cá mắc cạn. Ngài nói cá mắc cạn trong hồ khô, mà sống được đến muôn 

năm không chết là điều đáng khen. Cũng vậy, nếu tu mà không cần Kinh điển không bỏ 

Kinh điển mà ngộ đạo thì đáng khen. Ngược lại, chỉ là người thiếu học thiếu tu không ra 

gì thì vô nghiã chẳng đáng nói. Vị tăng nghe Ngài nói như thế liền hỏi : 

“Thế nào theo dòng mới đuợc diệu lý ?” Nghiã là phải theo dòng, nương bè qua 

sông mới được diệu lý, không theo dòng không nương bè không qua sông thì không được 

diệu lý ? Ngài đáp : “Thấy nói bạn Kinh Kha, một đi không trở lại”. Kinh Kha là người 

nước Tề thời Chiến quốc, là môn khách của Thái tử Đan nước Yên, bấy giờ nước Tần 

mạnh nhất, Tần Thủy Hoàng cất thôn tính các nước chư hầu. Kinh Kha nhận nhiệm vụ đi 

ám sát Tần Thủy Hoàng. Lúc ra đi Thái tử Đan cùng tân khách tiễn Kinh Kha qua sông 

Dịch Thủy, Kinh Kha nói lời từ biệt : “Tráng sĩ một đi không trở lại, dòng sông Dịch 

Thủy rẽ đôi nơi...! “Kinh Kha đến cung vua Tần, ám sát Tần Thủy Hoàng không được 

nên bị giết, từ đó không trở lại nước Yên. Ngài lấy điển tích này để trả lời câu hỏicủa vị 

tăng. Ý Nài nói, nếu để dòng đời cuốn trôi đi thì làm sao được diệu lý ? Cũng như Kinh 

Kha đi ám sát vua Tần, vua Tần không chết, Kinh Kha bị giết không trở về thì nói được 

diệu lý gì ? Theo Ngài thì người tu phải vượt khỏi dòng đời mới lên được dòng Thánh. Vì 

theo dòng dời thì chấp nhận sống buông thả theo thế tục, buông thả theo thế tục thì trầm 

luân sanh tử làm sao được diệu lý ? 

Hỏi : “Quặng, vàng lẫn lộn nguyên một loại, thỉnh thầy phương tiện luyện cho 

tinh”. Vàng khác với quặng, vì quặng lẫn lộn nhiều thứ khác, nhưng nó vốn cùng một loại 

với vàng, thỉnh thầy phương tiện luyện quặng và vàng cái nào cho ra cái nấy. Ý hỏi người 

tu thì phàmcó Thánh có, mê có ngộ có, làm sao Ngài biết được ? Ngài trả lời : Chẳng 

phải khách vua Tề, (1) đâu biết cá to biển”. Tục truyền rằng ở chỗ sâu nhất của biển có 

cung điệncủa vua Thủy Tề. Thủy tề cũng có con cháu, nên nhân gian có danh xưng Công 

chúa Thủy Tề để chỉ cho con gái Thủy Tề. Cung Thủy Tề ở giữa biển dưới đáy sâu, ai 

làm bạn Thủy Tề tới lui chơi mới biết biển sâu có cá to. Nếu không tới đó làm sao biết 

được. Vì cá to thì ở biển sâu, biển cạn không chứa được cá to. Nghiã là, nếu không phải 

là người đã từng giác ngộ thì làm sao biết được ai là người ngộ ai là kẻ mê ? Ngài đáp 

như thế vị tăng vẫn chưa bằng lòng, hỏi tiếp : 



“Ông Quách chẳng chiụ nhận, cang gián cũng làm gì ?” Ông Quách là Quách Phát 

đời Tấn ở Trung Quốc, ông rất giỏi về điạ lý bói toán, thế mà không tính được số mệnh 

của mình. Quách Phát biết vua Minh Đế không thích can gián, mà ông lại can vua để rồi 

bị giết chết. Vậy can gián lợi ích gì ? Ý này tiếp ý trên : Tăng hỏi ai là người ngộ ai là kẻ 

mê, Ngài đáp người đã ngộ rồi mới biếtđược ai là người ngộ ai là kẻ mê. Vị tăng này 

không bằng lòng, mới dẫn chuyện can vua Minh Đế để hỏi : Quách Phát đã biết vua Minh 

Đế không chiụ nhận lời can, mà đi can gián để làm gì ? Ý của vị tăng nói, đối với mê và 

ngộ, không cần quan tâm, Ngài nói phải ngộ rồi mới biết ai ngộ ai mê, việc ấy không có 

nghiã đối với ông, giải thích thế này hay thế kia chỉ là vô ích thôi. Ngài đáp : “Nếu muốn 

trước uống rượu, khéo vẽ rắn làm gì ?” Chuyện vẽ rắn lấy từ điển tích : Các xá nhân ở 

nước Sở được tặng một chung rượu ngon. Có một chung ruợu mà có đến mấy nguời chia 

nên họ bàn với nhau : mỗi người vẽ một con rắn, người nào vẽ rồi trước sẽ được ống 

chung rượu đó. Có một anh chàng vẽ rất nhanh nên vẽ xong trước, nhìn thấy các bạn còn 

đang chăm chú vẽ, anh ngồi không chẳng biết làm gì, bèn vẽ thêm chân cho con rắn. Lúc 

anh đang chăm chú vẽ chân rắn thì bạn anh vẽ rồi, liền uống hết chung rượu. Ngài dùng 

điển tích này để nói với vị tăng rằng : Nếu đã nhận ra chỗ chân thật, tức là vàng ròng thì 

không cần luyện. Còn nếu là quặng lẫn trong vàng thì phải luyện. Như vậy, ông nói tới 

chỗ rốt ráo, song rốt cuộc thì không có thật, giống như xá nhân kia vẽ rắn nhanh, nhưng 

rốt cuộc không được uống rượu. Bởi ông cho rằng ông không cần giản trạch ai mê ai ngộ, 

thì đâu cần hỏi quặng và vàng phải luyện làm sao ? Hỏi như vậy là bày chuyện vô ích 

giống như vẽ rắn thêm chân vậy. 

Hỏi : 

- Rắn chết trên đường xin thầy cứu sống ? 

Sư bảo : 

- Ông là người phương nào ? 

Tăng thưa : 

- Vốn là người ở núi. 

Sư bảo :Núi xưa về ẩn gấp, 

 Chớ thấy Hứa Chân Quân. 



Hỏi : “Rắn chết trên đường xin thầy cứu sống”. Đây là câu hỏi của một vị tu tương 

đối có công phu sâu dầy. Câu hỏi này có hai ý : Ý thứ nhất, con là người đi tìm đạo, mà 

tìm mãi không ra bây giờ giống như người chết, nhờ thầy chỉ cho con phương tiện tiến 

đạo, tức là cứu sống con. Đó là ý trong lời lẽ bình thường. Ý thứ hai là con tu đến chỗ 

lặng lẽ, không còn niệm khởi, tâm như cây đá, như người chết xin thầy chỉ cho con cách 

thắp sáng trí tuệ để con được sống dậy. Ngài muốn xác nhận kỹ mớ hỏi : “Ông là người 

phương nào ?” Tức là ông đang ở trạng thái nào mà xin cứu ? Vị tăng này mới nói rõ : 

“V ốn là người núi”. Ở núi thì đâu phải là người đi trên đường cầu đạo bị kẹt không ra 

được. Vì ở núi là sạch hết tâm điên đảo rồi, như vậy ông đang chìm ở chỗ lặng lẽ, vô tri 

vô giác, nên Ngài bảo : Núi xưa về ẩn gấp, chớ thấ Hứa Chân Quân”. Núi xưa chỉ cho 

chân tâm, là cồn đảo để người tu nương tựa. Hứa chân Quân là Hứa Tốn, đời Tấn ở 

Trung Hoa, ông học phép tiên, rồi chu du khắp nơi vì người trị bệnh cho thuốc, nên được 

gọi là Hứa chân Quân. Ngài nói, nếu ông thấy tâmlặng lẽ dường như vô tri vô giác, thì 

phải an trụ nơi tâm chân thật, tức là tánh giác của ông. Đừng học đòi theo Hứa Chân 

Quân, tức là tìm kiếm ở bên ngoài. Như vậy là ông sẽ sống không chết, vì tánh giác 

không phải vô tri mà hằng giác hằng sáng. 

Hỏi : Biển cả mênh mông trọn chẳng hỏi, 

 Tào Khê giọt giọt là thế nào ? 

Đáp :Trước gió thông reo tiếng buồn bã, 

 Mưa tạnh trên đường ít bùn lầy. 

Hỏi : Thế nào là chẳng khác thời nay ? 

Đáp : Trùng dương cúc ở dưới rào,  

 Trên cành oanh hót thanh tao diụ dàng. 

Hỏi : “Bi ển cả bênh mông trọn chẳng hỏi, Tào Khê giọt giọt là thế nào ?” Vị tăng 

này không hỏi về Kinh điển, vì Kinh điển rộng mênh mông như biển cả. Chỉ hỏi những 

giọt nước Tào Khê như thế nào ? Tào Khê là một dòng suối ở phiá Bắc tỉnh Quảng Đông. 

Tỉnh Quảng Đông có nhiều châu như Tân Châu, Quảng Châu, Thiều Châu... Suối Tào 

Khê chảy ngang qua chủa Nam Hoa, ra sông Khúc Giang ở Thiều Châu, là chỗ giáo hóa 

của Lục Tổ Huệ Năng. Vị tăng hỏi về Lục Tổ mà không gọi danh hiệu Ngài, chỉ gọi chỗ 



giáo hóa. Hỏi giọt nước Tào Khê là thế nào ? Tức là hỏi đường lối dạy tu của Lục Tổ Huệ 

Năng như thế nào ? ngài trả lời : 

“Trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít bùn lầy”. Mới nghe, 

thấy câu đáp không dính dáng gì với câu hỏi. Song, nếu thấu lý thiền mới thấy Ngài trả 

lời rất trung thực với chủ trương của Lục Tổ. Tại sao hỏi ý nghiã Tào Khê, mà Ngài đáp 

“Trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên đường ít bùn lầy” ? -Trên ngọn núi 

bên cạnh suối Tào Khê có những rặng thông, gió thổi tiếng thông reo vi vu nghe buồn bã 

lắm. Và, trước cửa chùa Hoa Nam gần bên suối Tào Khê, có con đường đi khi mưa tạnh 

thì bùn lầy ít, đang mưa thì bùn lầy nhiều. Ngài nói thế là ý gì ? Lục Tổ đâu không nói : 

“Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”. Gió thổ, thông reo, mưa tạnh, đường ít bùn 

là chuyện thế gian. Ngay trong chuyện thế gian mà thấy Phật pháp, chớ không phải lià thế 

gian mà có Phật pháp, đó là trọng tâm của lục Tổ dạy. Chúng ta muốn tu được giác ngộ 

thì phải ngay trong pháp thế gian mà ngộ chớ không ngộ đâu xa. Chính tại thế gian mà 

ngộ mới thật ngộ, còn đi tìm đâu đâu là chuyện không thực tế. Chỗ này Lục tổ có dạy 

thêm “Ly thế mích Bồ đề, kháp tợ tầm thố giác”. Nghiã là lià thế gian mà tìm sự giác ngộ, 

giống như tìm lông rùa sừng thỏ. Rùa đâu có lông, thỏ đâu có sừng mà tìm ! Đi tìm là 

chuyện vô ích. Như vậy, gió thổi, thông reo, mưa tạnh, đường ít bùn là chuyện thế gian, 

ngay đó giác ngộ là đúng, đi tìm nơi khác là sai. Tôi chia làm hai phần để giảng rõ tinh 

thần Phật pháp, kể cả Phật pháp nguyên thủy và Phật pháp phát triển, hay Thiền tông 

cũng ở trong đó. 

- Đa số người đờicứ ngỡ rằng Phật pháp là cái gì cao siêu vượt ngoài thế gian và 

sự giác ngộ mình ở trên mây trên trời, chớ không ngay trong cuộc sống hằng ngày. Đâu 

ngờ ngay trong cuộc sống thực tế mới có giác ngộ. Chúng ta lúc còn khỏe mạnh, thích 

làm việc này việc nọ quên tu, đó là lúc chúng ta mê. Bất thần xảy ra một trận đau chí tử, 

chúng ta thức tỉnh, khi bệnh lành lo nỗ lực tu hành. Vậy cái gì làm cho chúng ta thức tỉnh ? 

Do bệnh mà chúng ta thức tỉnh. Đau bệnh là chuyện thế gian chớ đâu phải chuyện của 

Phật, thế mà nhân bệnh chúng at thức tỉnh. Rộng hơn chút nữa, nhìn sự vật ở chung 

quanh, chúng ta thấy nó hợp tan tan hợp, có đó qồi mất đó, không bền không thật nên 

không đuổi bắt đắm nhiễm. Đó là chúng ta tỉnh giác, tỉnh giác đối với mọi vật chung 

quanh mình chớ không ở đâu xa. Như vậy tất cả mọi chuyện ở thế gian, nhìn cái gì chúng 



ta cũng có thể giác ngộ được. Tất cả cảnh vật chung quanh, cái đau chết làm cho chúng ta 

giác ngộ mạnh nhất. Chẳng hạn một người thân chúng ta đang khỏe mạnh, bỗng ngã bệnh 

vài hôm chết. Ngay khi đó chúng ta giựt mình nhớ lại thân phận mình rồi đây cũng chết, 

nên cố gắng tu, không dám bê trể. 

Ngày xưa khi đức Phật còn là Thái tử, đi dạo bốn cửa thành thấy chảnh người già, 

người bệnh, người chết, Ngài băn khoăn thắc mắc : Tại sao kiếp người ai rồi cũng già 

bệnh chết, không thoát được ? Sau đó Ngài quyết tâm vất bỏ tất cả sự cao sang quyền quí 

của một ông hoàng để đi tu. Chúng ta ngày nay ra vào thấy người già, người bệnh, người 

chết thường xuyên, sự nghiệp thì chẳng được bao nhiêu, thế mà đâu dám vất bỏ để tu. 

Cũng thấy người già người bệnh người chết, mà chúng ta dửng dưng, như vậy là mê hay 

tỉnh ? Còn Ngài thấy, liền tư duy : Họ là con người, họ già bệnh chết, mình là người rồi 

cũng già bệnh chết, đâu thoát khỏi, nên tỉnh giác xuất gia tu hành.  

Tôi nghĩ vác bác sĩ ngày nào cũng đối diện với người già người bệnh người chết, 

chắc là dễ tu lắm. Nhưng hỏi ra thì không dễ tu, vì thấy hoài thành ra lờn, không tỉnh. 

Lâu lâu chúng ta vào bệnh viện, thấy cảnh bệnh khổ của người, về chùa buồn không còn 

hứng thú làm việc, nhưng vài ngày lại quên, rồi cũng hăng hái làm đủ thứ chuyện. Lâu 

lâu có người thân chết, mấy ngày đầu buồn dàu dàu, nhưng chừng một tuần nửa tháng thì 

hết, rồi cũng tham sân si đủ thứ. Điều này cho thấy sức tỉnh giác của chúng ta quá yếu, 

vừa tỉnh một chút liền mê lại. Còn Phật và Bồ tát giác rồi không bao giờ mê lại, nên các 

Ngài tu mới thành đạo. Chúng ta vì mau quên nên tu tiến chậm. Nếu chúng ta có trí tuệ 

có tỉnh giác cao, đi đâu và ở chổ nào cũng tu được. Ra đường thấy người đời vì hơn thua 

một chút quyền lợi cải nhau rồi đánh lộn, cảnh người già, cảnh người tàn tật đói khổ lê 

từng bước chân xin chút cơm thừa để sống, cảnh người quyền thế kiêu sa phách lối... 

cũng đủ cho chúng ta tỉnh giác rồi. Rất tiếc vì mê muôn đời nên tỉnh không lâu, gặp 

duyên lóe sáng chút xíu rồi lại mê nữa. Thậm chí trước cảnh chết chóc mà người ta bày 

rượu thịch ra ăn nhậu vui cười... Người ta mê đến mức đó là cùng, ai chết mặc ai, miễn 

no vui là được. Thật là cái mê khó cứu. Đó là cái giác của người tầm thường. 

- Sau đây là sự giác ngộ của thiền sư. Đối với thiền sư thì cảnh nào cũng đưa đến 

giác ngộ, nên nói : “Kiến sắc minh tâm” tức là thấy sắc biết mình có tâm sáng đang thấy. 

Hoặc nghe tiếng biết mình có tâm sáng đang nghe... Lúc nào cũng có tâm sáng hay tánh 



giác hiện tiền. Thế nên Ngài nói : “Trước gió thông reo tiếng buồn bã, mưa tạnh trên 

đường ít bùn lầy”, ngay đây mà giác ngộ. Vị tăng này không bằng lòng hỏi tiếp : 

“Thế nào là chẳng khác thời nay ?” Ý vị tăng này nói, ngày xưa chư Tổ thấy cảnh 

liền giác, ngày nay chúng ta cũng thấy cảnh ấy không khác là thế nào ? Ngài đáp “Trùng 

dương cúc ở dưới rào, trên cành oanh hót thanh tao diụ dàng”. Hoa cúc nở vào mùa thu 

(tiết trùng dương đã giảng ở trước) chim hoàng oanh hót vào mùa xuân ấm. Hoa cúc nở 

và chim oanh hót là hai loại khác nhau. Nhưng tiết trùng dương và mùa xuân ấm đều là 

thời tiết. Cùng một cảnh mà người tỉnh thấy liền giác, người mê thấy vẫn cứ mê. Như vậy, 

thời tiết cũng như cảnh vật không làm cho người giác, không làm cho người mê, mê hay 

giác là do dụng công tu đã chín muồi hay chưa chín muồi. 

Hỏi : Rõ ràng trong khoảng tâm mắt, 

 Sáng chói ở trong sắc thân. 

Thế nào lý không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy ? 

Đáp : Trong vườn hoa khoe sắc,  

 Trên bờ cỏ xanh rì. 

Hỏi : Năm lạnh các mầm thối, 

 Lấy gì để khoe xinh. 

Đáp : Mừng ông đã thấu suốt, 

 Cũng chẳng vui hay sao. 

Tăng nói :Hân hạnh nghe thầy giải, 

 Từ đây khỏi chợt không. 

Sư đáp :Chìm cạn vừa ra khỏi, 

 Quay đầu muôn trượng đầm. 

Hỏi : “Rõ ràng trong khoảng tâm mắt, sáng chói ở trong sắc thân. Thế nào lý 

không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy ?” Vị tăng này nghe Phật Tổ 

dạy trong Kinh Luận, nơi mình có tâm hằng giác hằng tri, hiển hiện ở sáu căn, trùm khắp 

cả. Ông hỏi cái nào thuộc về lý (tâm) cái nào thuộc về tướng (thân) ? Tại sao không thấy 

không biết nó ? Ngài đáp : “Trong vườn hoa khoe sắc, trên bờ cỏ xanh rì”. Trước mắt, 

nhìn thấy cỏ mọc xanh rì trên bờ, hoa trổ màu vàng màu đỏ trong vườn. Thấy đó phải 



khéo nhận, nếu không khéo nhận thì chiụ, tâm hằng giác hằng linh tri không hình tướng 

làm sao chỉ được ? vị tăng này thấy khó hiểu quá, nên mới hỏi tiếp : 

“Năm lạnh các mầm thối, lấy gì để khoe xinh ?” Vì Ngài nói hoa khoe sắc xinh, 

nên vị tăng này nói, mùa lạnh mầm thối hếtthì còn gì hoa khoe xinh khoe đẹp ? Tức là 

người tu khi vọng niệm lăng xăng đã lặng hết rồi (mầm thối) thì còn gì nói giác nói linh 

tri ? Ngài đáp. Mừng đã thấu suốt cũng vui hay sao ?” Ngài nói biết như vậy là ông đã 

thấu suốt rồi,vậy là vui lắm. Vị tăng này chưa hài lòng lại hỏi tiếp : 

“Hân nạnh nghe thầy giảng từ đây khỏi chợt không”. Vị tăng này nói, nghe thầy 

phân giải như vậy, con rất hân hạnh, từ đây không để tâm không nữa. Tức là từ đây 

không để tâm chìm trong không lặng nữa. Ngài đáp “Chìm cạn vừa ra khỏi, quay đầu 

muôn trượng đầm”. Vừa thoát khỏi cái chết trên cạn, mới quay đầu lại thì chìm ở dưới 

đầm sâu muôn trượng. Nghiã là tu bặt vọng tưởng, được yên lặng, tới đây tuởng là hết 

không còn gì nữa. Đó là chết trên cạn. Ngài dạy : Tuy lặng lẽ, nhưng tri giác hằng hiện 

tiền. Nghe nói vậy vị tăng ấy mừng quá, nên nói từ đây về sau con không để tâm không 

nữa, tức là để cho tâm khởi niệm mới khỏi cái chết trên cạn. Tuy có tâm lặng lẽ hằng giác 

hằng tri, nhưng nếu để niệm dấy khởi thì tâm lặng lẽ hằng giác hằng tri bị che khuất. Đó 

là vừa quay đầu lại chìm trong đầm sâu muôn trượng. 

Hỏi : Trong thành niết bàn vẫn còn nguy. Thế nào là chỗ chẳng nguy ? 

Đáp : Xây tổ trên rèm cháy, 

 Râu tóc làm hoa lau. 

Hỏi : Nếu gặp khi bức bách, 

 Hai chỗ là làm gì. 

Đáp : Trượng phu tùy thong thả, 

 Gió trăng mặc tiêu giao. 

Hỏi : “Trong thành niết bàn vẫn còn nguy, thế nào là chỗ chẳng nguy ?” Trong 

Kinh (1) có đoạn Phật dạy, nếu còn thấy Niết bàn là cứu cách vẫn còn chìm trong chỗ 

nguy hiểm. Hầu hết chúng ta tu là cầu Niết bàn. Niết bàn là vô sanh không còn sanh tử. 

muốn hết sanh tử thì phải dứt vọng niệm (mầm sanh tử) mới được Niết bàn. Vị tăng này 

nghi : Tu cốt là đạt được Niết bàn dứt sanh tử, thế mà Niết bàn vẫn còn nguy hiểm, vậy 

thì tu phải tới đâu mới hết nguy ? Ngài đáp : “Xây tổ trên rèm cháy, râu tóc làm hoa lau”. 



Mới nghe Ngài đáp chúng ta thấy chẳng dính dáng gì tới câu hỏi, nhưng nếu thông suốt 

thì thấy rất chí lý. Chỗ cứu cánh của đạo vượt ngoài tướng đối đãi sanh tử Niết bàn, còn 

thấy đây là sanh tử kia là Niết bàn là còn thấy hai bên. Còn thấy hai bên là còn trong đối 

đãi chưa tới chỗ cứu cánh. Cho cái đối dãi là cứu cánh là lầm nên nói nguy. Vậy muốn ra 

khỏi hiểm nguy thì phải vượt ra ngoài đối đãi. Chư Tổ thường hay quở, không cho chúng 

ta chấp sanh tử, cũng không cho chúng ta chấp Niết bàn, vì sanh tử và Niết bàn là ý niệm 

đối đãi giả lập hư dối không thật. Thế nên Ngài nói chim đem cỏ khô xây tổ trê rèm cháy 

thì không thành tổ, vì cỏ khô bắt lửa cháy rụi hết.Và, râu tóc tuy hai nhưng thể trắng như 

hoa lau không hai. Ý nói vọng niệm hai bên đối đãi cháy rụi hết mới hết nguy. 

Tú Tài Trương Chuyết đến tham vấn thiền sư Thạch Sương. Ngài hỏi : 

Tú Tài tên họ là gì ? 

 Tôi họ Trương tên Chuyết. 

Tìm cái xảo (khéo) còn không thể được, cái Chuyết (vụng) từ đâu lại ? 

Ông chợt tỉnh ngộ, trình kệ. Tôi trích hai câu trong bài kệ của trương Chuyết cho 

quý vị thấy chỗ ngộ đạo của ông : 

 Tùy thuận các duyên không chướng ngại, 

 Niết bàn sanh tử thảy không hoa.  

Người tu đến chỗ cứu cánh tùy thận các duyên mà không bị chướng ngại. Niết 

bànvà sanh tử là những ý niệm, là những danh từ giả lập, giống như hoa đốm trong hư 

không không thật, nếu chấp thật là nguy. 

Ngài đáp mà vị tăng này chưa hài lòng nên hỏi tiếp : “Nếu gặp khi bức bách, hai 

chỗ là làm gì ?” Nếu khi sanh tử dồn ép bức bách thì phải tìm Niết bàn hay phải làm gì ? 

Ngài đáp : “Trượng phu tùy thong thả, gió trăng mặc tiêu dao”. Người tu là bật trượng 

phu, khi đã vượt qua kiến chấp hai bê thì lúc đó thong thả, mặc tình tiêu giao với gió 

trăng, không còn việc gì phải làm nữa. Chỗ này có nhiều người thắc mắc : tại sao cùng 

đạo Phật mà chỗ này dạy khác chỗ kia dạy khác ? trong các Kinh A Hàm thì dạy chúng ta 

phải sợ sanh tử vì sanh tử khổ, cấp bách tu để đạt Niết bàn vui. Còn ở đây nói sanh tử và 

Niết bàn đều là không thật thì thảnh thơi mặc tình tiêu dao tự tại. Như vậy giá trị ở chỗ 

nào ? Vì chúng ta say mê ngũ dục chìm trong sanh tử, không chiụ tìm lối thoát ra, nên 

Phật dạy sanh tử khổ đau, phải nỗ lực tu để được niết bàn an vui. Đó là bước đầu phật 



dạy chán sanh tử cầu Niết bàn. Qua Kinh điển Đại Thừa hay Thiền tông thì dạy, người 

khi đã giác ngộ thấy Niết bàn và sanh tử như hoa đốm trong hư không, không thật. Nhớ 

là phải giác ngộ rồi, chớ chớm giác ngộ cũng chưa được. Nếu chúng ta còn thấy Niết bàn 

thật là còn kẹt trong sanh tử đối đãi, tức là chưa toàn giác nên còn nguy. và, khi đã thấy 

sanh tử niết bàn không thật thì sợ cái gì và chạy trốn ở đâu ? Do đó Ngài mới bảo 

“Trượng phu tùy thong thả, gió trăng mặc tiêu dao”. Nếu chúng ta chưa giác ngộ học câu 

này mà chấp thì sẽ rơi và bệnh phóng túng, ta chưa giác ngộ mà tùy tục thì chìm sâu 

trong biển khổ không ra khỏi. Chúng ta học phải biết cho tận nguồn, nếu biết lem nhem 

thì dễ lầm chấp, từ lầm chấp mà sanh ra bệnh hoạn. Người nói được câu này phải là 

người triệt ngộ, nếu chưa triệt ngộ thì không nên nói vậy. 

Tôi dạy tu có khi cũng mâu truẫn, tôi chủ trương tu thiền mà dạy cho các cụ niệm 

phật. Tại sao như thế ? - Vì các cụ già yếu, tinh thần mỏi mệt, dạy thiền quán các cụ 

không thực hành được. dạy niệm Phật cho các cu có điểm nương tựa, tâm thường nhớ 

Phật không nhớ non cháu, bớt luyến ái, không lo buồn, khi chết được nhẹ nhàn và sanh 

vào cõi lành. Còn tăng ni trẻ là rường cột của Phật pháp mai sau, nên phải dạy thiền quán  

cho họ thực hành, có thực hành tâm thanh tịnh trí tuệ sáng mới giác ngộ. giáo hóa là phải 

dối cơ, tùy căn cơ của người học đạo ở trình độ nào dạy ngang trình độ nấy,người học 

tiếp thu và thực hành được mới có ích. Ở đây đối với người tham mê ngũ dục đắm chìm 

trong sanh tử là nguy hiểm, Phật dạy phải xa lià, rồi Ngài chỉ niết bàn an vui cho có điểm 

tựa để tiến. Dạy xa lià mà không có điểm tựa thì họ chới với không chiụ tu, nên phải nói 

như thế. 

Ví dụ có một số người ở ven rừng, bấy giờ rừng cháy gần chỗ họ ở, mà họ cứ vui 

với công việc bên rừng không chịu chạy đi. Chúng ta thấy rừng cháy nguy hiểm nên bảo 

họ : “Chỗ này rừng cháy nguy hiểm lắm, các vị hãy chạy ra chỗ trống phiá ngoài hồ, ở đó 

lữa không cháy tới ! “N ếu họ ra phiá ngoài hồ thì họ  thoát được nạn cháy rừng. Nhưng 

họ chạy ra tới mé hồ, thấy nước mát liền xuống hồ thì bị chết chìm lên không được. Đó là 

thánh chết cháy lại bị chết chìm. Như vậy ra tới hồ, phải ở trên bờ, không được nhảy 

xuống hồ. Cũng vậy, sợ sanh tử khổ nên xa lià, để được Niết bàn vui. Nhưng nghe nói 

Niết bàn vui lại chấp Niết bàn vui, chẳng khác nào tránh chết cháy bị chết chìm. Tuy đạo 

lý cao siêu, nhưng phải tùy căn cơ dạy pháp tu cho vừa với trình độ người học, mới được 



lợi ích và hợp đạo. Người sơ cơ mới vào chùa mà dạy pháp tối thượng thừa, làm sao họ 

hiểu v2 thực hành ? Không hiểu không thực hánh được, thấy đạo Phật như vô ích. Thế 

nên khi giảng dạy pải thấy rõ hai mặt, mặt tương đối và mặt tuyệt đối. Mặt tưong đối thì 

phải huớng dẫn từng bước cho người học tiến vững vàng. Mặt tuyệt đối thì không còn 

chấp hai bênlà chỗ cứu cánh. Không còn chấp hai bên thì không còn khổ. Vì chúng ta còn 

thấy thân này thật, nênai động đến thân này là chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta thấy thân 

này không thật, dù có bị bức hại cũng thấy như trò chơi, không khổ. Thế nên mặt tương 

đối hay mặt tuyệt đối phải tùy căn cơ mà hướng dẫn, chớ không thể nói như một được. 

Hỏi : Tất cả chúng sanh đều nói là Phật, 

 Lý này chưa rõ xin thầy chỉ dạy. 

Đáp : Khuyên ông hãy gắng việc nông tang, 

 Chớ học theo người đợi thỏ nhọc. 

Tăng nói :Được nhờ thầy chỉ rõ,  

 Trọn chẳng đến ai cầu. 

Sư nói :Đáng thương người mắc nghẹn, 

 Ngồi đó lại quên ăn. 

Hỏi : “Tất cả chúng sanh đếu là Phật, lý này chưa rõ xin thầy chỉ dạy”. Người hỏi 

thấy trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có Phật tánh tất là có Phật. Nguời 

hỏi nói lý này chưa hiểu, xin Ngài chỉ dạy. Ngài đáp “Khuyên ông hãy gắng việc nông 

tang, chớ học theo người đợi thỏ nhọc”. Câu này có nhiều người hiểu quá sai lầm, cho 

thiền sư Viên Chiếu nghĩ tới việc đống áng nhiều hơn việc học đạo lý. Vì Ngài khuyên 

hãy gắng làm ruộng trồng dâu nuôi tằm, đừng có mơ ước Phật ; làm ruộng trồng dâu nuôi 

tằm là Phật rồi. Lý giải như vậy thì mấy chú nông dân thành Phật hết ! Ngài khuyên “Chớ 

học theo người đợi thỏ nhọc”. ý này lấy từ thuyện tích : xưa có một người khờ cày 

ruộng,chợt gặp con thỏ chạy đâm đầu vô gốc cây ngã lăng ra chết. Anh vui mừng nhặt 

xác thỏ đem về làm thịt ăn. Anh nghĩ ngày mai thỏ sẽ chạy đâm đầu vô gốc cây chết nữa. 

Nên hôm sau anh tới ôm gốc cây chờ nhặt xác thỏ. Anh chờ mãi không thấy thỏ chạy tới. 

Câu chuyện này ngụ ý nói người ngu thấy việc sảy ra một lần, nhĩ sẽ sảy ra luôn luôn nên 

trông chờ. Ngài khuyên đừng mơ ước trông đợi những chuyện không đâu, mà phải thực 

tế làm ruộng trồng dâu. Vì hỏi tất cả chúng sanh đều nói là Phật, lý này chưa rõ xin thầy 



chỉ dạy Phật ở đâu, Phật là gì ? Thế nên Ngài mới lấy câu chuyện có nghiã “tâm bình 

thường là đạo” để dạy. Dù trồng rau nuôi tằm, Cuốc rẫy, làm ruộng... tâm không vọng 

tưởng ngay đó là Phật, đừng có tìm kiếm Phật ở đâu. Mơ ước trông chờ như anh chàng 

ôm cây đợi thỏ, chỉ nhọc nhằn phí công thôi. ý nghiã rõ ràng như vậy, thế mà người ta lại 

hiểu khác đi. Ngay trong sinh hoạt hằng ngày tâm bình thường là Phật rồi. Tôi thường nói 

với tăng ni, đâu phải chỉ giờ ngồi thiền chúng ta mới làm Phật, mà chính giờ cuốc đất, 

trồng rau, quét nhà, nấu cơm... giờ nào cũng là Phật cả. Chỉ khi làm vọng tưởng nhớ 

chuyện Đông Tây, Phật mới khuất. Làm tất cả việc mà tâm trong sáng lặng lẽ thì giờ nào 

không phải là giờ Phật ? Nếu không có Phật thì làm sao biết làm việc ? Ngài bảo gắng 

việc nông tang, ngầm ý dạy chúng ta làm tất cả mọi việc, mà tâm bình thường lặng lẽ 

sáng suốt, lúc đó phật tánh hiện tiền. Vì vậy nên nói “tâm bình thường là đạo”. Vị tăng 

này chưa thông mới nó “Được nhờ thầy chỉ rõ,  trọn  chẳng đến ai cầu”. Vị tăng nghe lời 

Ngài đáp tưởng mình đã ngộ rồi, không cần phải học hỏi nữa, mới nói Thầy chỉ dạy cho 

con rõ ràng rồi, con không cần phải đi cầu học với ai nữa. Vị tăng này nói như vậy là mắc 

bệnh tự mãn, chưa được mà tưởng mình được. Thế nên Ngài nói để phà chấp : Đáng 

thương người mắc nghẹn, ngồi đó lại quên ăn”. Ngài thấy vị tăng tỏ ra thông hiểu, sự thật 

chưa được gì, mà tự mãn thấy không cần học với ai. Ngài nói đáng thương, giống như 

người nuốt cơm mới tới cổ, chưa xuống bao tử mà cho là no, không chịu nuốt, không 

chịu ăn. Ngài quở người học đạo vừa nghe vội cho là hiểu, vội cho là đủ, lấy làm tự mãn 

không chịu tham cầu học hỏi, đó là bệnh. Bệnh này người thời nay cũng hay mắc phải, 

học chút ít cho là đủ, đi lại nói năng tự do chẳng hợp đạo lý chút nào ! Nghe người xưa 

dạy mới biết bệnh của mình, nếu không thì không biết mình bệnh. Bệnh này gọi là khẩu 

đầu thiền. 

Tăng hỏi :Nhiều năm cất giấu báu trong đãy, 

 Ngày nay trước mắt thấy rõ ràng. 

Sư nói :Chỉ đợi trăng thu sáng, 

 Đâu ngờ mây mưa che. 

Tăng nói :Tuy nghe thầy thuyết giảng, 

 Lý này vẫn chưa rành. 

Sư đáp :Cười kẻ luống ôm cột, 



 Chết đưới nằm giữa dòng. 

Tăng hỏi “Nhi ều năm cất giấu báu trong đãy, ngày, ngày nay trước mắt thấy rõ 

ràng”. Câu này hỏi mà dường như không hỏi. Vị tăng nói hạt ngọc quý được cất trong 

đãy nhiều năm, nay mắt trông thấy rõ ràng rồi. Nghe qua câu này chúng ta tưởng vị tăng 

đã ngộ, vì biết trong đãy mình có hòn ngọc báu. Cái đãy chỉ cho thân tứ đại, hòn ngọc 

báu chỉ cho tánh giác. Từ lâu tánh giác có sẵn nơi thân này mà chưa biết, bây giờ đã biết, 

thấy rõ ràng trước mắt. Ngài đáp : “Chỉ đợi trăng thu sáng, đâu ngờ mây mưa che”. Câu 

này có ý chê vị tăng. Vì câu nói vị tăng này mâu thuẫn, vừa nói ngọc báu ở trong đãy, 

liền nói thấy ngọc báu ở trong mắt. Còn thấy trong ngoài, còn thấy trước sau là chưa thấy 

đúng như thật. Ngài nói, tưởng đâu trăng mùa thu trong sáng nào ngờ mây kéo mưa mịt 

mù. ý nói vị tăng này tâm chưa sáng vì còn thấy trong ngoài trước sau. Nếu không phải là 

bậc sáng mắt, thì nhận lầm vị tăng ấ đã ngộ rồi. 

Tăng nói : “Tuy nghe Thầy thuyết giảng, lý này vẫn chưa rành”. Nghe thầy thuyết 

giảng thấy như ngộ rồi, nhưng sự thật thì lý chưa rành. Ngà mới nói : “Cười kẻ luống ôm 

cột, chết đuối nằm giữa dòng”. Câu này dẫn từ chuyện tích : Xưa có chàng thai tên Vi 

Sinh, snh thương một cô gái, cô gái đó hẹn gặp anh tại cầu lúc chiều tối. Cây cầu này trên 

là chỗ ngồi chơi, dưới có thang đi xuống nước. Chiều anh tới trước núp dưới thang cầu 

đợitối lên gặp cô bạn. Anh đinh ninh như vậy, nên anh ngồi mãi dưới thang cầu. Nước 

lớn dần mà anh không lên, vì chưa tối sợ chun ra thì thất hẹn. Anh cứ ngồi mãi, nưpớc 

dân ngập người anh, khiến anh chết đuối dưới cầu. Vị tăng này đã được ngài chỉ rõ bệnh 

cho rồi mà vẫn không biết, nói “tuy nghe Thầy thuyết giảng, lý này vẫn chưa rành”, nên 

Ngài dùng câu chuyện anh chàng si mê cố chấp chết đuối dưới dòng sông để nói phá. 

Hỏi : Thế nào là một pháp ? 

Đáp : Chẳng thấy xuân sanh cùng hạ trưởng, 

 Lại gặp thu chín và đông thâu. 

Hỏi : Thế nào là nhiều người thành Phật ? 

Đáp :  Từ Tổ long chợt tự dừng, 

 Phúc xa uống nhọc. 

Hỏi : “Thế nào là một pháp ?” Vị tăng này lấy Kinh đại thừa ra hỏi, tất cá một 

pháp, không có hai không có ba, vậy thế nào là một pháp ? Ngài trả lới “Chẳng thấy xuân 



sanh cùng hạ trưởng, lại gặp thu chín và đông thâu”. Ngày xưa nhà nông làm ruộng cuối 

mùa xuân thì gieo giống, hạt nảy mầm gọi là sanh, mùa hạ vun bón phân cho cây lúa phát 

triển lớn mạnh gọi là trưởng, mùa thu lúa chín, mùa đông gặt hái, đó là một pháp. Hỏi 

một pháp, Ngài nói tới bốn mùa làm ruộng của người nông phu : Xuân gieo lúa, hạ lúa 

lớn, thulúa chín, đông gặt lúa. Đứng về thới tiết thì thấy có bốn mùa xuân hạ thu đông, 

nhưng đứng về cây lúa gieo từ hạt cho đế gặt, tức là từ nhân đến qủa chỉ là lúa. Như vậy 

Ngài muốn nói gì ? - Nói một pháp là tất cả. Thiền tông nói tất cả chỉ là tâm, tâm là một 

pháp, muôn sự muôn vật tuy có thiên hình vạn trạng nhưng gốc chỉ là một tâm.  Thế nên 

dụ tâm là cái gương, muôn sự muôn vật như bóng trong gương. bóng thì trăm ngàn thứ, 

gương thì không hai. Trăm ngàn thứ (bóng) thì không thật, cái không hai (gương) thì 

chân thật. Cũng vậy, tâm thể trùm khắp nên nói không hai, muôn sự muôn vật là pháp 

sinh diệt thì không thật. Thêm một ví dụ nữa : Trong bầu hư không này có rất nhiều hành 

tinh, nhất là hành tinh chúng ta đang sống có đủ thứ nào là sông, biển,núi, rừng, cây, cỏ, 

người, thú... Tất cả mọi loài trên hành tinh này kể cả hành tinh đều ở trong hư không. Hư 

không thì không hai, nhưng sự vạt trong hành tinh thì có muôn ngàn thứ. hư không dụ 

cho thể của tâm thì không hai, còn sự tướng của vật thì chuyển biến muôn ngàn thứ. Thế 

nên Ngài nói lúa từ khi gieo giống, lớn lên, chín, gặt hái, tuy thấy dòng sinh diệt luông 

đổi khác, nhưng thể của nó là lúa không hai. Ngài nói thế vị tăng này không bằng lòng, 

mới hỏi : 

“Thế nào là nhiều người thành Phật ?” Vị tăng thắc mắc : Tuy sự vật có chuyển 

biến Nhưng nhân và qủa không khác, như vậy thì ai sanh ra cũng ở trong một pháp đó, 

rồi lẩn quẩn cũng trở về một pháp đó thì ai cũng thành phật hết chứ gì ? Ngài đáp : “Tổ 

Long chợt dừng, Từ Phúc xa luống nhọc”. Tổ Long là hiệu của vua Tần Thủy Hoàng 

trong thời Chiến quốc ở Trung Hoa, Từ Phúc là một phương sĩ đời Tần tự xưng là Quân 

Phòng. Tần Thủy Hoàng sai ông ra biển tìm cỏ trường sanh, Từ Phúc liền đem hết gia 

quyến đi tìm nhưng không trở về, còn Tần thủy Hoàng thì im lặng ở tại chỗ, tức là ở tại 

quê hương. Ngài trả lời như thế là ý gì ? Từ Phúc dụ cho người mê ra đi, cứ đi mãi không 

dừng để trở lại cố hương. Còn Tổ Long dụ cho người giác, tuy ông có sai đi nhưng ông ở 

một chỗ không đi. tuy mọi người ai cũng có tánh giác như nhau, nhưng người giác biết 

quay lại tánh giác thì hằng an trụ, người mê không biết quay lại tánh giác thì phiêu lưu 



mãi trong sanh tử. Như vậy, làmsao nói ai cũng đều thành Phật ? và, nếu tật cả đều thành 

Phật thì đâu cần tu. 

Hỏi : Kiến tánh thành Phật, nghiã này thế nào ? 

Đáp : Cây khô gặp xuân hoa đua nở, 

 Gió thổ hương thần bay rất xa. 

 Tăng nói : - Đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ lại. 

Sư đáp :Muôn năm cây cà ấy, 

 Xanh tươi thấu tần mây. 

Hỏi : “ki ến tành thành Phật nghiã ấy thế nào ?” Vị tăng này là người trong nhà 

Thiền cho nên mới hỏi ý nghiã kiến tánh thành Phật. Ngài đáp : “Cây khô gặp xuân hoa 

đua nở, gió thổ hương thần  thơm rất xa”. Theo lẽ thường cây khô dù thời tiết nào cũng 

không thể trổ hoa lá. Thế mà Ngài nói cây khô gặp tiết xuân trổ hoa. Hương thần là 

hương mầu nhiệm gió thổi thơm rất xa. Hai câu này nói lên ý nghiã kiến tánh thành Phật. 

Tất cả người tu chúng ta ai  cũng đang là kẻ mê, chưa phải là người tỉnh. Do đó phải tu để 

nhận ra tánh giác nơi mình gọi là khiến tánh. Sau khi kiến tánh phải tiếp tục tu nữa để 

hằng sống với tánh giác mới thành Phật. Nói kiến tánh thành Phật nghe thấy như nhanh, 

nhưng phải trải qua bao nhiêu năm tu hành, buông bỏ tập khí vọng tưởng trải qua từng 

phần giác, mới được toàn giác thành Phật. Không phải vừa kiến tánh là thành Phật liền. 

Nhưng nói kiến tánh thành Phật nghiã đó không sai. Ví dụ : Chúng ta không có hạt bắp, 

mà bảo trồng để lấy trái bắp có được không ? - Chắc chắn là không. Nhưng chúng at có 

sẵn hạt bắp, muốn trồng để lấy trái ăn có được không ? Chắc chắn là được. nhưng từ khi 

gieo hạt xuống đất, tưới nước, làm cỏ, bón phân... phải trải qua thời gian dài mới có trái 

bắp để ăn. Rõ ràng có nhân là có quả không nghi. Cũng vậy từ khi nhận ra tánh giác nơi 

mình rồi nỗ lực tu, được từng phần giác ngộ mới thành Phật. d0ó là ý nghiã kiến tành 

thành Phật. 

Ngày nay có lắm người tu mà không nghĩ thành Phật, chỉ mong đời sau có phước 

đẹp đẽ, giàu sang, tài giỏi, có quyền thế vv... tất cả đều được như ý. Có người nói thành 

Phật buồn, vì thấy tượng Phật ngồi trên bàn im lìm bất động, không nói cười với ai cả. 

còn làm người thế gian thì đi lại tự do, ăn uống tự do thoải mái. Thế nên không dám làm 

Phật mà thích làm người. Chúng ta đừng hiểu lầm, tượng Phật ngồi trên bàn là hình ảnh 



biểu trưngý nghiã chớ không phải Phật thật. Nếu thành Phật mà ngồi bất động như vậy thì 

thành làm gì ? Thành phật có tất cả diệu dụng linh động, muốn cứu giúp ai cũng được, 

muốn đi muôn dặm muôn nước, hay đi từ hành tinh này qua hành tinh khác cũng được, 

muốn cái gì cũng đều được như ý. Như vậy mới ham thành Phật. Trong Kinh A Hàm nói 

người tu chứng quả A la hán thì được lục thông, trong lục thông có Thần túc thông. 

Người được Thần túc thông thì đi lại tự do, nhanh như ý mình nghĩ.. Ví dụ bây giờ đang 

ở đây khởi nghĩ đi tới Cực lạc, liền thấy mình đang ở Cực lạc. Hiện tại khoa học tiến bộ, 

máy bay đưa chúng ta đi trong nước hay ra ngoài nước, cách xa hàng ngàn cây số chỉ mất 

ít tiếng đồng hồ, tới lui rất nhanh chóng dễ dàng. Nhưng phương tiện nhanh chóng này 

còn e ngại hồi hộp, vì thỉnh thoảng máy bay hỏng rơi xuống đất nát thây. Còn nguời tu có 

Thần túc thông nghĩ tới chỗ nào liền tới chỗ đó, không trở ngại không nguy hiểm. Như 

thế mới ham tu và không nghĩ tu thành Phật im lìm bất động là buồn. Chính vì chỗ này 

nên Ngài nói “Cây khô gặp xuân hoa đua nở, gió thổi hương thần thơm rất xa”. Cây khô 

dụ cho thân năm uẩn mê muội của con người, khi tu kiến tánh giác ngộ thành Phật thì có 

vô số diệu dụng không thể nghĩ lường. Giống như cây khô vô dụng gặp tiết xuân trổ hoa 

đẹp hương thơm, theo gió bay đi khắp mọi nơi. Đó là diệu dụng không thể lường nổi của 

người kiến tánh thành Phật. Vị tăng này vẫn chưa hội nên thưa : 

“Đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ lại”. ngài đáp : “Muôn năm cây cà ấy, xanh tươi 

thấu từng mây”. Ngài nói cây cà trồng trong vườn chúng ta thấy nó rất tầm thường, 

nhưng nó xanh tươi vượt lên đến tận mây xanh. Cây cà tầm thường nhưng xanh tươi vượt 

đến mây xanh dụ cho thân thể mê muội này không có giá trị gì, song đúng với thời tiết 

nhân duyên thì giác ngộ kiến tánh. Ý nói từ mê tới giác con người có những diệu dụng 

phi thường, là cái mà chúng ta không thể hiểu, không thể biết được. 

Hỏi : Ma ni cùng các sắc, 

 Chẳng hợp cũng chẳng lià ? 

Đáp : Hoa xuân cùng bươm bướm, 

 Lúc mến lúc chia lià. 

Hỏi :Thế nào là theo kia hỗn tạp ? 

Đáp : Chẳng phải mắt tăng Ấn, 

 Luống nhọc trình biện châu. 



Hỏi  “Ma ni cùng các sắc, chẳng hợp cũng chẳng lià”. Ma ni là hòn ngọc quí trong 

suốt, không có màu sắc. Nếu để vật màu đỏ thì thấy ngọc ma ni ửng đỏ, để vật màu xanh 

thì thấy ngọc ma ni ửng xanh... Màu sắc của vật xung quanh phản ảnh vào, ngọc ma ni có 

màu sắc của vật. nguyên ngọc ma ni vốn không có màu sắc, do sắc của vật để gân phản 

ảnh vào, thấy ngọc ma ni ửng màu đỏ màu xanh. Nếu lấy ngọc đi thì thấy ngọc ma ni 

trong suốt không màu sắc nên nói chẳng hợp cũng chẳng lià.ngọc ma ni trong suốt mà có 

màu sắc này sắc nọ dụ cho tâm thể thanh tịnh trong sáng của con người. Nó vốn không 

tham, không sân, không có tất cả cái xấu, nhưng do thấy cảnh đẹp bên ngoài tham dục 

dấy khởi, ga75p việc xấu sân giận nổi dậy...tùy duyên tùy cảnh bên ngoài mà có tham sân 

ô uế. Tâm thể con người không là gì hết, do ảnh hưởng bên ngoài mà có đủ thứ. Tuy ảnh 

hưởng nhưng không phải một mà cũng không lià. ngài trả lời “hoa xuân cùng mươm 

mướm, lúc mến lúc chia lià”. Vào mùa xuân hoa nở bày nhụy tỏa hương, bươm bướm 

bay đến hút mật, khi bướm cần mật thì bay đến hút, khi hết cần thì bay đi. Như vậy là 

hợp hay lià ? - Bướm là bướm, hoa là hoa, vì nhu cầu và tùy duyên mà bướm gặp hoa, 

khi không cần nữa thì bướm bay đi, không có cái gì nhất định hợp nhất định lià. Ý Ngài 

nói tâm thể thanh tịnh trong sáng của mỗi người nếu không có duyên trần thì trong sạch 

không  nhiểm nhơ , nếu có duyên trần thì liền ô nhiểm. Song, ô nhiểm chỉ là bóng thôi, 

chứ không thật. 

Ví dụ hiện giờ tâm chúng ta đang thanh tịnh an ổn, bỗng có người đến mắng chưởi. 

Chúng ta không tự chủ được, liền khởi niệm sân giận thì lúc đó tâm chúng ta trở thành ô 

nhiểm, nhưng ô nhiể chỉ là cái bóng chớ không có bản chất thật. vì duyên trần qua rối 

niệm sân giận theo đó cũng mất , hết sân giận thì thể thanh tịnh hiện tiền không mất. Như 

vậy duyên trần đến thì thấy như hợp, duyên trần đi thì thấy như ly. Kỳ thật thì không hợp 

không ly. bởi tâm thể con người vốn không có tham sân... do duyên cảnh bên ngoài nên 

mới khởi tham sân... Song, tham sân... chỉ là bóng không thật,.  nếu thật thì tham sân còn 

hoài không hết. Qua rồi mất làm sao nói thật được ? Như làm sao đối trị nó ? - Ví dụ gặp 

duyên cảnh bất như ý, tham sân dấy khởi, liền quán duyên cảnh là huyễn hoá, tham sân 

cũng huyễn hoá không thật, quán như thế thì tham sân không khởi nữa, đó là tu. Nếu thấy 

duyên cảnh là thật, tham sân là thật thì si mê phiền não không bao giờ hết, đó là không 



khéo tu. Chúng ta tu phải hiểu chỗ này cho rõ. Ngài đáp như thế mà vị tăng này vẫn chưa 

hiểu nên hỏi tiếp : 

“Thế nào theo kia hỗn tạp ?” Vị tăng này thắc mắc, ngọc ma ni trong suốt, vật bên 

ngoài màu gì phản ảnh màu đó vào ngọc ma ni, như thế ngọc ma ni trở thành hỗn tạp đủ 

màu sắc sao ? Ngài trả lời “Chẳng phải mắt tăng Ấn, luống nhọc trình biện châu”. Tăng 

Ấn là các vị cao tăng ấn Độ như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi... Nếu không 

phải là người có mắt của chư Tổ Ấn Độ đối với hạt châu trong suốt không màu sắc thì 

không ai có thể nhận ra hạt châu quí. Kẻ dung thường thì không quí trọng, vì nó không có 

màu sắc, đem ra luận bàn dài dòng chỉ uổng công vô ích thôi. Đó là nghiã hạt châu không 

hỗn tạp màu sắc. Như hiện tại, gặp cảnh ưa thích khởi niệm tham, chúng ta nói tôi tham, 

gặp cảnh bức xúc khởi niệm sân, nói tôi sân gặp cảnh buồn khởi niệm buồn, nói tôi 

buồn... Như vậy là chúng ta nhận niệm tham, niệm sân là mình. Nhưng lúc không khởi 

niệm thì không thấy tôi, tức là không biết tánh giác mình đang hiện tiền. Câu trảlời của 

Ngài thâm thúy vô cùng. Cái gì có hình tướng thì mắt phàm mới nhận ra được, cái gì 

không hình tướng thì không thể nhận được. Tâm thanh tịnh không dấy niệm, lúc đó 

không tự biết tâm mình đang thanh tịnh, khi khởi niệm này niệm kia mình mới biết, biết ý 

niệm mà không biết thể hằng hữu thanh tịnh trong sáng. Chúng ta thật đáng thương, cái 

thật mà không biết, cái giả lại nhận là mình ! Có khi nào chúng ta giận mà thấy cái giận 

này không phải của tôi không ? Thấy cái giận không phải của tôi thì hết giận, nhận cái 

giận là tôi thì tức lắm, nhưng tức một lúc rồi cũng hết. Chỉ còn lại thể tánh hằng hữu thì 

không mất. Thể tánh này chỉ có chư Tổ mới nhận ra. Nó luôn luôn thanh tịnh trong suốt 

không xen tạp bất cứ một thứ gì. 

Hỏi :- Thế nào là chạm mắt Bồ đề ? 

Đáp : Chim từng sợ cây cong, 

 Thổi mãi người lạnh buốt. 

Hỏi :Đệ tử chẳng hiểu, xin Thầy cho dụ khác.  

Đáp : Kẻ điết nghe đàn sáo, 

 Người mù ngắm trăng lên. 

Hỏi : “Thế nào là chạm mắt Bồ đề ?” Thấy người là Bồ đề, thấy vật là Bồ đề, thấy 

cây cỏ là bồ đề, thấy cái gì cũng là bồ đề hết, như vậy là thế nào ? Ngài trả lời “Chim 



từng sợ cây cong, thổi mãi người lạnh buốt”. Ý nói chim bị cung bắn thoát chết một lần, 

từ đó về sau thấy cây cong liền sợ bay chỗ khác tránh. Câu “Thổi mãi người lạnh 

buốt”dẫn từ truyện tích : Xưa có anh chàng háo ăn, lên mâm cơm anh húp canh nóng lia 

liạ nên bị phỏng miệng. Từ đó về sau thấy thức ăn là anh sợ phỏng miệng. Một hôm 

người ta dọn cho anh diã rau luộc nguội, anh liền thổi không càn biết rau nóng hay nguội. 

Ngài dùng hai chuyện này để nói ý nghiã chạm mắt là bồ đề. Tức là vừa thấy vật liền biết 

không đợi suy nghĩ mới biết. Mỗi ngày từ sáng tới chiều ai cũng thấy biết bao là người, 

thấy biết bao là cảnh vật, tức biết bao là Bồ đề ! Vậy chúng ta thấy biết bao nhiêu người 

bao nhiêu cảnh vật là bấy nhiêu Bồ đề hay bất nhiêu phiền não ? Thấy người thấy vật 

khởi niệm phân biệt khen chê thủ xả thì nhiểm nhơ dính mắc, không phiền não là gì ? 

Người nào tâm thanh tịnh trong sáng như ngọc ma ni, thấy người biết người, thấy vật biết 

vật, không khởi niệm nhiểm nhơ dính mắc, thì thấy tất cả là Bồ đề. Như vậy, cũng là thấy 

người mà thấy là Bồ đề hay phiền não, Gốc tại nhiểm nhơ dính mắc hay không nhiểm 

nhơ dính mắc. Qúy vị có mặt ở đây tu cũng được năm bảy năm rồi, qúy vị chạm mắt là 

Bồ đề hay chạm mắc là phiền não ? Thấy người không ưa thì ghét, thấy vật không khen 

thì chê, thấy như vậy là phiền não. Bởi thế nên mọi người than thế gian này nhiều buồn 

phiền quá ! Thế gian không có buồn phiền, do mình dính mắc với thế gian mới thành 

phiền não. Người tu chúng ta có những cái lầm lẫn rất buồn cười, trách thế gian phiền 

phức lắm, muốn ẩn trốn trong núi rừng cho hết phiền não. Nhưng trốn không được, lâu 

lâu có việc cũng phải ra thành thị, lúc trốn thì yên lúc ra thành thị thì bức xúc trở lại. Như 

vậy chừng nào hết phiền não ? Thôi thì giữa cõi đời làm sao không dính không kẹt mới 

thật là Bồ đề. Gốc của sự tu là làm sao ở trong trần mà không nhiểm nhơ chớ không phải 

trốn. Hai câu trả lới của Ngài nói lên rằng khi sáu căn đối cảnh liền biết là Bồ đề. Vị tăng 

này vẫn chưa hội, hỏi tiếp : 

“Đệ tử chẳng hiểu , xin Thầy cho dụ khác”. Ngài đáp “Kẻ điết nghe đàn sáo, người 

mù ngắm trăng lên”. Ngài đã chỉ trắng rồi mà vị tăng này không chiụ nhận, bảo cho dụ 

khác, chẳng khác nào kẻ điết nghe đàn sáo, người mù ngắm trăng. Vậy làm sao nghe làm 

sao thấy ? ngài chê và quở người hỏi. 

Hỏi : Vốn tự có hình cùng có bóng, 

 Có khi bóng cũng lià hình chăng ? 



Đáp : Các sông về Đông chừ muôn dòng tranh chảy, 

 Chúng sao chầu Bắc từ ngàn xưa về tâm. 

Hỏi : 

“V ốn tự có hình cùng có bóng, có khi bóng cũng lià hình chăng ?” Ý vị tăng hỏi 

có hình là có bóng, có khi nào bóng lià hình chăng ? Câu hỏi này nhắc chúng ta nhớ câu 

chuyện ngài Động Sơn Lương Giới đi qua cầu, thấy bóng mình hiện dưới nước, Ngài liền 

ngộ. Bóng không phải là hình, mà rới hình thì không có bóng, nhưng hình tức là bóng vì 

có hình mới có bóng. Hình thì có tướng trạng sờ mó được, bóng không sờ mó được, nên 

bóng không phải là hình, do có hình mới có bóng. Theo vị tăng này thì hình chỉ cho thể 

chân thật, bóng chỉ cho cái hư dối. như vậy thể chân thật chính là mình, bóng hư dối 

không phải là mình có rời nhau không ? Ngài đáp : “Các sông về Đông chư muôn dòng 

tranh chảy, chúng sao chầu Bắc từ ngàn xưa về tâm”. Tất cả sông, sông nào cũng chảy từ 

nguồn, chia ra nhiều nhánh nhiều phụ lưu, tuôn chảy ra biển, ở Việt Nam biển ở phiá 

Đôngnên nói chảy về Đông. Các sao trên không sao nào cũng hướng về phiá Bắc chầu 

sao Bắc đẩu. Và, tất cả vạn vật đều quy về tâm. Ngài nói rằng bóng là cái tạm bợ hư ảo, 

hình là thể chân thật, thấy dường như hai nhưng tất cả đều không rời thể chân thật. Tất cả 

đều quy về tâm, vì tâm là nguồn gốc của tất cả. Ví dụ tôi đứng giữa nhà, chung quanh tôi 

để mười tấm gương, trong mười tấm gương hiện mười cái bóng. Vậy mười cái bóng gốc 

từ đâu mà ra ? Có phải từ con người của tôi mà ra không ? Chỉ có một mình tôi đứng mà 

có tới mười bóng. Điếu này nói lên muôn sự muôn vật hư ảo gốc từ tâm ø hiện ra. 

Hỏi :Thế nào là một câu sáng tỏ siêu trăm ức ? 

Đáp :Xa ném Thái Sơn qua biển Bắc, 

 Ngước tung cây gậy đến cung trăng. 

Hỏi : “Thế nào là một câu sáng tỏ siêu trăm ức ?” Câu này dẫn từ Chứng Đạo Ca 

của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác. Ý hỏi một câu mà sáng tỏ rồi vượt khỏi trăm ngàn ức 

là thế nào ? Ngài đáp : Xa ném Thái Sơn qua biển Bắc, ngước tung cây gậy đến cung 

trăng”. Nghiã là cầm núi Thái Sơn ném qua tới tận biển phương Bắc, ngước đầu lên hư 

không ném tung cây gậy đến tận cung trăng. Đó là một câu sáng tỏ siêu trăm ức. Thái 

Sơn là một ngọn núi lớn, đâu phải một vật nhỏ mà tay người có thể cầm được. Thế mà 

người sáng tỏ một câu có thể cầm ném tới biển Bắc, không siêu bách ức cây số là gì ? 



Còn cung trăng và quả đất cách nhau quá xa, thế mà người sáng tỏ một câu, từ quả đất có 

thể ném cây gậy tới cung trăng, không siêu bách ức cây số là gì ? Ý Ngài nói người thấu 

suốt một câu của Phật Tổ, thì vượt qua dễ dàng tất cả những cái tầm thường của thế gian, 

vì người đó được cái diệu dụng phi thường. Như Lục Tổ ngộ một câu trong kinh Kim 

Cang Ngài Ngài siêu vượt một cách phi thường, sánh với chúng ta tu mấy chục kiếp cũng 

không biết kịp Ngài chưa ! Ngài ngộ một câu rồi thì tất cả những nghiệp chướng, những 

cái tầm thường đều vược qua hết. Tổ Lâm Tế sau khi ngộ một câu ở thiền sư Đại Ngu, từ 

đó về sau tâm Ngài không có lẫn lộn. Đó là siêu trăm ức. Chúng ta ngày nay nghe một 

câu có chút tỉnh, vừa tỉnh lại mê. Chẳng khác nào người đang ngử say, có tiếng động 

mạnh nhướng mắt lên, tưởng chừng như đã thức, nhưng lại nhắm mắt ngáy nữa, nên 

không siêu nổi. Đó là cái bệnh chung của người tu bây giờ, vì vậy khải giảng dạy thường 

xuyên. Nếu chúng ta nghe một câu siêu trăm ức như Lục Tổ thì thảnh thơi biết mấy ! Ngũ 

Tổ chỉ gọi Lục Tổ vào thất dạy một lúc là xong việc. chúng ta ngày nay không đực như 

thế, nên cả thầy lẫn trò đều rất cực nhọc. Đó là một câu sáng tỏ siêu trăm ức.  

Hỏi :Chỉ một việc này là thật, còn hai ắt chẳng chân, thế nào là chân ? 

Đáp : Đầu gậy gió dễ động, 

  Trên đường mưa thành lầy. 

Hỏi : “Chỉ một việc này là thật, còn hai ắt chẳng chân, thế nào là chân ?” Câu này 

phát xuất từ kinh Pháp Hoa, ý nói các vị tu từ Nhị thừa tiến đến nhất Thừa (Phật thừa). 

Nhất thừa là chân, nếu còn thấy có Nhị thừa thì không phải là chân. Vị tăng này hỏi thế 

nào là chân ? Ngài đáp : “Đầu gậy gió dễ động, trên đường mưa thành lầy”. Ngài đáp như 

vậy đã chỉ cái chân là thế nào chưa ? Trong nhà Thiền, có câu “chạm mắt tức Bồ đề” để 

chỉ cho cái chân thật này. Vì gió thổ đầu gậy dễ thấy, trên đường đất mưa nhiều nên lầy 

lội. Nếu chúng ta tỉnh giác, nhìn tất cả mọi vật thấy cái gì cũng là chân hết. Nếu chúng ta 

mê mờ nhìn cái gì cũng thấy theo mê vọng. Như vậy, nếu tỉnh thì cái chân thật hiển hiện 

ngay trước mắt, chớ không đâu xa cả; nếu mê khởi niệm tìm thì không thấy. 

Hỏi : Chẳng hướng Như Lai cầu diệu tạng, 

 Không mong đuốc Tổ nối đèn chi. 

 Ý chỉ câu này thế nào ? 

Đáp : Trời thu hoàng oanh hót, 



 Trong tuyết mẫu đơn xinh. 

Hỏi : Chẳng huớng Như Lai cầu diệu tạng,không mong đuốc Tổ nôi đèn chi. Ý chỉ 

câu này thế nào ?” Người hỏi dẫn lời của một thiền sư ra hỏi. Ý nói không làm người tiếp 

nối đèn của chư Tổ, không cầu diệu tạng của đức Phật, đó là ý nghiã thế nào ? Tất cả 

người tu nhất là người tu thiền, lúc nào cũng hướng về đức Phật, tìm cho ra chỗ tột cùng 

của Phật dạy để tu và tiếp nốichư Tổ truyền bá. Nhưng tại sao đây lại nói không cầu Phật, 

không nối Tổ là ý thế nào ? Ngài trả lời hai câu rất nên thơ : “Trời thu hoàng oanh hót, 

trong tuyết mẫu đơn xinh”. Thông lệ thì mùa xuân chim hoàng oanh hót, mà đây nói mùa 

thu chim hoàng oanh hót. Hoa mẫu đơn trổ vào mùa hè, mà đây nói hoa mẫu đơn trổ 

trong tuyết tức là mùa đông. Ngài nói như thế hàm ý gì ? Câu “Chẳng hướng Như Lai cầu 

diệu tạng, không mong đuốc Tổ nối đèn chi” là câu nói ngược với ý người xưa, không có 

ý nghiã thật. Thế mà người sau cứ lấy làm chuẩn là sai lầm. Do đó mà Ngài trả lời đảõo 

ngược. 

Hỏi :- Thế nào là câu tuyệt diệu ? 

Đáp : Một người xây vách đứng, 

 Cả nhà uống chẳng vui. 

Hỏi : “Thế nào là câu tuyệt diệu ?” Ngài trả lời bằng hai câu thơ : “Một người xây 

vách đứng, cả nhà uống chẳng vui”. Mọi người trong nhà bày tiệc đang xúm xít quanh 

bàn ăn uống cho vui, nhưng có nguời đứng xây mặt vô vách không dự, nên mọi người dự 

tiệc không vui. Câu tuyệt diệu là cái ngược với vòng quanh quẩn trầm luân của kiếp 

người, có khả năng giải thoát mọi triền phược. Nếu còn ở trong quanh quẩn trầm luân thì 

chưa tuyệt diệu. Câu tuyệt diệu là câu làm sao cho mọi người chấn động, vì ngược lại với 

tất cả những cái tầm thường. Giống như bao nhiêu người ngồi trong tiệc, chỉ một nguời 

đứng xây mặt vô vách làm hành động ngược lại, khiến cho mọi người du85 tiệc lòng nao 

núng không vui. Như vậy câu nào là câu tuyệt diệu ? Câu nào mà thiên hạ nghe liền xây 

lưng với trần cảnh, trở về với tánh giác ; tức là “bối trần hiệp giác”, đó là câu tuyệt diệu. 

Hỏi : Cổ kim việc lớn thôi không hỏi, 

 Chỉ chuyện Tây lai ý thế nào ? 

Đáp : Ngườinói khéo mặt lành, 

 Kẻ dùi rùa đập ngói. 



Hỏi : “Cổ kim việc lớn thôi không hỏi, chỉ chuyện Tây lai ý thế nào ?” Người hỏi 

nói, chuyện to lớn từ xưa đến nay không hỏi, chỉ hỏi Tổ sư Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung 

Hoa ý thế nào ? Ngài đáp : “Người nói khéo mặt lành, kẻ dùi rùa đập ngói”. Người nói 

khéo mặt lành là người ngoài mặt giả bộ hiền lành, nhưng lòng dạ thì thâm hiểm ác độc. 

Kẻ dùi rùa đập ngói là người dùi vỏ con rùa và đập ngói nát vụn, đó là người làm việc 

không công vô ích. Ngài nói thế là sao ? Trong nhà Thiền, các thiền sư thường dạy, muốn 

thấy được ý của Tổ sư thì khi các Ngài nói bên Đông phải hiểu bên Tây mới đúng. nếu 

nói bên Đông mà hiểu bên Đông thì trật, câu nói bên Đông mà ý bên Tây, giống như 

người ngoài mặt giả bộ hiền lành mà trong lòng thâm hiểm ác độc ; tâm và mặt không 

giống nhau. Cũng vậy, chư Tổ nói bên này phải hiểu bên kia, đừng mắt kẹt ở câu nói. 

Muốn biết được ý Tổ sư hay vào cửa Tổ sư phải như thế. Ngoài ra đều vô nghiã như 

nguời dùi rùa đập ngói vô ích. Đó là Ngài trả lời câu hỏi ý Tổ sư từ Ấn Độ sang. 

Hỏi : - “Tâm pháp cả hai đều quên, tánh tức chân” thế nào là chân ?  

Đáp : Hoa núi mưa sa, Thần nữ khóc,  

 Tre sân gió thổi, Bá Nha đờn. 

Hỏi : “Tâm pháp cả hai đều quên, tánh tức chân. Thế nào là chân ?” Tâm là nội 

tâm, pháp là ngoại cảnh, nội tâm và ngoại cảnh cả hai đều không dính mắc thì lúc đó là 

chân. Hỏi thế nào là chân ? Ngài đáp : “Hoa núi mưa sa Thần nữ khóc, tre sân gió thổi, 

Bá Nha đờn:. Hoa trên núi khi trời mưa, hạt nước đọng lại trong lòng hoa, Giống như hạt 

nức mắt của Thần nữ. Những bụi tre trước sân gió thổi cọ với nhau, nghe kẽo kẹt giống 

như tiếng đờn của Bá Nha. Ngài trả lời nghe rất là nên thơ, nhưng chúng ta không biết 

Ngài nói gì. Vậy, Ngài trả lời thế nào là chân chưa ? Hoa trên núi, mưa rơi hạt nước đọng 

trong lòng hoa đó là sự thật, thế mà người ta tưởng tượng là Thần nữ khóc. Tre ở trước 

sân gió thổi cọ vào nhau đó là sự thật, thế mà người ta tưởng tượng là tiếng đàn của Bá 

Nha. Muôn sự muôn vật lúc nào cũng hiện cái chân thật của nó, thế mà do tưởng tượng 

của con người nên mất hết chân thật. Vậy, nếu không tưởng tượng, thấy cái nào như đúng 

cái nấy là chân. Nếu khởi tưởng là mất chân. 

Hỏi :Thế nào câu tuyệt diệu ? 

Đáp : Trong cổ còn nghẹn, 

 Thường ở chỗ bất an. 



Hỏi : “Thế nào là câu tuyệt diệu ?” Ở trước có vị đã hỏi câu này, bây giờ có người 

hỏi lại. Ngài trả lời Trong cổ còn nghẹn, thường ở chỗ bất an”. Người bị mắc nghẹn hay 

mắc xương thì khó chiụ không vui dù ở chỗ vui nhộn. Câu tuyệt diệu là câu mà một việc 

chưa giải quyết được, thì tất cả việc khác đều không ổn. Trưpớc Ngài trả lời câu này bằng 

câu cả nhà bày tiệc ăn uống, một người đứng xây mặt vào vách nên mọi người không vui. 

Ở đây Ngài nói đang bị nghẹn trong cổ, đứng trước mọi cảnh, thấy cảnh nào cũng buồn 

không vui. Như vậy, câu tuyệt diệu là câu chúng ta chưa giải quyết được “việc lớn”, Thì 

nơi nào cũng mù tối cũng đau khổ. Nếu giải quyết được “việc lớn” thì chỗ nào cũng 

thảnh thơi an lạc. 

Hỏi : Còn tu còn chứng sanh bốn bệnh, 

 Xuất đầu đâu thể thoát lồng trần. 

Đáp : Núi caolại lớn dung chứa bụi, 

 Bể cả càng sâu nhận các dòng. 

Hỏi : “Còn tu còn chứng sanh bốn bệnh, xuất đầu đâu thể thoát lồng trần ?”. 

Người hỏi dẫn kinh Viên Giác : Người tu còn thấy có tu có chứng thì mắc phải bốn bệnh 

tác, chỉ, nhậm, diệt. Như vậy thì xuất đầu làm sao thoát được lồng trần ? Xuất đầu là chui 

ra cho người ta thấy. Dụ như cây dùi bén để trong cái đãy không ai thấy, bấy giờ mũi dùi 

chui ra khỏi đãy ai cũng thấy. Ý hỏi người tu khi đã tiến đạo được kết quả tốt, khi ra giáo 

hóa làm sao khỏi bị cái lồng trần tục bao vây ? Ngài đáp : “Núi cao lại lớn dung chứa bụi, 

bể cả càng sâu nhận các dòng”. Nghiã là núi càng ngày càng lớn là nhờ bụi đất phủ lấp 

thêm nên mới lớn. Biển cả càng sâu là nhờ nước từ nhiều dòng sông đổ ra, nên biển mới 

đầy và sâu. Nếu không có bụi đất phủ lấp thì núi không lớn, nếu không có biển đổ ra thì 

biển không sâu. Vị tăng này sợ khi ra làm phật sự bị mắc kẹt trong sự bao phủ của trần 

tục. Ngài nói trần tục là cái làm lớn thêm từ bi trí tuệ. Ngài khuyên đem ánh sáng trí tuệ 

hòa lẫn trong bụi bặm để làm lợi ích cho chúng sanh. Bụi bặm tuy nhơ nhớp lẫnn trong 

ánh sáng, nhưng không làm cho ánh sáng nhiểm nhơ thì có hại gì ? Giống như núi đã cao, 

có bụi đất phủ lấp thì núi càng thêm lớn. Biển đã rộng sâu nếu nước nhiều dòng sông 

chảy ra, thì biển càng thêm rộng thêm sâu đâu có hại gì ? Có hại hay không là do mình. 

Nếu còn mắc kẹt ở hình tướng thì mới nhiểm ô, mới giới hạn. không kẹt  trên hình tướng 



thì có gì nhiểm ô hay giới hạn ? Ngài khuyến khích ra làm phật sự không nên trốn tránh, 

đó là cái duyên để tăng thêm công đức. 

Hỏi : “Chỉ Phật với Phật mới biết việc này”. 

 Thế nào là việc này ?  

Đáp : Đường hẹp trúc um tùm, 

 Gió thổi thành khúc nhạc. 

Hỏi : “Chỉ Phật với Phật mới biết việc này. Thế nào là việc này ?” Chủ yếu của 

người hỏi là hỏi việc này, tức là chỗ chỉ có Phật với Phật mới biết.. Chỗ Phật với Phật 

biết, chúng ta là phàm có thể hiểu và thiền sư có chỉ được không ? Thật là vượt khỏi 

chuyện bình thường. Ở đây Ngài trả lời rất đơn giản “Đường hẹp trúc um tùm, gió thổi 

thành khúc nhạc”. Chỗ Phật với Phật mới biết là tất cả những cái mà phàm phu chúng ta 

biết. Đó là đường đi chật hẹp trúc trồng bên đường phủ lá um tùm, gió thổi thân trúc cọ 

vào nhau phát ra thành tiếng nghe như bản nhạc. Chuyện này ở nhà quê ai cũng biết, rất 

bình thường. Nhưng cái bình thường đó khéo thấy thì có cái phi thường trong ấy. Mọi 

người ai cũng tưởng chuyện Phật với Phật  biết là chuyện phi thường, người thường 

không thể biết . Kỳ thật chính chỗ bình thường hằng ngày ai cũng gặp cũng thấy có cái 

phi thường, khéo nhận thì thấy, không khéo nhận thì không thấy. Cái phi thường ở trong 

cõi trần này, chớ không phải ở trên trời trên mây mà chúng ta không thể biết. 

Hỏi : - Chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên, chẳng dùng tác dụng, 

thì nay phải làm sao ?  

Đáp : Cỏ bồng chim én đậu  

 Biển  cả náu cá kình. 

Hỏi : “Chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên , chẳng dùng tác dụng, thì 

phải làm sao ?” Câu hỏi này thật lạ lùng. Bình thường cũng không dùng, thiên nhiên cũng 

không dùng, tác dụng cũng không dùng. Vì bình thường thì quá dung dị, thiên nhiên thì 

không thể tạo tác, còn tác dụng thì sinh diệt, vậy phải làm sao đây ? Ngài đáp “ Cỏ bồng 

chim én đậu, biển cả náu cá kình” Nghiã là chim én đậu trong đám cỏ bồng rậm, cá kình 

ẩn dưới biển sâu. Ngài nói thế ngầm ý dạy cái gì ? Câu hỏi này là câu hỏi của người tu 

thấy được lẽ thật, muốn ứng xử với đời cho hợp, mà không biết phải làm sao. Ngài nói 



chim én đậu trong đám cỏ bồng, cá kình ẩn dưới biển sâu, là ngầm ý dạy phải tùy duyên 

mà ứng xử cho thích hợp. 

Hỏi : - Tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp, thỉnh thầy phương tiện giải thoát luân hồi ? 

Đáp :  Tất cả chúng sanh tê giác quí, 

 Aên to àn gai góc, nghĩ trong bùn. 

Hỏi : “Tứ đại đeo mang đã nhiều kiếp, thỉnh thầy phương tiện giải thoát luân hồi”. 

Người hỏi nói tôi đã nhiều kiếp mang thân tứ đại này, bây giờ chán ngán không thích 

mang nó nữa. Nhờ Thầy dạy cho một phương tiện để tôi tu thoát khỏi luân hồi. Ngài đáp: 

“Tất cả chúng sanh tê giác quí, ăn toàn gai góc, nghỉ trong bùn”. Tất cả chúng sanh thì 

con tê giác quí hơn hết, vì sừng của nó dùng để làm thuốc. Ăn thì nó ăn gai góc của các 

loại cây, ngủ thì ngủ trong bùn. Người hỏi vì chán cái thân tứ đại sanh tử này muốn thoát 

ra, nên xin Ngài chỉ cho cách tu giải thoát. Ngài dạy muốn thoát trần phải ngay trong trần 

mà thoát, đừng tìm kiếm đâu cả. Cái quí không ở ngoài cái tầm thường nhơ nhớp này. 

Giống như con tê giác ăn gai góc ngủ trong bùn rất nhớp nhúa, nhưng nó có cái sừng rất 

quí báu. Chúng ta mang thân tứ đại tầm thường này rất đáng chán ghét, nhưng bỏ cái thân 

tầm thường đáng chán ghét này để tìm cái cao siêu hơn không thể được. Chúng ta phải 

ngay nơi thân này mà tìm, bỏ cái này cầu cái kia là bệnh. 

Hỏi:- Các thứ thủ xả đều là luân hồi, khi không thủ không xả thì sao? 

Đáp: Xưa nay sam tía sắc thường khác, 

 Cành lá sum sê chẳng có hoa. 

Hỏi: “Các thứ thủ xả đều là luân hồi, khi không thủ xả thì sao?” Vị Tăng này thấy 

trong kinh Phật thường dạy còn thủ còn xả là còn luân hồi, nên thắc mắc: Khi không còn 

thủ xả thì sao? Ngài đáp: “Xưa nay sam tía sắc thường khác, cành lá sum sê chẳng có 

hoa”. Có lẽ lúc vị Tăng hỏi câu này là lúc Ngài đang ngồi bên hông chùa trước mặt có 

đám rau sam nên mới nói: Xưa nay rau sam màu tía, khác với sắc màu của những cây 

khác. Cành lá rau sam tuy sum sê nhưng không có hoa, không thủ không xả là như vậy 

đó.Nếu còn thủ thì còn chấp, có xả thì có bỏ đi. Có chấp có bỏ thì có khác. Khi tâm 

không còn kẹt ở thủ xả thì sự vật như thế nào thấy như thế ấy. Ví dụ có người đem đồng 

hồ đẹp tới để trên bàn, chúng ta chỉ biết đó là cái đồng hồ đẹp vậy thôi. Nếu thấy đồng hồ 

đẹp muốn mua một cái để trong phòng riêng của mình, đó là thủ. Còn nếu không muốn 



mua sắm mà khởi nghĩ đồng hồ này đẹp, cám dỗ người ta đừng thèm nhìn, đó là xả. 

Muốn mua là thủ, không nhìn là xả, cả hai đều không được. Đồng hồ đẹp là đồng hồ đẹp, 

cứ nhìn rồi thôi. Nó như thế nào thấy như thế ấy thì không có lỗi. Thấy đồng hồ đẹp khởi 

lòng tham là có lỗi, nhưng thấy nó đẹp không dám nhìn cũng có lỗi, vì không bình 

thường. Nó như thế nào thấy như thế ấy là hợp đạo, khởi niệm thủ xả là chưa làm chủ 

được mình, chưa tự do tự tại. 

Hỏi:- Đường ngôn ngữ dứt là thế nào? 

Đáp:    Gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, 

      Đầu non mang nguyệt vượt tường sang. 

Hỏi:- Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, nếu ngộ bản ý gọi là 

xuất thế, sao gọi là bản ý? 

Đáp:     Xuân dệt hoa như gấm, 

      Thu sang lá tự vàng. 

Hỏi: “Đường ngôn ngữ dứt là thế nào?”. Vị Tăng này lấy câu “ngôn ngữ đạo đoạn 

tâm hành xứ diệt” đem ra hỏi Nghĩa là không còn ngôn ngữ không còn tâm suy nghĩ, mới 

là chỗ cứu cánh là ý thế nào? Ngài đáp: “Gió thổi tiếng còi xuyên trúc đến, đầu non mang 

nguyệt vượt tường sang”. Hai câu thơ hay làm sao! Gió thổi đưa tiếng còi luồn qua bụi 

trúc đến tai người nghe. Trên đỉnh núi bóng mặt trăng vượt bức tường đến mắt người thấy. 

Gió thổi không có ý, tiếng còi không có ý, nó luồn qua bụi trúc đến tai người nghe cũng 

khôngc ó ý. Như vậy gió, còi không tâm ý không ngôn ngữ, mà vẫn chuyển động tới tai 

người nghe. Và, đỉnh núi, mặt trăng không tâm ý, không ngôn ngữ, mà vẫn vượt tường 

tới mắt người thấy. Hai hình ảnh này nói lên chỗ tâm ý ngôn ngữ dứt bặt, mà vạn vật vẫn 

chuyển động bình thường. Nó không ý không lời giống như gió thổi đưa tiếng còi luồn 

qua bụi trúc đến tai người nghe, giống như đỉnh núi đưa bóng trăng đến mắt người thấy. 

Chỗ bặt dứt tâm ý bặt dứt ngôn ngữ, mà đem ra hỏi phải trả lời sao đây? 

Hỏi: “Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, nếu ngộ bản ý gọi là 

xuất thế, sao gọi là bản ý?”. Vị tăng này dẫn kinh hỏi, Phật thuyết pháp để giáo hóa mọi 

người, ai ngộ được bản ý Phật, người đó là kẻ xuất trần. Vậy thế nào là bản ý Phật? Ngài 

đáp: “Xuân dệt hoa như gấm, thu sang lá tự vàng”. Mùa xuân nhiều loại hoa trổ bông, 

thấy như tấm thảm gấm có nhiều màu sắc. Xuân này ở đâu chớ miền Nam mùa xuân quá 



nắng hoa không trổ bông. Mùa thu thì lá cây tự vàng úa rơi rụng, thu này cũng ở đâu chớ 

không ở miền Nam. Vậy bản ý của chư Phật là gì? Là mùa xuân hoa nở, mùa thu lá vàng, 

chớ không có gì lạ. Qua hai câu thơ chúng ta thấy bản ý của chư Phật là cái hiện tiền. 

Nghĩa là mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì lá cây vàng. Thấy các pháp khác đi thì không 

đúng bản ý của chư Phật. Các pháp thế nào thấy như thế ấy, mới là bản ý của chư Phật. Ý 

câu này có trùng với ý câu trước. 

Hỏi:- Thế nào là một đường thẳng đứt? 

Đáp:    Đông Tây xe ngựa chạy, 

      Sớm tối bụi mù bay. 

Hỏi: “Thế nào là một đường thẳng đứt?”. Ngài trả lời “Đông Tây xe ngựa chạy, 

sớm tối bụi mù bay”. Con đường phía Đông con đường phía tây xe ngựa chạy qua chạy 

lại, nên sớm chiều bụi bay mù mịt. Quí vị có thấy Ngài chỉ con đường thẳng đứt chưa? 

Giống như ở trước, mùa xuân hoa nở, mùa thu là vàng. Con đường thẳng đứt là con 

đường thực tế của thế gian, nó thế nào thấy như thế ấy. Ai nhìn các pháp đúng như thật 

thì thấy con đường thẳng đứt, nếu còn quán cách này hay cách khác thì chưa thấy. Như 

vậy con đường thẳng đứt là con đường cao tuyệt, mà cũng là con đường thực tế giản dị 

của thế gian. Đối với muôn sự muôn vật trên thế gian này, thấy đúng như thật bản chất 

của nó là thấy đường thẳng đứt. Đi trên đường xe chạy bụi bay không sợ bụi dơ, không 

sợ xe chạy nhanh thì thấy con đường thẳng đứt chớ gì? Sở dĩ không thấy đường thẳng đứt 

là vì chúng ta thấy, mà còn khởi niệm này khởi niệm nọ, nên cứ quanh co hoài. Muốn 

biết con đường thẳng đứt thì nhìn sự vật như thế nào thấy như thế ấy, đó là thấy đường 

thẳng đứt. 

Hỏi: Có Pháp, có tâm mở vọng thức, 

      Làm sao tâm pháp thảy tiêu vong? 

Đáp: Vượt được tùng cao che rợp rợp, 

      Đâu lo sương tuyết rớt bời bời. 

Hỏi: “Có pháp, có tâm mở vọng thức, làm sao tâm pháp thảy tiêu vong?”. Vị Tăng 

hỏi câu này cốt để tu. Vì nếu còn thấy có tâm thật có pháp thật thì sanh ra vọng thức phân 

biệt. Bây giờ làm sao cho tâm pháp dứt hết? Ngài đáp: “Vượt được tùng cao che rợp rợp, 

đâu lo sương tuyết rớt bời bời:. Cây tùng là loại cây chịu đựng, đứng giữa trời mặc cho 



sương tuyết rơi phủ. Người núp dưới rặng tùng là đang bị sương tuyết phủ nữa. Hình ảnh 

này chỉ cho người còn thấy có pháp làm cho tâm mình rối rắm cần phải tránh duyên. Ngài 

nói nếu tâm không dính với pháp thì đâu có gì làm rối mà sợ phải tránh. Cây tùng dụ cho 

tâm, sương tuyết dụ cho pháp. Nếu vượt khỏi không còn dính mắc với tâm pháp thì đâu 

không còn lo sợ bận rộn rối rắm. Giống như người ra khỏi rặng tùng thì không còn bị 

sương tuyết phủ nữa. 

Hỏi:- Ý Tổ cùng ý Kinh thế nào ? 

Đáp: Hứng lên xách gậy chơi đường núi, 

 Nhọc sức xổ rèm nằm chõng tre. 

Hỏi: “Ý T ổ cùng ý Kinh thế nào ?”. Thường thường Thiền tăng hay hỏi ý Kinh và 

ý Thiền có khác nhau không ? Ở đây hỏi ý Tổ cùng ý Kinh thế nào ? Ngài trả lời: “Hứng 

lên xách gậy chơi đường núi, nhọc sức xổ rèm nằm chõng tre”. Người hứng và người 

nhọc chỉ chỉ là một người. Song, người ấy có khi chống gậy đi đường núi, lúc thì xổ rèm 

nắm chõng tre”. Tuy có đi có nằm nhưng không phải hai người. Cũng vậy, nói là Kinh 

nói là Tổ, nhưng ý không hai. 

Hỏi:- Tổ Tổ truyền nhau là truyền việc gì ? 

Đáp: Đói đến cần tìm ăn, 

 Lạnh về phải mặc áo. 

Hỏi: “Tổ Tổ truyền nhau là truyền việc gì ?”. Ngài đáp: “Đói đến cần tìm ăn, lạnh 

về phải mặc áo”. Chư Tổ truyền nhau là truyền cái này đây, thật đơn giản. Quí vị thấy cái 

mà chư Tổ truyền chưa? Chư Tổ truyền nhau cái mà mọi người có sẵn, đó là đói biết đi 

ăn, lạnh biết lấy áo mặc. Nghe bụng đói thì đi ăn, người cho gì ăn nấy không tìm cầu đòi 

hỏi món ngon vật quí. Lạnh thì lấy áo mặc không chọn lụa là gấm vóc. Hằng ngày sống 

cũng ăn cũng mặc như mọi người, nhưng không khởi vọng tưởng. Đó là chỗ Tổ Tổ 

truyền nhau. Chúng ta ngày nay dám nói là đồ đệ của chư Tổ, thế mà đói không biết ăn, 

lạnh không biết mặc. Tới bữa ăn hỏi tri khố nay ăn cái gì ? Nếu tri khố nói món ăn vừa 

khẩu vị thì vui, nói món ăn không vừa khẩu vị thì buồn, mặc thì lựa vải tốt may vừa ý. 

Đó là tìm câu món ăn ngon cái mặc đẹp. Đâu chịu đói cần ăn thì ăn, lạnh cần mặc thì mặc. 

Lúc ăn lúc mặc để vọng tưởng dấy khởi lung tung, không giống chư Tổ, nên không được 

Tổ truyền là tại chỗ đó. Quí vị nắm vững chỗ này thì tu dễ lắm. 



Hỏi: Người đời đều thuê nhà, 

 Nhà dột ở chỗ nào ? 

Đáp: Quạ vàng cùng thỏ bạc, 

 Đầy vơi chớ bận lòng. 

Hỏi: “Người đời đều thuê nhà, nhà dột ở chỗ nào ?”. Vị Tăng này dẫn ý Kinh hỏi: 

Ai ai sinh ra cũng mang thân tứ đại này, giống như nhà mướn mình ở trọ, mai kia thân tứ 

đại này hoại diệt (nhà dột) sẽ đi đâu, ở đâu ? Ngài đáp: “Quạ vàng cùng thỏ bạc, đầy vơi 

chớ bận lòng”. Quạ vàng là mặt trời, thỏ bạc là mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng có khi 

tròn có khi khuyết, tròn gọi là đầy, khuyết gọi là vơi. Ngài khuyên chúng ta chỉ cần biết 

có mặt trời và biết có mặt trăng, còn chuyện tròn khuyết chớ bận lòng. Nghĩa là chúng ta 

chỉ cần biết có ông chủ nơi thân tứ đại này thôi, còn chuyện nhà mới nhà dột, hay thân 

khỏe thân hoại là chuyện thường, giống như trò đùa vậy. Mặt trời mặt trăng tự nó không 

có tròn khuyết. Sở dĩ có tròn khuyết là do mắt nhìn thấy lúc nó quay, che khuất lẫn nhau, 

rồi chấp tròn khuyết. Cũng vậy, thể chân thật ở mỗi người vốn không sanh không diệt, sở 

dĩ có sanh diệt là do mắt thấy tướng tứ đại hư dối tụ tán, rồi chấp nên có sanh có tử. Như 

vậy có gì đâu mà hỏi tướng hư dối tan rã, thể chân thật ở đâu ? 

Hỏi:- Thế nào là một con đường Tào Khê ? 

Đáp: Đáng thương kẻ khắc thuyền, 

 Đến chốn ý lăng xăng. 

Hỏi: “Thế nào là một con đường Tào Khê ?”. Vị Tăng hỏi con đường Tào Khê thế 

nào ? Nghĩa là con đường Lục Tổ dạy mỗi người đi là đường nào ? Tức là chủ yếu mà 

mọi người phải đạt được như Lục Tổ, phải thực hiện như thế nào ? Ngài đáp: “Đáng 

thương kẻ khắc thuyền, đến chốn ý lăng xăng”. Câu đáp này Ngài dẫn điển tích: Xưa có 

một người nước Sở sang sông, anh ngồi trên thuyền bất cẩn đánh rơi cây kiếm xuống 

nước. Anh bèn khắc trên be thuyền ngay chỗ kiếm rơi để làm dấu. Chờ thuyền cập bến, 

anh lại be thuyền có khắc dâu, nhảy xuống nước để mò cây kiếm. Việc làm này là việc 

làm của người khôn hay người khờ? Thật đáng thương ! 

Con đường Tào Khê là đường nào quí vị có biết không ? Con đường mà từ trước 

Ngài đã nói tôi đã giảng. Nếu ai thấy các pháp trước mắt mình đúng như thật, người đó là 

người đi trên đường đúng như thật, người đó là người đi trên đường Tào Khê, rất đơn 



giản. Không cần phải đi Trung Quốc lên Thiều Châu, tới suối Tào Khê. Trong cõi đời này, 

ở đâu cũng có đường Tào Khê. Nghĩa là thấy các pháp đúng như thật, đó là đi đường Tào 

Khê> Vì thế mà Lục Tổ nói “Bất ly thế gian giác”. Ngài nói ngay nơi thế gian mà thấy 

các pháp đúng như thật là giác ngộ. Song, chúng ta không chịu thấy như vậy, cứ thấy như 

thế này như thế kia rồi hỏi đường Tào Khê. Chẳng khác chú khờ đi thuyền làm rơi kiếm, 

khắc dâu trên be thuyền chờ thuyền tới bến, đứng ngay dấu khắc nhảy xuống nước mò. 

Thật đáng thương cho người khờ khạo nghĩ tưởng lăng xăng vô ích. Ngài quở người 

không biết đường Tào Khê là đường “thấy các pháp trước mắt đúng như thật”, mà cứ 

nghĩ tưởng lăng xăng rồi thưa hỏi. Vậy quí vị có mặt ở đây có đi đường Tào Khê chưa ? 

Sao không gan nói thẳng ? Muốn đi đường Tào Khê mà cũng hơi muốn làm anh khắc 

thuyền tìm kiếm. Nhớ nghe, bắt chước anh khắc thuyền tìm kiếm là kẻ khờ đó. Người 

sáng không làm như thế, đi thẳng tắt đường Tào Khê chớ không đi quanh co. 

Tham Đồ Hiển Quyết không phải là một bài luận, mà là tập hợp nhiều câu hỏi của 

môn đồ và tập hợp nhiều câu đáp của Thiền sư Viên Chiếu, chung kết lại thành một bài 

để tựa là tahm Đồ Hiển Quyết câu hỏi và câu đáp này rời rạc với câu hỏi và câu đáp kia, 

không liên hệ trước sau. Do đó chúng tôi không thể toát yếu toàn bài, mà chỉ có thể nói 

Thiền sư Viên Chiếu quả là một Thiền sư xuất cách, chẳng những thông đạo lý lại còn 

giỏi văn chương. Hỏi đạo lý Ngài đáp bằng thơ kệ vừa thấu lý Thiền vừa thi vị nên thơ. 

Ngài làm thơ không cần phải suy nghĩ, hỏi đâu đáp đó, mỗi câu đáp là một bài thơ, thật là 

kỳ đặc. Cái kỳ đặc này có ở các Thiền sư Việt Nam. Chúng ta học Ngài vừa thấu được lý 

đạo vừa thấy tài văn chương qua những câu đối đáp xuất kỳ bất ý, mở miệng là thành thơ. 

Chúng ta ngày nay muốn làm một bài thơ phải tốn nhiều thời gian mới làm được. Song, 

chưa chắc đã làm hay, rõ nghĩa sáng ý. Còn Ngài thì hỏi đâu đáp đó thành từng bài thơ rất 

đặc sắc, không cần thời gian tìm ý tứ, trau chuốt câu văn. Những bậc tiền bối của chúng 

ta ngày xưa rất lỗi lạc, đối đáp vừa văn chương vừa đầy đủ ý nghĩa đạo lý. Thật tuyệt vời ! 

So sánh thì chúng ta ngày nay quá ám độn, nếu bị hỏi chúng ta phải suy nghĩ đau cái đầu, 

mới trả lời được. Có khi trả lời không suông không chỉnh nữa là khác. Thế nên chúng ta 

phải học cái hay của người xưa để cố thực hành theo, bằng không chúng ta cứ tự mãn, tự 

cao thấy mình hay mà kỳ thật chẳng có gì hay cả. 

� 





PHẦN II: THI T ỤNG CÁC THI ỀN SƯ ĐỜI LÝ 

THÁI SƯ KHUÔNG VI ỆT 

 

Thái Sư Khuông Việt sinh năm 933 tịch năm 1011, đời thứ 4 dòng Vô Ngôn 

Thông. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 45 cùng tác giả. 

Ở đây chúng tôi không lập lại phần tiểu sử, chỉ trích một vài bài kệ quan yếu để giảng. 

Sau đây là kệ thị tịch: 

 

Âm : 

  Mộc trung nguyên hữu hỏa, 

  Hữu hỏa, hỏa hoàn sanh. 

  Nhược vị mộc vô hỏa, 

  Toản toại hà do manh. 

Dịch : 

  Trong cây sẵn có lửa, 

  Có lửa, lửa lại sanh. 

  Nếu bảo cây không lửa, 

  Cọ xát làm gì sanh. 

Giảng : 

“M ộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa, hỏa hoàn sanh”. Lửa vốn có sẵn trong cây, 

nên khi cọ xát cây thì lửa phát cháy. Trong cây khô chúng ta dùng phương tiện kéo lửa, 

cọ xát vào thân cây một thời gian, thấy nóng dần rồi bốc khói và sau đó phát lửa. Do 

trong cây có sẵn lửa nên cọ xát mới phát lửa. 

“Nhược vị mộc vô hỏa, toản toại hà do manh”.Nếu trong cây không có lửa, khi cọ 

xát làm sao phát ra lửa ? Dù cho chúng ta có cọ kéo nghiền nát cả cây cũng không có lửa. 



Trong cây sẵn có lửa dụ cho mọi người chúng ta ai ai cũng có sẵn tánh Phật. Cọ xát cây 

lửa phát sanh, dụ cho tu hành được giác ngộ thành Phật. Ý Ngài muốn nói nơi mỗi người 

chúng ta ai ai cũng sẵn có tánh Phật, nếu khéo ứng dụng lời Phật dạy để tu thì sẽ thành 

Phật. Và, nếu chúng ta không có sẵn tánh Phật dù cho có tu đến đâu cũng không giác ngộ 

được. Bài kệ này có hai phần quan trọng chúng ta cần phải biết để vững lòng tin trên 

đường tu tiến. 

1. Đức Phật do tu mà được giác ngộ thành Phật. Nếu không có sẵn tánh Phật dù 

cho Ngài thiền định bao lâu tánh Phật của Ngài cũng không hiển lộ. Do có sẵn tánh Phật, 

Ngài thiền định tâm thanh tịnh tánh Phật hiện tiền gọi là thành Phật. Như vậy, Ngài là 

một con người có sẵn tánh Phật, khéo tu nên được giác ngộ thành Phật. Chúng ta cũng là 

một con người cũng có sẵn tánh Phật, nếu chúng ta khéo ứng dụng lời Ngài dạy để tu, thì 

cũng được giác ngộ thành phật như Ngài. Sở dĩ chúng ta ngày nay tu mà không thành 

Phật là vì chúng ta không khéo tu. Cũng giống như cây khô người ta cọ ra lửa, mình cũng 

theo phương pháp cọ của người ta, cọ cây khô của mình cho ra lửa để xài, nhưng vì cọ sơ 

sơ nên không có lửa. Biết rõ điều này chúng ta không mặc cảm chỉ có Phật mới tu tah2nh 

Phật, còn chúng ta không phải Phật dù có tu đến đâu cũng không thành. Phật có tánh Phật 

Ngài tu thành Phật, chúng ta có tánh Phật nếu tu như Ngài thì cũng thành Phật. Ngôi vị 

Phật không phải dành riêng cho đức Thích Ca Mâu Ni, mà ai ai cũng có quyền đạt đến 

quả Phật. Thành Phật hay không thành Phật là do biết biết ứng dụng đúng pháp Phật dạy 

hay không Nếu thực hành đúng pháp thì tánh Phật hiển lộ thành Phật, nếu không biết ứng 

dụng, hoặc ứng dụng sai pháp Phật dạy thì tánh Phật không hiển lộ, không thành Phật. 

Chớ mặc cảm chúng ta tu không thể thành Phật, vì trước khi thành Phật Ngài cũng là con 

người, từ con người do tu mà Ngài thành Phật. Cũng vậy, mọi người chúng ta nếu khéo tu 

thì cũng thành Phật như Ngài. Song chúng ta có cái bệnh mặc cảm nữa là, Phật tu nhiều 

đời nhiều kiếp, còn kiếp chót Ngài tu mới thành Phật, chúng ta tu chưa bao nhiêu làm sao 

thành Phật được ! Vì chúng ta quá yếu đuối nên mới có những mặc cảm như thế. 

2. Đức Phật sinh hoạt y hệt chúng ta. Ngài sanh ra trong một gia đình có cha mẹ 

lớn lên có vợ con, Ngài cũng hưởng dục lạc như mọi người thế gian. Khi tận mắt nhìn 

thấy người già, người bệnh, người chết, ngang đây Ngài thức tỉnh đi tu. Ngài cũng là 

người phàm như chúng ta, nhưng khi thức tỉnh Ngài đi tìm phương pháp để tu hành. Do 



ứng dụng những phương pháp tu, lần lần Ngài đạt được đạo quả. Lúc chưa thức tỉnh Ngài 

cũng là phàm phu, khi thức tỉnh rồi, do tu Ngài mới thành Phật. Chúng ta ngày nay cũng 

là phàm phu, dám cạo bỏ râu tóc vào chùa, sống phạm hạnh theo quy củ của Thiền môn 

là đã có tỉnh rồi. Tuy có tỉnh, nhưng chưa khéo tu, tu chưa đúng mức, tu lai rai nên chưa 

thành Phật. Thái tử Sĩ-đạt-ta sau khi dứt khoát rời bỏ hoàng cung vào rừng tu, tâm không 

do dự luyến tiếc cảnh đời, chỉ một bản hoài là phải tu cho sáng đạo, nên khi tu Ngài quyết 

tâm vì đạo quên thân. Chúng ta ngày nay xuất gia vào chùa, thỉnh thoảng nghe ở nhà có 

chuyện vui buồn là xin phép về để dự, để sắp đặt... Đó là duyên ngoài chưa dứt khoát cắt 

đứt, còn duyên trong tức là hạ thủ công phu cũng chưa quyết liệt, chưa dám quên ăn quên 

ngủ, chưa dám xem thường thân mạng. Xưa Phật ngồi Thiền một mình suốt ngày đêm, 

đâu có ai giám Thiền. Ngày nay chúng ta ngồi Thiền có người giám Thiền giúp đỡ, thế 

mà vẫn ngủ gà ngủ gật, có khi xả Thiền sớm đi ra. Đó là chúng ta chưa đúng mức. Xưa 

đức Phật tu có một thời gian ngắn là thành đạo. Ngày nay chúng ta tu khá lâu, nhiều 

người tu hơn mười năm, hai mươi năm... vẫn chưa đạt được kết quả, và nếu có kết quả thì 

cũng giới hạn. Đó là tại công phu chua đúng mức, chớ không phải chúng ta không có khả 

năng thành Phật. 

Tóm lại bài kệ này Ngài dạy người tu, xuất gia cũng như tại gia, ai cũng có tánh 

Phật và ai cũng có khả năng thành Phật như nhau, không ai kém ai. Nếu thực hành đúng 

như lời Phật dạy thì có kết quả như Ngài, nếu thực hành chưa đúng mức thì kết quả kém 

hơn. Đó là do công phu chưa viên mãn, không phải quả Phật chỉ dành cho Phật, còn 

phàm phu thì không có phần. Hiểu như vậy thì trên đường tu vững lòng tin, tự tin nơi 

mình có tánh Phật tu đúng pháp sẽ thành Phật không nghi. 

� 

THI ỀN SƯ VẠN HẠNH 

 

Thiền Sư Vạn Hạnh tịch năm 1018, năm sanh thì không rõ, Ngài thuộc dòng Tỳ Ni 

Đa Lưu Chi đời thứ 12. Tiểu sử của Ngài đã in trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 53 

cùng tác giả. Sau đây là bài kệ thị tịch của Ngài : 



 

Âm : 

  Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, 

  Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. 

  Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, 

  Thạnh suy như lộ thảo đầu phô. 

Dịch : 

  Thân như bóng chớp có rồi không, 

  Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hồng. 

  Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi, 

  Thạnh suy như cỏ hạt sương đông. 

Giảng : 

Bài kệ này lâu nay trong giới học Phật ai cũng biết và nhiều thuộc. Quí vị là người 

trong tông môn đã thuộc bài này chưa ? Cái hay của hàng tôn túc, chúng ta là con cháu 

trong tông môn,mà không biết không học đó là một khuyết điểm lớn. Nay tôi trích giảng 

quí vị học cho thấu đáo để rồi thực hành theo người xưa. 

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh thu hựu khô”. Con người 

sống được sáu bảy mươi năm cho là dài là trường thọ. Nhưng khi già nhớ lại cuộc đời của 

mình từ bé đến già, thấy mau như bóng thoáng qua, nhƯ lằn điện xẹt, qua rồi mất qua rồi 

mất, tới tuổi già thân này cũng Aát luôn, không có gì lâu bền vững chắc cả. Thân này ví 

như cỏ cây, mùa xuân thì xanh tươi mùa thu thì héo khô rụng lá. Ý Ngài muốn nói con 

người và cảnh vật theo thời gian mà đổi thay còn mất, không có cái gì trường cữu vĩnh 

viễn. Cuộc đời và cảnh vật chuyển biến vô thường như vậy, Ngài dạy chúng ta có thái độ 

như thế nào để không trở thành người tiêu cực yếm thế ? 

“Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô”. Ngài bảo, mặc 

cho sự đời hưng thạnh hay suy vong, đừng lo sợ. Vì việc thạnh suy của cuộc đời chẳng 



khác nào hạt sương đọng trên đầu ngọn cỏ. Sáng sớm sương đọng óng ánh trên đầu ngọn 

cỏ, mặt trời lên ánh nắng chiếu rọi, sương khô từ từ rồi mất. Như vậy tất cả cái được cái 

có hiện giờ, theo thời gian rồi sẽ mất không lâu dài không bền chắc. Thế mà chúng ta hễ 

gặp thạnh thì vui gặp suy là buồn. 

Cuộc đời vốn là vậy, thạnh hay suy tùy theo duyên, chẳng có gì đáng sợ. Vì giá trị 

của cuộc đời là con người, chớ không phải cảnh vật. Con người là chủ có tri giác khôn 

ngoan là quan trọng. Thế mà chủ (thân) giữ còn không được, huống gì cảnh vật còn mất 

làm sao giữ ? Chuyện mất còn của cảnh vật chỉ là lẽ thường. Nhiều khi chúng ta quên 

mình bệnh sắp chết, cứ nhớ tiền của còn hay hết, nhớ của hơn là nhớ mình. Có ai khờ như 

vậy không ? Cứ lo tiền của, lo sự nghiệp mà không nhớ lo cho bản thân mình. Thậm chí 

có nhiều người đem thân liều chết để được tiền của. Như vậy là khôn hay khờ ? Thế mà 

có những người dấn thân vào cái chết, để được tiền của một cách đáng thương. Nếu thấy 

rõ cuộc đời từ thân cho đến cảnh vật là một dòng biến chuyển đổi dời, có lúc thạnh có lúc 

suy không dừng trụ không cố định một chỗ, chỉ là lẽ thường của cuộc đời thí mình cũng 

xủ sự theo cái thường, không buồn lo không sợ hãi. Được vậy thì cuộc sống lúc nào cũng 

an vui. Còn nếu lo sợ thì xử sự không bình thường, lúc nào cũng lo, lo cho cái thân gìa 

bệnh chết, lo cho cảnh vật còn mất... Cứ thế mà lo mãi, tới chết cũng chưa hết lo, thật là 

khốn khổ. Đó là cái bệnh si mê của người không hiểu đạo. 

Bốn câu thơ này Ngài dạy cho chúng ta thái độ sống an bình. Nếu chúng ta thấy 

các pháp đúng như thật thì dù cho cuộc đời có biến chuyển thạnh suy gì đi nữa, chúng ta 

vẫn an nhiên tự tại không buồn khổ. Đó là nói theo tinh thần của bài kệ. Nếu thấy rộng 

hơn nữa thì cuộc đời có vô thường, mới có vui có buồn. Như vừa rồi tôi đi Úc, tôi sửa 

soạn về, các Phật tử bên ấy nói: “Mau quá ! Thầy mới qua nay lại về !”. Tôi nói: “Cuộc 

đời vô thường, nhờ vô thường nên thầy lại trở về”. Nhờ vô thường nên vui một chút, nhờ 

vô thường cũng có buồn một chút. Biết vô thường thì thôi, vô thường đều là chuyện tốt. 

Thân này khi mới sanh ra nặng tối đa là bốn kí lô, nhờ vô thường biến chuyển từ nhỏ tới 

lớn nặng năm sáu chục kí lô. Nếu cố định không biến chuyển thì giờ này chúng ta vẫn 

nằm trong nôi, cựa quậy chòi đạp chớ không làm được việc gì. Nhờ vô thường nên mới 

khôn lớn, chuyển biến hết thời kỳ tăng tời thời kỳ giảm, thân già bệnh từ giả cõi đời này, 

qua cõi đời khác mới hơn vui hơn. Bỏ thân cũ kỹ già bệnh, được thân mới khỏe mạnh là 



vui. Giống như chiếc xe cũ không còn xài được bỏ đi, nhận chiếc xe mới tốt hơn thì vui 

chớ có gì mà sợ ! 

Cuộc đời là một dòng vô thường chuyển biến không dừng, thế mà chúng ta chỉ 

muốn nó chuyển ở thời kỳ tăng, tức là chuyển tới ba bốn mươi tuổi ngừng ngang đó, 

không muốn chuyển ở thời kỳ giảm, chuyển tới sáu bảy mươi tuổi thì buồn. Tội nghiệp 

các cụ già, ngồi lại thì kể chuyện trai tráng của thời oanh liệt, ít khi kể chuyện của tuổi 

già như nhổ cái răng đau, ăn cơm bị nghẹn nuốt không xuống... Như vậy là muốn chuển 

tốt chớ không muốn chuyển xấu, chuyển xấu thì sợ lắm, không dám nhìn thẳng. Đó là 

tướng trạng vô thường của nội thân và ngoại vật. 

Giờ đây nói đến biến chuyển của tâm niệm, tâm niện của con người sanh diệt từng 

sát na, vừa khởi lại diệt. Nhờ có biến chuyển nên từ con người háo danh tham lợi, chúng 

ta từ bỏ trở thành người cao thượng xem thường lợi danh. Nhờ có biến chuyển mà từ con 

người phàm vươn lên thành Thánh. Nếu không có biến chuyển thì con người ù lì không 

tiến bộ, và cũng chẳng cần tu sửa. Như vậy biến chuyển có dở mà cũng có hay. Hiểu lý 

vô thường rồi, chúng ta khéo xoay chiều cho nội tâm chuyển hướng theo chiều tốt thánh 

thiện, không cho chuyển theo chiều thấp hèn phàm tục. Nếu chúng ta biết được sự chuyển 

biến của thân tâm và cảnh vật, chúng ta sống đời tự tại an nhiên, không lo sợ trước mọi 

đổi thay của thế sự. Ngược lại thì chúng ta cũng buồn sũng sợ như người thế gian không 

khác, vậy thì chúng ta có tu hành gì ? 

� 

THI ỀN LÃO THI ỀN SƯ 

 

Không rõ tên học năm sanh năm tịch và sanh quán của Ngài. Ngài thuộc dòng Vô 

Ngôn Thông đời thứ 6. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 

60 cùng tác giả. Vào khoảng niên hiệu Thông Thụy 1034 - 1038 vua Lý Thái Tông 

thường đến viếng chùa Ngài. Sau đây là tinh thần thoát tục của Ngài qua những câu đối 

đáp với vua Lý Thái Tông : 

- Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu ? 

Sư đáp :Đản tri kim nhật nguyệ, 



 Thùy trúc cựu xuân thu. 

Dịch : Chỉ biết ngày tháng này, 

 Ai rành xuân thu trước. 

Vua hỏi:- Hằng ngày Hòa thượng làm gi ? 

Sư đáp:Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, 

    Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. 

Dịch: Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, 

 Trăng trong mây bạc hiện toàn chân. 

Vua lại hỏi: - Có ý chỉ gì ? 

Vua hoát nhiên lãnh hội. 

Giảng : 

Vua hỏi “Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu ?”. Nếu vua hỏi chúng ta, chắc 

chúng ta trả lời: Thưa đại vương, sơn tăng trụ núi này được 10 năm hoặc 20 năm, chớ đâu 

có gì khác hơn. Nhưng Ngài thì trả lời “Đản tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu”. 

Chỉ biết ngày tháng hiện tại, chớ không nhớ rõ xuân thu trước. Ngài trả lời thật nhẹ nhàng 

và phù hợp với kinh Phật dạy là sống ngay trong giây phút hiện tại, quá khứ vị lai không 

nhớ nghĩ tới. Không nghĩ tới quá khứ vị lai thì tâm không động. Ví dụ giờ này đang nghe 

giảng kinh, quí vị không khởi niệm nghĩ suy việc gì cả thì tâm quí vị không động. Lâu 

nay chúng ta có thói quen là ngồi lại, thì nhớ chuyện quá khứ tính chuyện tương lai. Cứ 

như thế mà sống nên tâm rối loạn mãi không yên. Còn sống ngay trong giây phút này, chỉ 

thấy chỉ nghe những việc hiện tại, chắc chắn không có vọng tưởng rối loạn điên đảo. Hai 

câu này Ngài nói lên tâm trạng và thái độ sống của Ngài, mà cũng là dạy cho người sau tu 

hành. Chớ có nghĩ tưởng lăng xăng chuyện đã qua và chuyện sắp tới, mà phải sống ngay 

trong phút giây hiện tại, tức là “chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước”. 

Tôi có khi quên luôn hôm nay là ngày mấy tháng mấy, còn quí vị thì nghĩ nhớ 

chuyện đã qua chuyêïn sắp tới nhiều quá ! Ngồi lại thì kể chuyện năm xưa tôi đi đâu đó, 

làm việc gì, nói chuyện với ai, hoặc kể cho nhau nghe những hoài bão những ước mơ sắp 

thực hiện. Cứ nhớ chuyện cũ chuyện mới hoài, lẽ ra khi làm vườn là cơ hội tốt để tu, thế 

mà không chịu tu, cứ kể chuyện cho nhau nghe một cách say sưa không biết mệt. cái 

bệnh của chúng ta ngày nay là như vậy đó. Chuyện qua rồi không để cho qua, cứ nhắc tới 



nhắc lui nhớ hoài bỏ không được. Tu là phải sống ngay trong phút giây hiện tại, chính 

phút giây hiện tại là phút giây sống thật. Quá khứ là cái mất rồi, là cái chết. Ai biết sống 

trong giây phút hiện tại là đang thật sống, còn ai nhớ chuyện quá khứ và kể cho người 

khác nghe hoài, tuy sống mà không thật sống, vì sống với cái đã qua là cái chết, không 

sống với cái sống. Chúng ta phải sống thực với giây phút hiện tại, giờ phút này phải làm 

gì và đang làm gì ? Phải thấy rõ như vậy chúng ta mới là người biết sống và cũng là 

người biết tu. 

Vua hỏi: “H ằng ngày Hòa thượng làm gì ?”. Ngài đáp: “Thúy trúc hoàng hoa phi 

ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân”. Hai câu này nghĩa lý rất thâm thúy, 

người nghe có khi hiểu nhưng hiểu không tường tận. Tại sao Ngài nói trúc biêc hoa vàng, 

không phải là cảnh nào ở bên ngoài khác và trăng trong mây bạc hiện toàn chân ? Hai câu 

này tôi có thể nói gọn là trúc biêc hoa vàng, trăng trong, mây bạc hiện toàn chân. Vậy cái 

chân này là gì, hiện ở đâu ? Đây là vấn đề phải nêu lên để quí vị lưu tâm. Chúng ta đừng 

nghĩ rằng Thiền sư nói như thế thì trúc là chân, hoa, hoa là chân, trăng là chân, mây là 

chân, tất cả những cái đó đều là chân thật hết. Trúc, hoa, trăng, mây là pháp hữu vi có 

hình tướng biến chuyển vô thường, làm sao chân được ? Vậy cái gì là chân ? Nếu nhìn 

thấy trúc biếc, thấy hoa vàng, thấy trăng trong, thấy mây bạc... mà tâm không khởi niệm 

phân biệt đẹp xấu khen chê... đó là chân. Chân ở ngoài hay ở trong ? Nghe Ngài nói như 

vậy, đừng tưởng trúc là chân, hoa là chân, trăng là chân, mây là chân. Thật ra mấy cái này 

nó là nó, nó không tự nói nó chân hay vọng, chân vọng là do tâm người. Nếu tâm thanh 

tịnh sáng suốt thì thấy cái gì cũng chân thật. Nếu tâm khởi niệm loạn động thì thấy cái gì 

cũng biến thiên loạn động. Hai câu này nói lên tâm chân thật của Thiền sư hằng thanh 

tịnh bất động, nên nhìn cái gì cũng thấy chân thật hết. Hiện giờ chúng ta nhìn cái gì cũng 

thấy đổi dời biến chuyển là tại tâm chúng ta đang đổi dời biến chuyển. 

Bốn câu kệ này tóm kết được tinh thần tu tiến từ thủy tới chung rất là mạch lạc. 

Muốn nhìn thấy mọi vật đều chân thì chúng ta phải quên quá khứ vị lai. Không duyên 

theo quá khứ vị lai thì tâm dừng lặng, thấy mọi cảnh vật đều là chân. Nếu tâm chưa dừng 

lặng thì không bao giờ thấy cảnh vật chân, nay thấy cảnh này đổi mai thấy cảnh kia dời, 

giống như thấy mây lúc hợp lúc tan. Như vậy cái chân trùm khắp muôn vật gốc từ tâm 

không bị niệm quá khứ vị lai chi phối, sống với tâm hiện tại thì thấy muôn vật đều chân. 



Quí vị đừng nghe nói “Trăng trong mây bạc hiện toàn chân” rồi hiểu lầm, cho rằng tu 

một thời gian, thấy trăng thấy mây là vật chân thật muôn đời. Thấy như vậy là phản lại 

chân lý Phật dạy. Đó là ý nghĩa bài kệ này. 

Bây giờ tôi nói rộng hơn chút nữa, chúng ta tu tới mức độ nào đó, nhìn thấy người 

nào cũng đáng thương đáng quí. Rồi tu tới mức độ nào đó nữa, thấy người nào cũng có 

thể giác ngộ thành Phật không dám xem thường ai. Như Bồ-tát Thường Bất Khinh thấy ai 

cũng có Phật tánh và sẽ thành Phật, nên nói “tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài 

sẽ thành Phật”. Đó là do trình độ tu mà thấy như vậy. Ngày nay chúng ta tu còn thấy 

người này dễ thương, người kia không dễ thương là tại sao ? Tại vì mắt chúng ta nhìn 

theo nghiệp. Giữa người này và người kia có nghiệp cảm chi phối, tuy hai người mới gặp 

chưa từng giúp đỡ, hay chưa từng phỉ báng nhau, thế mà hai người thấy mến nhau, lại 

cũng có trường hợp không không thích nhau. Do nhìn nhau qua nghiệp cảm nên người có 

nghiệp lành thấy dễ thương, người có nghiệp dữ thấy không dễ thương. Hay nói cách 

khác là nhìn theo nghiệp ái mà sanh ra những bệnh thương ghét khác nhau. Người tu tâm 

được thanh tịnh thì rất rộng rãi bao dung, nhìn ai cũng thấy đáng thương hết. Giống như 

bật cha mẹ nhìn đàn con, đứa khỏe mạnh khôn ngoan cũng thương, đứa tật nguyền đau 

yếu cũng thương. Không có niệm thương đứa mạnh ghét đứa yếu. Cha mẹ thương con 

một cách bình đẳng. Cũng vậy, chúng ta tu, tâm bình đẳng, không còn bị nghiệp chi phối, 

nhìn chúng sanh thấy ai cũng là người đáng thương. Nếu họ mê muội sâu dày thì thương 

họ đau khổ. Nếu họ sáng suốt thì thương họ có duyên lành sớm tỉnh giác ít khổ đau. 

Không có ai đáng ghét cả. Thế nên bồ tát không ghét bỏ một chúng sanh nào là tại chỗ 

này. Tức là chúng ta điều phục được nghệp cảm, sống với tâm bi trí bình đẳng, không bị 

nghiệp chi phối, nên đối với thế gian không có gì đáng chê trách, đáng khen qúy hết. Đó 

là chỗ mà chúng ta tu phải tới. 

Tôi thường nói với tăng ni, qúy vị là những người mai kia sẽ chịu trọng trách giáo 

hóa, tuy chưa dám nói là thực hành hạnh Bồ tát. Nhưng, thực tế dù muốn dù không chúng 

ta cũng tu hạnh Bồ tát, vì nếu không tu hạnh Bồ tát thì thọ giới Bồ tát để làm gì ? Thọ 

giới Bồ tát để tu hạnh Bồ tát. Tu hạnh Bồ tát là phải điều phục nghiệp cảm, mở rộng lòng 

từ bi, thắp sáng trí tuệ, nhìn chúng sanh với lòng bao dung rộng lượng. Ai chúng ta cũng 

thương cũng giúp, tùy khả năng đến đâu, chúng ta giúp đở đến đó, không ghét bỏ thù 



nghịch ai cả. Được vậy mới xứng đáng là người xuất gia chân chánh, tự giác rồi giác tha. 

Nếu không như thế thì tu mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm... cũng chỉ là người 

dung thường không tiến bộ. Các thiền sư không bị cảnh vật chi phối, vì tâm các Ngài 

thanh tịnh trong sáng, nên thấy cảnh vật nào cũng đẹp cả. Như trúc biếc, hoa vàng, trăng 

trong, mây bạc... Đẹp làm sao ! Thấy được những cái đó đẹp là do tâm toàn chân. Nếu 

tâm chưa chân thì thấy cảnh đời không đẹp. Như vậy, qúy vị đừng tìm cái đẹp ở đâu xa, 

mà chỉ cần xoay lại tâm mình. Nếu tâm được thanh tịnh thì mọi cảnh ở thế gian, từ người 

đến vật cái gì cũng đẹp hết, đi đâu cũng vui cả. Tôi tự thấy, riêng tôi tu chưa có gì đáng 

kể, thế mà tôi thấy ai cũng dễ thương cả. Tôi thấy tôi thương người, nên người cũng 

thương tôi. Nếu thấy người ta dễ ghét, đặt họ là người đối địch, tự nhiên họ cũng đặt 

mình là kẻ đối địch lại. Thế nên tâm niệm của người tu là tâm niệm vong kỷ, vị tha. Bỏ 

được những cái riêng tư thì tâm được trong sáng thênh thang, có lòng thương yêu đùm 

bọc tất cả mọi người. Như vậy, câu “Trúc biết hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh 

nguyệt lộ toàn chân” nói rõ cảnh tùy tâm. Tâm chân thì thấy cảnh toàn chân, còn tâm 

ngụy thì thấy cảnh cũng ngụy. Tôi xin hỏi tất cả qúy vị có mặt ở đây, tâm qúy vị chân hay 

ngụy ? Tâm các vị thiền sư chân nên thấy cảnh nào cũng đẹp cũng chân. Tâm chúng ta 

chưa chân nên nay buồn, mai giận, phiền não đủ thứ. Đó là tâm ngụy giả tạo đổi thay 

không bền. Hai câu thơ sau Ngài trả lời hằng ngày Ngài làm gì rồi. 

Vua lại hỏi tiếp : “Có ý chỉ gì ?” Ngài đáp : “Lời nhiều sau vô ích”. Nói nhiều là 

dư thừa, vô ích, bao nhiêu đó đủ rồi. Người xưa không nói nhiều, cần chỉ trọng tâm cho 

người tham học khế hội là đủ rồi. Ngày nói bốn câu thơ trả lời ba câu hỏ nhà vua, cho 

chúng ta thấy rõ đuờng tu hết sức cụ thể không nghi ngờ. 

� 

THI ỀN SƯ CỨU CHỈ 

  

Thiền sư Cứu Chỉ họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh, không rõ năm 

sanh và năm tịch, Ngài thuộc dòng Vô Ngôn Thông, đời thứ 7. Tiểu sử của Ngài được in 

trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 99 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ thị tịch của Ngài.

  



 

Âm :  

 Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch, 

 Thần thông biến hóa hiện chư tướng 

 Hữu vi vô vi tùng thử xuất, 

 Hà sa thế giới bất khả lượng. 

 Tuy nhiên biến mãn hư không giới, 

 Nhất nhất quan lai một hình trạng. 

 Thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, 

 Giới giớ xứ xứ thường lãng lãng. 

Dịch : 

 Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, 

 Thần thông các tướng biến hiện tiền. 

 Hữu vi vô vi từ đây có, 

 Thế giới hà sa không thể lường. 

 Tuy nhiên đầy khắp cỏi hư không, 

 Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình. 

 Muôn đời ngàn đời nào sánh được, 

 Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. 

Giảng: 



“Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch, thần thông biến hóa hiện chư tướng”. Khi đã 

giác ngộ rồi thì thân tâm vốn dừng lặng. Bấy giờ đưọc thần thông hiện ra các tướng biến 

hóa không thể lường. Đọc câu này có nhiều người thắc mắc : giác ngộ tâm lặng thì có lý, 

nhưng thân sao lặng được ? Nếu thân lặng thì không hoạt động được giống như người 

chết ? Chỗ này chúng ta phải hiểu khi giác ngộ rồ thì tâm dừng lặng, thân tuy hoạt động 

đi đứng nằm ngồi nhưng vẫn ở trong tịnh, không bị nghiệp dẫn, không chạy theo ngoại 

cảnh. Mắt thấy sắc không chạy theo sắc, tai nghe tiếng không đuổi theo tiếng, vẫn thấy 

vẫn nghe, vẫn xúc chạm, vẫn đi đứng, lúc nào cũng biết rõ ràng, nhưng không dính mắc 

cái gì cả. Đó là thân tâm dừng lặng, không phải thân dừng là bất động tắt thở. Qúy vị phải 

hiểu chỗ này cho rõ. Người khi đã giác ngộ thì thân tâm không còn bị các duyên bên 

ngoài chi phối lôi kéo, lúc nào cũng an tịnh dừng lặng. Và, khi thân tâm hằng an tịnh 

dừng lặng thì diệu dụng tự phát ra, hoặc hiện thế này hoặc hiện thế nọ, gọi là thần thông 

biến hóa. 

“Hữu vi vô vi tùng thử xuất, hà sa thế giới bất khả lượng”. Nào là pháp hữu vi 

pháp vô vi, thế giới nhiều như cát sông Hằng cũng từ thân tâm dừng lặng mà ra. Pháp 

hữu vi là những pháp có đủ ba tướng sanh, trụ, diệt: pháp vô vi thì không có ba tướng này. 

Từ “vô vi” của đạo lão, đạo Phật truyền vào xứ Trung Hoa mượn để chỉ cho cái gì không 

có tướng sanh trụ diệt, tức là không vô thường. Còn cái gì có tướng sanh trụ diệt sờ mó 

được thì vô thường gọi là pháp hữu vi. Như vậy pháp hữu vi pháp vô vi đều từ tâm an 

tịnh dừng lặng mà hiện ra. Cho đến thế giới nhiều như cát sông Hằng không thể tính đếm, 

cũng từ tâm dừng lặng an tịnh mà ra. Ví dụ từ biển cả mênh mông khởi dậy vô số lượng 

sóng trên mặt biển. Cũng từ trong biển có nhiều loại cá, tôm, cua, hải thảo, san hô... cũng 

từ trong biển nào có ghe, thuyền, tàu, bè, người nhái... Nếu không có biển thì những thứ 

kể trên không có chỗ sinh hoạt. Cũng vậy tất cả thần thông, pháp hữu vi, pháp vô vi hằng 

hà sa thế giới... tất cả hiện tượng lăng xăng trên thế gian này gốc từ tâm an định dừng 

lặng mà ra. Vì chúng ta chưa giác ngộ tâm chưa dừng lặng, nên không biết những hiện 

tượng này lưu xuất từ tâm. Người giác ngộ rồi thì thấy rõ ràng như vậy. 

“Tuy nhiên biến mãn hư không giới, nhất nhất qua ại một hình trạng”. Tuy muôn 

sự muôn vật biến hiện đầy cả hư không, nhưng xét thật tường tận thì không có pháp nào 

có hình trạng cố định, giống như muôn trùng lượn sóng trên mặt biển, không có lượn 



sóng nào có hình trạng cố định cả. Các lượn sóng theo duyên biến động, nếu gió mạnh thì 

sóng cao và lớn, gió yếu thì sóng thấp và nhỏ hoặt lăn tăn. Như vậy thì ngày nay chúng ta 

có mặt ở đây, xét lại thân ta xem coi có cố định và chân thật, hay chỉ là cái tướng duyên 

hợp tạm bợ ? Nếu thân ta là tướng duyên hợp tạm bợ, không có chủ thể cố định, thì tất cả 

muôn người muôn vật, cũng là tướng duyên hợp tạm bợ không có chủ thể cố định, nên nó 

không thật. 

“Thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, giới xứxứ thường lãng lãng”. Ngàn xưa muôn xưa 

không thể so sánh được tâm an định dừng lặng hay sanh ra đủ thứ loại, mà nơi nơi  chốn 

chốn hằng sáng rỡ. 

Tóm lại, bài kệ này Ngài nói khi giác ngộ rồi thân tâm dừng lặng, thần thông biến 

hiện ra các tướng không thể nghĩ lường, nào là pháp hữu vi, pháp vô vi, hằng hà sa thế 

giới. Tuy hiện đủ các tướng trạng khắp cả hư không, nhưng quan sát tường tận thì không 

có tướng trạng nào cố định và thật. Vì vậy mà muôn ngàn đời xưa cho đến đời nay, 

không thể lấy cái gì để so sánh được. Song, nếu chúng ta thấu suốt được lẽ này thì ở đâu, 

thấy cái gì cũng sáng rỡ, không còn mờ mịt tối tăm nữa. Sở dĩ bây giờ chúng ta nhìn vạn 

vật, thấy cái gì cũng mờ mịt tối tăm là vì thân tâm chúng ta chưa dừng lặng, nên con 

người không thật tưởng là thật, sự vật không thật tưởng là thật. cái gì cũng tưởng là thật 

hết, do đó giành nhau từng miếng ăn, gình nhau từng chỗ ở, hơn thua nhau từng lời nói, 

sanh ra đủ thứ chuyện phiến não từ ngày này sang năm nọ không hết. ngược lại thí đâu có 

gì đáng kể để hơn thua tranh giành. 

� 

THIỀN SƯ ĐẠO HẠNH 

  

Thiền sư Đạo Hạnh tục danh là Từ Lộ, ở làng Yên Lãng, không biết năm sinh, tịch 

năm 1115, đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tiểu sử của Ngàiin trong quyển Thiền Sư 

Việt Nam trang 103 cùng tác giả. Sau đây vài đoạn đối đáp quan trọng trong lúc Ngài đi 

tham vấn. Ngài nghe thiề sư Kiều Trí Huyền hóa đạo ở Thái Bình , Ngài đến nói kệ hỏi 

về chân tâm : 



 

Âm : 

 Cửu hỗn phàm trần vị thức câm, 

 Bất tri hà xứ thị chân tâm ? 

 Nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, 

 Liễu kiến như như đoạn khổ tầm. 

Dịch : 

 Lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, 

 Chẳng rõ nơi nào phải chân tâm  ? 

 Cúi mong chỉ thẳng bày phương tiện, 

 Thấy rõ như như hết khổ tầm. 

Giảng : 

Ý bốn ân biệt được đâu là cát đâu là vàng, chưa biết rõ chân tâm là cái gì ? Xin 

Thầy dùng phương tiện chỉ  bày để con không khổ nhọc tìm kiếm. 

Ngài Trí Huyền đáp : 

 

Âm : 

 Ngọc lý bí thinh diễn diệu âm, 

 Cá trung mãn mục lộ thiền tâm. 

 Hà sa cảnh thị Bồ đề cảnh, 

 Nghĩ hướng Bồ đề cách vạn tầm. 



Dịch : 

 Trong ngọc ẩn thinh diễn diệu âm, 

 Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm. 

 Hà sa cảnh là Bồ đề cảnh, 

 Nghĩ đến Bồ đề cách vạn tầm. 

Giảng : 

Ngài Đạo Hạnh hỏi chân tâm là cái gì ? Ngài Trí Huyền dùng bốn câu kệ đáp : 

“Ngọc lý bí thinh diễn diệu âm, cá trung mãn mục lộ thiề tâm”. Trong ngọc ẩn 

thinh diễn diệu âm, nơi kia mắt bày thiền tâm. Nghiã là trong hòn ngọc có ẩn chứa sẳn 

âm thanh, nếu chúng ta gõ vào hòn ngọc thì sẽ phát ra tiếng. Như vậy tiếng đã có sẳn 

trong hòn ngọc. Và, khi chúng ta nhìn mọi sự vật thì chân tâm hiện sờ sờ trong ấy chớ 

không ở đâu xa, nên Ngài nói nơi kia đấy mắt bày thiền tâm.  

“Hà sa cảnh thị Bồ đề cảnh, nghĩ hướng Bồ đề cách vạn tầm”. Hà sa cảnh là Bồ đề 

cảnh, nghĩ hướng Bồ đề cách vạn tầm. Nghiã là tất cả cảnh vật nhiều như cát dưới sông 

đều là cảnh Bồ đề, nếu nghĩ tìm Bồ đề là cách xa Bồ đề muôn tầm. Hiện tại chúng ta nhìn 

cảnh vật trên thế gian này là Bồ đề hay phàm tục ? Người đạt đạo nhìn núi, nhìn hồ, nhìn 

cây, nhìn mây, nhìn nước... thấy tất cả cảnh  đều là Bồ đề. Ngược lại người thế gian với 

tâm loạn động thấy tất cả cảnh đều là phàm tục. Ví dụ : Nhìn cây thông với tâm thanh 

tịnh sáng suốt không khởi niệm phân biệt là Bồ đề. Nếu khởi niệm phân biệt so sánh đẹp 

xấu,  sanh tâm thủ xả thì thành phàm tục. Như vậy thì tùy theo tâm niệm của chúng ta mà 

cảnh vật trở thành Bồ đề hay phàm tục. Thế nên Ngài nói “nghĩ hướng Bồ đề cách vạn 

tầm”. Bồ đề có sẳn nếu chúng ta khởi nghĩ tìm Bồ đề thì xa Bồ đề muôn tầm. 

Sau đây là giai thoại tham học của Ngài với thiền sư Sùng Phạm : 

Ngài  vẫn mờ mịt không hiểu, lại tìm đế pháp hội của thiền sư Sùng phạm ở chùa 

Pháp Vân. Đến đây Ngài lập lại câu hỏi: “Thế nào là chân tâm ?” Thiền sư Sùng Phạm 

đáp : “Cái gì chẳng phải chân tâm ?” Ngài hoát nhiên nhận được ý chỉ. Lại hỏi : “Làm 

sao gìn giữ ?” Sùng Phạm bảo: “Đói ăn, khác uống”. Ngài lền lễ bái rồi lui. 

Giảng : 

Ngài đến thiền sư Sùng Phạm nhận ra chân tâm. Việc này có liên hệ đến việc khai 

thị của thiên sư Trí Huyền ở trước không ? - Nếu ở trước thiền sư Trí Huyền không nói : 



“Hà sa cảnh là Bồ đề cảnh”, thì tới đây nghe thiền sư Sùng Phạm hỏi : “Cái gì chẳng phải 

chân tâm ?” Làm sao Ngài nhận được ? Ở trước thiền sư Trí Huyền đã mớm sẵn cho Ngài 

rồi, nên đến đây chỉ cần khơi lại một chút là Ngài nhận ra ngay. Đó là cái khéo của người 

xưa. Nghe thiền sư Trí Huyền nói : “Hà sa cảnh là Bồ đề cảnh”, tuy Ngài mờ mịt không 

hiểu, nhưng từ đó đã có ấn tượng sâu đậm trong tâm, cho nên thiền sư Sùng Phạm gạn lại 

là Ngài nhận ra ngay. 

Sau đây là giai thoại giáo hóa tăng chúng : 

Sau, Ngài trụ trì chùa Thiên Phước ở núi Phât Tích, tăng chúng tìm đến tham vấn. 

Có vị tăng hỏi : 

Đi đứng nằm ngồi thảy đều Phật tâm, thế nào là Phật tâm ? 

Ngài nói kệ đáp : 

 

Âm : 

 Tác hữu trần sa hữu, 

 Vi không nhất thiết không. 

 Hữu không như thủy nguyệt, 

 Vật trước hữu không không. 

Dịch : 

 Có thì muôn sự có, 

 Không thì tất cả không. 

 Có, không trăng đáy nước, 

  Đừng mắc có cùng không. 

Giảng : 

Lúc Ngài ở chùa Thiên Phước là lúc Ngài ra giáo hóa rồi, nên mới có vị tăng hỏi : 

“Đi đứng nằm ngồi thảy đều Phật tâm, thế nào là Phật tâm ? Ngài bèn dùng kệ đáp : 



“Tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không”. Có thì muôn sự có, không thì tất 

cả không. Nếu chúng ta thấy có thì tất cả  bụi cát cái gì cũng có hết. Nếu nói không thì tất 

cả, đều là không. Hai câu này hơi khó hiểu nên Ngài đưa ra ví dụ cụ thể : 

“Hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không”. Có không trăng đáy 

nước, đừng kẹt vào có và không. Nhìn mặt trăng dưới đáy nước, chúng ta cho là có hay 

không ? - Không có mặt trăng thật, chỉ có bóng hiện trong nước, cho nên chúng ta đưa 

tay nắm bắt không được. Cũng vậy, hiện giờ chúng ta thấy người, thấy cảnh, thấy thiên 

hình vạn trạng đều là tướng tạm bợ giả dối không có thật thể, nếu nói có thì chỉ có những 

cái tạm bợ giả dối mà thôi. Qua ví dụ bóng trăng đáy nước chúng ta hiểu được ý nghiã có 

và không thật rõ ràng. Đứng xa nhìn thấy bóng trăng thì không thể nói là không, mà đến 

gần đưa tay sờ nắm thì toàn là nước chẳng có mặt trăng nào cả. Ví dụ này cho chúng ta 

thấy sự vật chỉ có giả tướng ảo ảnh mà không có thật thể. Thế nên người đạt đạo nhìn sự 

vật biết không có thật, còn người mê lầm nhìn sự vật cho là có thật. Ngài nhìn sự vật 

đúng lẽ thật thấu suốt lý trung đạo, nên nói “đừng kẹt vào có và không”. Nếu chấp có và 

không thì sanh ra bất đồng ý kiến, đưa đến bất hòa với nhau. Ví dụ người này nói các 

pháp không có thật thể, đó là đứng về mặt thể tánh mà nói thì đúng, người khác đứng về 

mặt sự tướng thì nói các pháp có thật, hai người cải nhau. Vậy ai đúng ai sai ? Đúng sai 

chưa ra lẽ nhưng đã cải nhau là thiệt thòi rồi. Thế nên chúng ta hiểu cho tường tận, các 

pháp có mà hư dối tạm bợ, nhưng thật thể thì không. Đó là lẽ thật từ xưa nay. 

Ngài lại tiếp : 

 

Âm : 

 Nhật nguyệt tại nham đầu, 

 Nhân nhân tận thất châu. 

 Phú nhân hữu câu tử, 

 Bộ hành bất kỵ châu. 



Dịch :  

 Nhật nguyệt tại non đầu, 

 Người người tự mất châu. 

 Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, 

 Bộ hành chẳn ngồi xe. 

Giảng : 

“Nhật nguyệt tại nham đầu, nhân nhân tận thất châu”. Nhật nguyệt tại non đầu 

người người tự mất châu. Ngài nói rằng mặt trăng mặt trời ở trên đầu núi, thế mà người 

người lại làm mất hạt châu của mình. Tại sao vậy ? Vì mặt trăng mặt trời ở đầu núi soi 

sáng muôn vật, còn mỗi người chúng ta có sẵn hạt châu sáng ngời mà không nhận ra nên 

chiụ cảnh tối tăm. 

“Phú nhân hữu câu tử, bộ hành bất kỵ câu”. Kẽ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành 

chẳng ngồi xe. Nghiã là người giàu  thì có ngựa mạnh để cỡi, còn người bộ hành thì 

không ngồi xe. Tại sao vậy ? Có một thiền sư nói : “Ông có cây gậy thì ta cho ông cây 

gậy, nếu ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy của ông”. Câu nói này vô lý làm sao ? 

Đã có cây gậy mà cho thêm là dư, nếu không có cây gậy thì lấy gì mà cướp ? Có cây gậy 

là chỉ cho người tin mình có chân tâm nên các Ngài chỉ cho mình nhận. Người không tin 

mình có chân tâm các Ngài làm sao chỉ được ? Thế nên nói không có cây gậy thì cướp 

luôn cây gậy. Hai câu “Người giàu sẵn ngựa mạnh, bô hành chẳng ngồi xe” cũng giống ý 

trên. 

Sau đây là bài kệ thị tịch của Ngài : 

 

Âm : 

 Thu lai bất báo nhạn lai qui, 

 Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi. 

 Vị báo môn nhân hưu luyến trước, 



 Cổ sư kỷ độc tác kim sư. 

Dịch : 

 Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay, 

 Cười lạt người đời luống xót vay. 

 Thôi, Hỡi môn đồ đừng lưu luyến, 

 Thầy xưa mây lượt hóa Thầy nay. 

Giảng : 

Đọc bài lệ này có nhiều người cho rằng Ngài chưa giải thoát. 

“Thu lai bất báo nhạn lai qui, lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi”. Thu về chẳng hẹn 

nhạn cùng bay, cười lạt người đời luống xót vay. Nghiã là thu về không hẹn mà chim 

nhạn vẫn bay về, để thấy rằng hễ có mùa thu là có chim nhạn bay. Ý Ngài muốn nói thời 

tiết nhân duyên đến, thân này tan hoại thì đi, không có gì quan trọng, nhưng người đời 

khi nghe nói đến chết thì buồn bã bi thương. Chết là chuyện thường, thời tiết nhơn duyên 

đến thì đi, như mùa thu đến thì thấy chim nhạn bay về chớ không có gì lạ. Đó là lẽ đương 

nhiên mà người đời lại lo buồn than khóc. Do đó Ngài khuyên : 

“V ị cáo môn nhân hưu luyến trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư”. Thôi hỡi môn đồ 

đừng luyến tiết, thầy xưa mấy lượt hóa thầy nay. Ngài nói, thôi các đệ tử đừng lưu luyến, 

khóc than, thầy đã từng làm thầy những đời về trước, bây giờ mất đi rồi trở lại làm thầy 

nữa, không mất luôn đâu ! Như vậy Ngài chỉ tạm ra đi một thời gian ngắn rồi sẽ trở lại 

gặp nhau, không mất luôn thì có gì phải buồn khóc. Qúi vị có can đảm như vậy không ? 

Chỉ đổi hình vóc chớ không mất mát gì đâu mà buồn ! Thầy già thì chết đổi thân trẻ để 

làm phật sự. Trò già thì chết đổi thân khác để tu học. Nhân duyên xưa đâu có mất, thầy 

trẻ khỏe gặp lại trò cũng trẻ khỏe cùngnhau tu hành có thích hơn không ? Cái thân cũ kỹ 

hư mục giữ lại là gì ? Mất cái hư mục lẽ ra nê mừng, thế mà khi mất cũng cứ thương tiết. 

Tình đời là như thế đó ! 

� 

THI ỀN SƯ TRÌ BÁT 

  



Thiền sư Trì Bát sinh năm 1049 tịch năm 1117, thuộc dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi đời 

thứ 12. Tiểu sử của Ngài được in trong Thiền Sư Việt Nam trang 114 cùng tác giả. Sau 

đây là bài kệ thị tịch của Ngài : 

 

Âm : 

 Hữu tử tất hữu sanh, 

 Hữu sanh tất hữu tử. 

 Tử vi thế sở bi,  

 Sanh vi thế sở hỷ. 

 Bi hỷ lưỡng vô cùng, 

 Hốt nhiên thành bỉ thử. 

 Ư chư sanh tử bất quan hoài, 

 Án tố rô tố rô tất rị. 

Dịch : 

 Có tử ắt có sanh, 

 Có sanh ắt có tử. 

 Chết là người đời buồn, 

 Sanh là người đời vui. 

 Buồn vui hai không cùng, 

 Chợt vậy thành kia đây. 

 Đối sanh tử chẳng để lòng, 



 Án tố rô tố rô tất rị. 

Giảng : 

“Hữu tử tất hữu sanh, hữu sanh tất hữu tử”. Có tử ắt có sanh, có sanh ắt có tử . 

Người đời thấy kiếp người qua những giai đoạn : sanh ra, lớn lên, già, chết chớ không 

thấy có chết rồi có mới sanh, thế nên nghe qua hai câu kệ này thấy hơi lạ. Trong vòng 

luân hồi không phải chúng ta chỉ có mặt trong một đời này, mà đã có vô số kiếp về trước, 

sự hiện hữu của chúng ta trong đời này là do mất thân ở đời trước, nên mới có thân đời 

này. Vì chúng ta không thấu suốt, chỉ biết ngan đời này thôi, nên Ngài mới nói cho chúng 

ta biết “Có tử ắt có sanh, có sanh ắt có tử”. Tức là do thân đời trước chết, sau mới sanh 

thân đời này và sẽ có tử khi hết đời này. Như vậy tử là quả của sanh, ngược lại sanh cũng 

là quả của tử, sanh vừa là nhân vừa là quả, tử cũng vừa là nhân vừa là quả. Nếu chúng ta 

chưa thoát khỏi sanh tử thì sanh tử là một vòng liên tục không dừng, không phải chỉ khi 

chúng ta có mặt trên đời này mới có sanh tử. 

“Tử vi thế sở bi, sanh vi thế sở hỷ”. Chết là người buồn, sanh là người đời vui. Tất 

cả chúng ta từ tăng ni cho đến phật tử, không ai nghĩ tới cái chết mà vui. Kẻ thì lòng nao 

nao, người thì man mác buồn, không biếtmai kia rồi sẽ ra sao ? Thế nên nghĩ tới cái chết 

là nghĩ tới cái buồn. Thậm chí không dám nói tới chữ chết, ngày giổ ông bà cha mẹ nói là 

ngày kỵ cơm hay ngày húy kỵ. Húy là kiên sợ, kỵ là tránh né không dám nói tới. Ngày 

chết của ông bà cha mẹ sợ lắm, tránh né không dám nói. Còn sanh thì vui, nên mỗi năm 

đến ngày sanh thì mở tiệt ăn mừng, tặng qùa chúc lành cho nhau gọi là mừng sinh nhật. 

Như vậy ngày sanh thì vui, ngày tử thì buồn không dám nhắc tới. Đó là tâm trạng dung 

thường của phàm phu tham sống sợ chết. 

“bi hỷ lưỡng vô cùng, hốt nhiên thành bỉ thử”. Buồn vui cả hai đều không cùng , 

bổng dưng thành đây là sanh kia là tử. Buồn khi tử, vui khi sanh, hết sanh rồi tử, tử xong 

rồi lại sanh. Tử sanh, sanh tử mãi, nên buồn vui vui buồn mãi không cùng tận. Cứ vậy mà 

đối đãi mãi không biết tới đâu là cùng. Chỉ có : 

“Ư chư sanh tử bất quan hoài, án tố rô tố rô tất rị”. Đối với sanh tử không bận lòng 

thì án tố rô tố rô tất rị. Người mà sanh không thấy vui, từ không thấy buồn, lòng không 

chút vướng bận tới việc tử sanh thì nguời ấy thảnh thơi tự tại. Việc sanh tử là việc lớn mà 

không bận lòng thì những việc khác là những việc nhỏ đâu có để ý, không để ý thì tâm 



không còn nghĩ ngợi lo sợ. Thế nên Ngài dùng câu thần chú “án tố rô tố rô tất rị” để nói 

lên tâm thái thảnh thơi tự tại bặt hết nghĩ suy. 

Học tới đây, qúi vị có thấy thắc mắc không ? Lúc mới tu chư Tổ dạy phải khắc 

chữ tử lên trán bằng câu “Sanh tử là việc lớn, vô thường đang đuổi gấp”. Ở đây sao bảo 

“Sanh tử đừng bận lòng”, như vậy có mâu thuẫn không ? _ khi mới xuất gia, Phật dạy 

chúng ta tu phải luôn luôn nhớ mạn sống của mình rất mỏng manh, nay còn mai mất 

không lường được ngày chết, phải lo tu gấp chớ lần lựa qua ngày, chết đến tu không kịp, 

nên phải thấy sanh tử là việc lớn. Đó là giai đoạn đầu Phật sách tấn tu. Ở đây qua thời 

gian tu hành, tháy rõ lý sanh tử là tướng đối đãi không thật. Thấy rõ sanh tử không thật 

thì có gì phải lo sợ ? Nếu còn lo sợ là thấy sanh tử thật thì trái đạo rồi. Do đó nên người 

vượt trên đối đãi không kẹt hai bên, không bận lòng với sanh tử, lúc chưa bỏ báo thân này 

sống an nhàn tự do, lúc nhắm mắt bỏ báo thân này cũng bình an tự tại. Như vậy,  chúng 

ta tu để khi nhắm mắt xả bỏ báo thân này được an nhiên vui cười, hay sợ mất thân này 

chụp thân khác, tiếp nối vòng luân hồi vô tận ? Nếu thân này sắp hoại, chúng ta thấy có 

cũng được không có cũng được, không bận tâm, cười ra đi thì được an ổn tự tại. Vậy thì 

khi gần chết nên buồn hay nên vui ? Người tu lúc sắp chết mà buồn thì thế tục quá, mà 

vui thì có vui được không ? Lúc chết mà cười tuy chưa phải thánh ít ra cũng là á thánh. 

Như vậy lúc sắp chết không lo sợ mà cười cũng là thánh nhỏ rồi. Sở dĩ lúc sắp chết mà 

buồn sợ là vì chúng ta quá ái ngã. Thân này dù có xấu xí bệnh hoạn... cũng thương thế 

nên Phật dạy phải dứt ái. Qúi vị đừng nghĩ dứt ái là đừng thương người khác, mà dứt ái là 

đừng ái nga, không thương thân này nữa. Có nhiều người thân bị bệnh rất khổ, Như cùi, 

ung thư... thế mà lúc sắp chết họ sợ mất thân. Thật đáng thương! Cũng có vàitrường hợp 

người ta liều chết tự hủy hoại thân, đó là trường hợp nỗi sân khởi tưởng điên đảo rồi quên 

thân, mới dám hủy hoại thân, nếu không nỗi sân thì thương thân lắm đâu dam làm bậy ! 

Tới đây tôi nói về giá trị câu thần chú cho qúi vị rõ. Có nhiều người đọc bài kệ có 

câu thần chú ở sau chót, cho rằng các thiền sư đời Lý, nhất là dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi 

vừa tu thiền vừa tu mật, nên bài klệ này câu chót là câu “Án tố rô tố rô tất rị”. Nếu không 

tu mật sao đọc thần chú ? - Đó là một lối hiểu trên hình thức. Trọng tâm của bài kệ này 

dạy sanh tử nếu không bận lòng thì tâm an nhàn tự tại, không còn chút gì phải suy nghĩ. 

Khi đọc câu thần chú, lúc đó không có suy nghĩ. Ngài dùng câu thần chú để nói lên tâm 



trạng của Ngài, lúc sắp tịch không bị sanh tử làm vướng bận chi phối, tâm Ngài vẫn an 

nhiên tự tại. 

� 

THI ỀN SƯ HUỆ SINH 

Ngài họ Lâm tên Khu Vũ quê làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở núi An 

Trà. Không rõ năm sinh, tịch năm 1063, thuộc dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi đời thứ 13. Tiểu 

sử của ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam cùng tác giả. Sau đây là bài kệ nói 

về cách dụng tâm của ngài khi vua hỏi: 

 

Âm:  

 Pháp bổn như vô pháp, 

 Phi hữu diệt phi vô. 

 Nhược nhân tri thử pháp, 

 Chúng sanh dữ phật đồng. 

 Tịch tịnh lăng già nguyệt 

 Không không độ hải chu. 

 Tri không, không giác hữu, 

 Tam muội nhậm thông châu. 

Dịch: 

 Pháp gốc như không pháp, 



 Chẳng có cũng chẳng không. 

 Nếu người biết pháp ấy, 

 Chúng sanh cùng phật đồng. 

 Trăng Lăng Già vắng lặng, 

 Thuyền Bát Nhã rỗng không. 

 Biết không, không giác có, 

 Chánh định mặc thong dong. 

Giảng: 

“Pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô”. Pháp gốc như không có pháp, chẳng 

phải có cũng chẳng phải không. Chữ pháp nghĩa là Cái, trong đạo Phật thường dùng chỉ 

cho những hiện tượng sự vật có hình tướng như: cái bàn, cái tách, cái dĩa, cái nhà, cái 

chùa…đó là nghĩa hẹp. Còn nghĩa rộng thì Pháp là pháp giới tánh, hay pháp tánh, không 

hình không tướng trùm khắp tất cả, không có một vật nào ở ngoài nó. Chữ Pháp trong bài 

này chỉ cho pháp tánh, Pháp tánh hay pháp gốc không phải là cái gì cả, nó không phải có 

mà cũng không phải không, tức là nó không hình tướng mắt có thể thấy, tay có thể sờ mó 

được, nhưng cũng không phải là không ngơ. 

“Nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh dữ Phật đồng”. Nếu biết được pháp này thì 

chúng ta là chúng sanh đồng với chư Phật, không khác. Pháp này là cái gì mà quan trọng 

như thế? Xưa trên hội Linh Sơn đứùc Phật Thích Ca truyền pháp cho Tổ Ma Ha Ca Diếp 

qua bài kệ: 

 Pháp bổn pháp vô pháp, 

 Vô pháp pháp diệt pháp. 

 Kim phó vô pháp thời, 

 Pháp pháp hà tằng pháp. 

Bài kệ truyền pháp của Phật ảnh hưởng đến bài kệ của ngài Huệ Sinh rất lớn. Câu 

đầu Phật nói “Pháp bổn pháp vô pháp” tức là pháp gốc không phải pháp. Ngài nói “Pháp 

bổn như vô pháp”, hai câu này ý giống nhau. Câu thứ hai Phật nói “Vô pháp pháp diệt 

pháp” tức là cái không phải pháp mà pháp đó cũng là pháp. Ngài nói “Phi hữu diệt phi vô” 

nghĩa là pháp đó không phải có mà cũng không phải không. Ý hai câu này cũng giống 

nhau. Câu thứ ba Phật nói “Kim phó vô pháp thời”, tức là nay trao cho cái không phải 



pháp. Ngài nói: “Nhược nhân tri thử pháp” nghĩa là nếu ai biết được pháp này. Câu thứ tư 

Phật nói “Pháp pháp hà tằng pháp” tức là mỗi pháp mỗi pháp đâu từng là pháp. Ngài nói 

“Chúng sanh dữ Phật đồng” nghĩa là chúng sanh đồng với chư Phật. Ý câu thứ ba, câu 

thứ tư của Phật và của Ngài khác nhau. Nhưng ý hai câu đầu của Phật và của Ngài không 

khác. 

Bài kệ này trước hết là chỉ pháp gốc. Ngài nói muôn sự muôn vật trên thế gian này 

mỗi pháp có hình tướng riêng của nó, chúng ta có thể thấy có thể phân biệt sờ mó được, 

song những pháp đó chỉ là cành lá chứ chưa phải là pháp gốc. Pháp gốc là pháp sanh ra 

pháp cành lá, nhưng không phải là một pháp. Tại sao? Ví dụ hiện giờ trong tham vấn 

đường này có cửa, có tranh có màn… Cửa là một pháp, tranh là một pháp, màn là một 

pháp… cho tới người ở trong nhà này, mỗi cái đều có hình tướng của nó, mắt chúng ta có 

thể thấy, tay chúng ta có thể sờ mó được. Nhưng trong chỗ trống không này có một cái 

mắt chúng ta không thấy, tay chúng ta không sờ mó được, đó là không khí. Không khí 

không có hình dáng như tất cả vật trong nhà. Song đối với sự sống rất là thiết yếu. Nếu 

thiếu không khí thì con người sẽ chết. Như vậy không khí có mà không phải có như các 

cái khó khác. Nói rằng trong chỗ trống này có không khí sao không thấy, không sờ mó 

được? Đòi thấy đòi sờ mó không khí mới tin có không khí, đòi như vậy thì coi như không 

có không khí! Tuy không khí như không có nhưng mà có để cho người vật thở và sống. 

Không khí như không mà có, có mà không có. Cái có như không có, không có mà có, cái 

đó hết sức thiết yếu cho loài người và loài vật, thế mà người ta không thấy! Con người có 

thói quen quan niệm rằng cái gì thấy và sờ mó được mới cho rằng có, cái gì không thấy 

không sờ mó được cho là không. Quan niệm này không đúng. Như vậy không khí nói có 

như cái cửa cái màn không được, mà nói không ngơ cũng không được. Thế nên ở đây nói 

pháp bổn tức là tâm thể hằng giác của con người, nó là cái gốc hay sanh muôn pháp. 

Pháp bổn không có hình tướng, mắt không thấy tay không sờ mó được, nhưng lúc nào 

cũng hiện hữu, do đó nói như không như phải pháp mà là pháp. tại sao? Vì thiếu nó 

không thể được. Người nào biết được pháp gốc thì người ấy tuy là chúng sanh mà đồng 

với chư Phật. Vì chư Phật ngộ được pháp gốc mới thành Phật. Và chúng ta là chúng sanh 

mà ngộ được pháp gốc, cũng giống như Phật không khác. 



Bốn câu đầu Ngài chỉ cho chúng ta pháp gốc chân thật có sẵn nơi chúng ta, mà 

mắt không thấy tay không sờ mó được nên nói không phải pháp, tuy không phải pháp mà 

hằng hiện hữu nên gọi là pháp. Chỗ này Lục Tổ nói “Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần 

ai”. Pháp gốc này không phải vật có hình tướng, nên không bị nhiễm ô, không bị bụi bặm 

dính. 

Như vậy Ngài nhận được bản tánh chính là nhận ra pháp bổn này, nhưng pháp bổn 

này xưa nay không một vật nên không tất cả pháp mà là pháp. Pháp này là pháp trọng yếu 

của Chư Tổ truyền thừa từ xưa cho đến nay, rõ nét nhất ở giai thoại: Ngài Hoài Nhượng 

đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: 

- Ở đâu đến? 

Ngài thưa: 

- Ở Tung Sơn đến. 

- Vật gì đến? 

- Nói in tuồng một vật tức không trúng. 

- Lại có thể tu chứng chăng? 

- Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. 

- Chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật, ngươi đã như thế ta 

cũng như thế. 

Trước, Lục Tổ nói “Xưa nay không một vật”. Sau, ngài Hoài Nhượng là đệ tử nói 

khác hơn “Nói in tuồng một vật tức không trúng”. Như vậy lục tổ và Ngài Hoài Nhượng 

đã thầm nói pháp bổn hay pháp gốc này vậy. Pháp gốc này không phải là một vật nhưng 

không phải là không, do đó ngài Hoài Nhượng nói “Nói in tuồng một vật tức không 

trúng”. Lục Tổ gạn “Lại có thể tu chứng chăng?” Ngài Hoài Nhượng đáp “Tu chứng tức 

chẳng phải không, nhiễm ô tức chẳng được” pháp gốc không có hình tướng nên không 

nhiễm ô, nhưng khéo tu thì nhận ra, gọi là ngộ đạo. Nếu hiểu được chổ này mới nắm 

vững lý thiền, không hiểu thì thấy quá rắc rối. Bốn câu này nói lên ý nghĩa Phật là người 

giác ngộ được pháp gốc, tức bản tánh bất sanh bất diệt không hình không tướng. Pháp 

gốc này ai cũng có, người nào giác ngộ được thì đồng với chư Phật, chưa giác ngộ là 

chúng sanh. 



“T ịch tịch Lăng Già nguyệt”. Trăng sáng vằng vặc trên núi Lăng Già lặng yên bất 

động. Câu này dẫn ý kinh Lăng Già. Đức Phật nói kinh trên núi Lăng Già, núi này ở giữa 

biển nên các vị La Hán, Bồ Tát phải vận thần thông mới đến được núi này để nghe Phật 

nói kinh. Kinh này được gọi là kinh lăng già. Hai hình ảnh: một ngọn núi và một mặt 

trăng, núi thì sừng sững lặng lẽ bất động, trăng sáng soi vằng vặc cũng bất động. Tuy bất 

động mà có núi có trăng, bất động mà trăng vẫn sáng, bất động mà núi vẫn hiện tiền. 

Hình ảnh này nói lên ý nghĩa: người tu muốn nhận ra pháp gốc, hay thể chân thật thì phải 

có định và tuệ. Núi lặng lẽ bất động dụ cho định, trăng sáng soi vằng vặc dụ cho tuệ, do 

định mới có tuệ. 

“Không không độ hải chu”. Hải là biển, chu là thuyền, độ là qua. Không không độ 

hải chu là con thuyền không không qua biển. Tôi dịch thuyền Bát Nhã rỗng không. 

Người đời dựa vào câu này làm thuyền Bát Nhã không đáy, chỉ có phần xung quanh và 

phần trên. Nếu thuyền không đáy đẩy xuống biển sẽ chìm, làm sao qua biển mà gọi là 

thuyền Bát Nhã? Đây nói thuyền Bát Nhã rỗng không, rỗng không là ngã không và pháp 

không. Người nào dùng trí tuệ Bát Nhã chiếu soi thấy rõ ngã  không và pháp không thì 

người đó cỡi thuyền vượt qua biển trầm luân sanh tử. Chúng ta tu là phải thấy rõ năm uẩn 

này không thật, tức là “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. Thấy thân năm uẩn này không có 

thật thể, đó là ngã không, thấy các pháp duyên hợp không có tự tánh đó là pháp không, 

thấy như thế mới qua được biển trầm luân sanh tử. Biển trầm luân sanh tử bằng trí tuệ Bát 

Nhã. Ngài dạy chúng ta tu trước hết phải có định và tuệ. Song muốn có định tuệ phải làm 

sao? Phải phá chấp ngã và chấp pháp. 

Ngày nay chúng ta tu mà không chịu phá pháp ngã. Có lắêm ngươi tu càng lâu ngã 

càng lớn. Lúc mới vào chùa còn tóc quí thầy sai bảo cái gì cũng được không buồn. Khi 

cạo tóc thọ giới Sa Di rồi, quí thầy sai bảo việc gì không hợp với sở thích thì buồn, cho 

rằng người xuất gia làm việc đó không xứng đáng. Như thế là bản ngã tăng một chút rồi. 

Nếu Thọ Tỳ keo mà bảo quét sàn nước đãi cơm đổ thì không làm. Vì việc làm đó của 

mấy người công quả, không phải việc làm của Tỳ Keo. Đó là bản ngã lớn theo giới phẩm. 

Rồi danh xưng cũng vậy, lúc còn tóc xưng huynh hay chú cũng được, khi cạo tóc thọ giới 

Sa Di kêu huynh hay chú thì không bằng lòng. Thọ Tỳ Keo khoảng 20 tuổi hạ được tấn 

phong lên Hòa Thượng, ai kêu Đại Đức thì đỏ mặt, kêu bằng thượng tọa cũng không vui. 



Như vậy là bản ngã tăng trưởng theo danh xưng, tăng trưởng nhiều lớp thì bản ngã quá to. 

Chúng ta tu là làm cho bản ngã mòn, càng tu bản ngã càng nhỏ. Kêu anh kêu chú hay kêu 

thằng cũng được, đâu có gì quan trọng, vì đó là giả danh. Kêu bằng gì mình cũng cười 

cũng vui thì khả dĩ bản ngã mới mòn, bản ngã mòn thì tu mới tiến, bản ngã tăng thì tu 

không tiến, có khi còn lùi nữa là khác. Tu như vậy không phải là “không không độ hải 

chu”. Vậy quí vị phải hiểu cho rõ để tu. Tu mà không hiểu chổ này thì càng tu càng bệnh 

không tiến được. Đó là ý nghĩa thuyền Bát Nhã rỗng không. 

“Tri không không giác hữu”. Biết ngã không pháp thì nhận ra tánh giác hằng hữu 

bất sanh bất diệt. Từ cái thân năm uẩn có hình tướng, sự vật có hình tướng, thấy được lý 

không của nó thì nhận ra tánh giác hằng hữu là cái chân thật. Để thấy đường tu cúng ta 

tiến từng bước từøng bước, nhờ trí Bát Nhã chúng ta phá chấp ngã phá chấp pháp, thấy 

ngã pháp đều không, sau đó nhận ra tánh giác hằng hữu. Được như vậy mới: 

“Tam muội nhậm thông châu”. Tam muội là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là chánh 

định, nhậm là mặc tình, thông châu là thông suốt khắp cả. Tam muội nhậm thông châu 

nghĩa là người được chánh định, mặc tình thong dong dạo khắp chổ nơi không ngăn ngại. 

Ý nói người tu khi nhận ra tánh giác rồi thì trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi đều ở 

trong chánh định. Vì thấy rõ ngã không thật thì đâu có bận lòng lo cho cái ngã. Vì thấy 

pháp không thật thì đâu có ham muốn chạy theo cảnh. Đối với mình không quí trọng 

không quan tâm, đối với người, đối với cảnh không dính mắc thì được tự do tự tại trong 

tam giới. 

� 

THI ỀN SƯ NGỘ ẤN 

Thiền Sư Ngộ Aán sinh năm 1019, tịch năm 1088, đời thứ tám, dòng Vô Ngôn 

Thông. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam cùng tác giả. Sau đây 

là bài kệ thị tịch của Ngài: 



 

Âm:  

 Diệu tánh hư vô bất khả phan, 

 Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 

 Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, 

 Liên phát lô trung thấp vị càn. 

Dịch: 

 Diệu tánh rỗng không chẳng thể vin, 

 Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. 

 Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, 

 Lò lửa hoa sen nở thật sinh. 

Giảng: 

“Di ệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan”. Diệu tánh là tánh 

nhiệm mầu, là pháp gốc. Bất khả phan là không thể vin vào để nắm bắt. Tánh nhiệm mầu 

hay là pháp gốc không có hình tướng, nó rỗng lặng nên không thể vin vào để nắm bắt. Hư 

vô là rỗng không, nếu tâm rỗng không thì ngộ được diệu tánh không khó. Trượng, nghe 

Tổ nói: “Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu”. Đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự 

soi sáng, Ngài bừng ngộ. Ý hai câu trên với câu nói này không khác. Tâm rỗng không thì 

ngộ được diệu tánh không khó. Diệu tánh là tánh giác hằng sáng suốt nhiệm mầu mà 

người thế gian ít ai nhận biết. Hai câu này dạy chúng ta tu, muốn được giác ngộ như Phật 

Tổ thì trước hết tâm phải rỗng không. Xong, người ta chịu có chứ mấy ai chịu không, nên 

tâm lăng xăng vọng động hết việc này đến việc nọ, cứ nhớ những việc đáng quên, vì thế 

mà quên việc đáng nhớ. Chúng ta thích làm cảnh sát Quốc tế, chuyện gì của ai cũng 

muốn can thiệp phân xử. Đa mang nhiều chuyện rồi than khó tu. Khó tu là tại mình chứ 

đâu phải tại ai, vì chuyện của ai cũng muốn lo, chuyện của ai cũng muốn dự. Chừng nào 

chúng ta nghe người khác nói chuyện, mà gác ngoài tai không thèm để ý, đó là tâm đã 



rỗng rang. Nếu nghe người ta rù rì cứ lắng nghe họ nói cái gì là còn thích nghe chuyện 

người, còn đem vô đủ thứ là còn dính mắc, làm sao rỗng rang được. Chẳng hạn mấy 

huynh đệ ở đây có một người đi thành phố về, vừa để túi sách xuống là hai ba sư huynh 

đệ xúm lại hỏi: “Đi thành phố về có gì lạ không kể nghe với”. Còn muốn nghe là còn 

dính mắc. Điều đó cho thấy rằng chúng ta không chịu để tâm mình rỗng rang, cứ thích 

duyên theo ngoại trần và dích mắc với ngoại trần. Thế nên khi ngồi chéo chân tu, bỏ 

những dính mắc đó thật là cay đắng. Cay đắng đó là tại chúng ta đã đem vô quá nhiều, tới 

lúc muốn bỏ thì không bỏ được. Nếu chúng ta đem vô thì đâu có gì để bỏ. Chuyện của 

người không phải chuyện của mình thì không nên xen vào. Mọi người phải nói phải nói 

quấy cho họ nghe, chuyện không liên quan đến mình thì bận tâm làm gì? Như có hai 

người ngồi nói chuyện rù rì, họ nói nhỏ tức là không muốn cho người khác nghe. Thế mà 

có lắm người tò mò muốn nghe họ nói điều gì , cái bệnh của con người là vậy. Thế nên 

khi dụng công tu muốn để tâm rỗng rang thanh tịnh thì thật là khó, muốn tu dễ tiến thì 

phải bớt duyên với trần cảnh, trong khi đi đứng nằm ngồi mà tâm rỗng rang không vướng 

mắc thì đạo hiện tiền. Hai câu này Ngài chỉ tánh nhiệm mầu rỗng lặng không tướng mạo, 

nên không thể vin theo. Và khi nào tâm rỗng lặng thì nhâïn ra diệu tánh không khó. 

“Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát vô trung thấp lượng càn”. Tức 

là trên ngọn núi cháy có hòn ngọc quý, lửa cháy đốt hết cây cỏ trên núi mà nó vẫn tươi 

nhuần, không bị khô nứt, không bị khói bụi làm cho lem lấm và mờ đục. Hòn ngọc nói 

trên chỉ cho diệu tánh sáng suốt nhiệm mầu, núi cháy là chỉ cho thân tứ đại bị lửa vô 

thường thiêu đốt. Mỗi người chúng ta bị lửa vô thường thiêu đốt từng giờ từng ngày, 

thiêu đốt cho đến lúc hoại diệt. Nhưng trong thân hoại diệt, nó luôn luôn tươi nhuần. Đó 

là bản tánh nhiệm mầu sáng suốt của mỗi người, thế mà ít ai chịu nhận. Ở đây ngài Ngộ 

Aán gọi là hòn ngọc, kinh Pháp Hoa gọi là Tri Kiến Phật hay hạt minh châu. Như vậy quí 

vị hãy an lòng không nên lo lắng, vì trong thân tứ đại của chúng ta có hòn ngọc quí. Thân 

hoại diệt hòn ngọc thì tươi nhuần, hay thân bại hoại tánh giác thường hằng. Dù cho thân 

này có thiêu rụi ra cho chúng ta cũng không lo sợ. Vì “Lò lửa hoa sen nở thật xinh” tức là 

hoa sen nở trong lò lửa mà vẫn tươi thắm. Thực tế hoa sen có nở được trong lò lửa không? 

Nếu chúng ta để một đoá hoa tươi gần lò lửa là hoa héo rụi. Hoa sen chỉ cho diệu tánh 

của mỗi người. Hoa sen ở trong bùn mà đẹp và tinh khiết, đó là chuyện hy hữu nên người 



đời mới ca tụng. Ngài nói trong lò lửa có hoa sen nở tươi thắm ai mà tin được. Ơû đây lò 

lửa chỉ cho thân tứ đại, thân tứ đại của mỗi người đang bị lửa vô thường thiêu đốt. Vậy có 

ai thấy thân mình bị thiêu đốt không? Vì lửa vô thường thiêu đốt nên tóc tôi ngày trước 

đen nhánh bây giờ bạc trắng. Những bộ phận khác trong cơ thể tôi cũng bị lửa vô thường 

thiêu đốt nên nó hoại dần dần. Hoa sen chỉ cho tánh giác hằng thanh tịnh sáng suốt. Như 

vậy trong thân vô thường bại hoại có tánh giác bất hoại. Khi biết rõ như vậy chúng ta 

không còn lo sợ sau khi thân này chết rồi là còn hay hết. 

Hai câu này nhắc cho chúng ta nhớ rằng dù cho thân này bị lửa vô thường thiêu 

đốt, bị bệnh già chết đuổi gấp, nhưng tánh giác vẫn thường hằng bất hoại. Vậy thì chúng 

ta nên giữ cái thân vô thường nên đuổi theo cái tâm vô thường, hay nên xoay lại sống với 

tánh giác thường hằng không bị vô thường thiêu đốt? Nếu cố giữ cái thân này thật kỹ đến 

bảy tám mươi tuổi, lúc tắt thở nó cũng hoại diệt trở thành đồ bỏ. Nếu không khéo liệm 

khéo chôn thì nó hôi thúi không chịu nổi, ai đi ngang cũng phải bịt mũi. Nó là đồ hôi thúi 

đáng gớm ghê, vậy mà chúng ta cưng chiều lo cho nó đủ thứ. Đó là cái mê lầm rất lớn. 

Lại nữa nếu không chấp thân thì chấp cái nghĩ tưởng là tâm mình. Nhưng tâm mình là cái 

nghĩ tưởng chợt hiện chợt mất chợt sanh chợt diệt, vậy giữ cái chợt hiện chợt mất để làm 

gì? Trong thân bại hoại có một cái tươi đẹp không bại hoại sao chúng ta lại quên? Chính 

vì chúng ta quên nên đức Phật nói chúng ta là kẻ ngu si mê muội. Dù là người học rộng 

hiểu nhiều mà không xả bỏ những kiến chấp sai lầm về thân về tâm thì cũng chưa phải là 

người thông minh, vì cái đáng bỏ mà lại giữ gìn bảo vệ, cái đáng giữ mà lại lơ là bỏ quên. 

Xét cho kỹ thì thấy rõ mình là kẻ ngu si mê muội hơn ai hết. Bài kệ này tuy ngắn mà đã 

nhắn nhủ chúng ta một ý nghĩa rất thâm trầm. 

� 

THI ỀN SƯ MÃN GIÁC 

Thiền Sư Mãn Giác sinh năm 1052,  tịch năm 1096, đời thứ 8 dòng Vô Thông 

Ngôn. Tiểu sử của Ngài đã in trong quyển Thiền Sư Việt Nam, cùng tác giả. Sau đây là 

bài kệ thị trúng của Ngài. Bài này đa số người học Phật và các nhà văn học đều thuộc làu. 



 

Âm:  

 Xuân khứ bách họa lạc,  

 Xuân đáo bách hoa khai.  

 Sự trục nhãn tiền quá,  

 Lão tùng đầu thượng lai. 

 Mạc vị xuân tàn hoa lạc tân,  

 Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 

Dịch: 

 Xuân đi trăm hoa rụng,  

 Xuân đến trăm hoa cười. 

 Trước mắt việc đi mãi, 

 Trên đầu già đến rồi. 

 Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

 Đêm qua sân trước một cành mai. 

Giảng: 

“Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai”. Xuân đi thì trăm hoa rụng, 

xuân đến thì trăm hoa nở. Hoa rụng hoa nở theo thời tiết là chỉ cho tất cả sự vật trên đời 

này theo thời gian mà có thạnh suy, theo thời gian mà có sanh diệt. Thời gian trôi chảy thì 

mọi vật cũng chuyển biến đổi dời. Như vậy trên cỏi đời này không có sự vật nào mà 

không bị thời gian bào mòn dũa mỏng. 

“Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai”. Mọi việc trôi qua trước mắt, trên 

đầu cái già đã đến rồi. Mỗi ngày qua sự vật đổi thay, hoặc là tăng trưởng hoặc là suy 

giảm. Về mặt tăng trưởng, chúng ta trồng một thửa ruộng, lúa tăng trưởng từ mạ non cho 



đến lúa trổ bông. Về mặt suy giảm là lúa chín vàng cắt đem về nhà xay thành gạo nấu 

cơm ăn. Con người chúng ta cũng vậy, cũng theo thời gian mà tăng trưởng hoặc suy giảm. 

Sanh ra rồi lớn lên đó là tăng trưởng, thoáng chốc đầu bạc, da nhăn, già chết, đó là suy 

giảm. Như vậy thì sự vật và con người đều bị thời gian chi phối đổi thay không dừng. 

Cuộc đời là một dòng vô thường biến chuyển, không ai có quyền năng làm cho nó dừng 

lại. Thế nên già bịnh chết là chuyện dĩ nhiên, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận. Chấp 

nhận trong tinh thần vui vẻ mới là người biết sống là người tự tại. Còn già bịnh chết đến 

mà buồn than, đó là người chưa biết sống, bởi chưa biết sống cho nên phải tiếp tục sống 

hoài, hết đời này tiếp đến đời khác. Bốn câu trên đây Ngài diễn tả sự vật và con người 

luôn luôn biến chuyển vô thưởng sanh diệt với thời gian. 

“M ạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. Chớ bảo xuân tàn hoa 

rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng bảo rằng mùa xuân hết hoa cũng theo 

đó mà tàn tạ. Không, đêm qua ở trước sân vẫn còn một cành mai tươi thắm. Một cành 

mai không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mùa nào nó cũng nở tốt tươi. Muốn thưởng thức 

mùi hoa mai này, người tu phải chịu cái lạnh giá buốt thấu xương tủy, nên  thiền Sư 

Hoàng Bá nói “ Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”. 

Trên cuộc đời này dù con người cho đến sự vật đều bị luật vô thường chi phối, 

nhưng có một cái không bị vô thường hủy diệt. Cái đó Ngài Ngộ Aán biểu trưng bằng 

hoa sen, hòn ngọc, ở đây ngài Mãn Giác cũng nhằm chỉ cho cái pháp gốc, cái diệu tánh 

của mỗi người chúng ta. Cái đó nó không bị thời gian chi phối, hủy hoại. Như vậy cái 

nhìn của các thiền sư đều như nhau, ngay trong cuộc đời vô thường biến hoại có một cái 

thường hằng không bao giờ biến hoại. Biết như vậy rồi thì khi chứng kiến cảnh vô 

thường của sự vật, của thân người, của lòng người, chúng ta không buồn nản. Được như 

thế mời là người biết sống, sống mạnh và sống vui. 

� 

QUỐC SƯ THÔNG BIỆN 

Quốc sư Thông Biện quê ở Đan Phượng, họ Ngô đời thứ 8 dòng Vô Thông Ngôn, 

không rõ năm sanh, tịch năm 1134. tiểu sử của ngài được in trong Thiền Sư Việt Nam 

cùng tác giả. Quốc sư Thông Biện là một thiền sư rất thông suốt về lịch sử Thiền Tông. 



Thái Hậu Ỷ Lan hỏi Ngài về lai lịch của hai hệ phái thiền ở Việt Nam, Ngài giải thích rất 

rành rẽ. Do đó bà cảm phục theo học thiền với Ngài. Sau này bà ngộ đạo làm kệ trình 

Ngài: 

 

Âm: 

 Sắc thị không, không tức sắc, 

 Không thị sắc, sắc tức không. 

 Sắc không câu bất quản, 

 Phương đắc khế chân tông. 

Dịch: 

 Sắc là không, không tức sắc, 

 Không là sắc, sắc tức không. 

 Sắc không đều chẳng quản, 

 Mới được hợp chân tông. 

Giảng: 

Bài kệ này hàm chứa lý đạo rất là sâu xa. Lý sắc không là lý Bá Nhã, chưa nhận 

định thấu đáo về sự vật, nên thấy sắc là một hình thức cố định, không là một hình thức cố 

định. Sắc và không hai cái đối đãi nhau. Sắc là thật sắc, không là thật không. Nhưng, 

“Sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không”. Nghĩa là sắc là không, 

không tức sắc không là sắc, sắc tức không, hai cái không rời nhau. Lý này chúng ta có thể 

chấp nhận được không? Như nhìn cái bàn chúng ta nói cái bàn là sắc, vì nó có hình tướng, 

hư không là không vì nó không có hình tướng. Nhưng theo lý Bát Nhã thì những hình sắc 

chúng ta hiện thấy như cái bàn, sắc đó không cố định là sắc mà do duyên gỗ, đinh, cưa, 

bào, đục, công thợ hợp thành cái bàn. Giả tướng duyên hợp này không có thật thể cố định 

cho nên là không. Ví dụ bàn tay có năm ngón lại thành nắm tay, nắm tay này gọi là sắc. 

Nhưng nắm tay này có thật thể không? Nếu nó có thật thể thì đâu đợi phải co năm ngón 



lại mới có nắm tay. Nắm tay này có là do duyên hợp thành sắc, nó không có thật thể cố 

định, nên gọi là không. Ngay nơi sắc nói là không, chớ chẳng phải trống rỗng gọi là 

không. Như vậy “Sắc thị không, không tức sắc” là ngay nơi sắc mà biết nó không thật thể, 

ngay nơi không mà biết duyên hợp nên thành sắc, sắc không chẳng rời nhau. Đó là chỗ 

sâu xa của lý Bát Nhã. Thâm nhập được lý này rồi thì: 

“Sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tông”. Sắc không đều chẳng quản, 

mới được hợp chân tông. Nghĩa là không kẹt vào hai bên sắc và không thì mới khế hợp 

với chủ thể chân thật. 

Qua bốn câu kệ này, chúng ta thấy Thái hậu Ỷ Lan nhìn sự vật bằng trí tuệ Bát 

Nhã, nên thấy rõ mọi sự vật đều là tướng duyên hợp, do duyên hợp nên không có thật thể. 

Duyên hợp thành tướng gọi là sắc, tướng đó không có thật thể gọi là không, nên nói sắc 

tức là không, không tức là sắc. Tuy lập giả danh thấy có sắc và không, nhưng nó không 

rời nhau. Do đó chúng ta đừng mắc kẹt vào sắc và không để thấu suốt lý cức cánh chân 

thật. Muốn thấu suốt lý cứu cánh chân thật bất sanh bất diệt, thì phải thấu triệt được lý 

sắc không của Bát Nhã. Bài kệ này của Thái hậu Ỷ Lan, do bà học đạo và ngộ đạo với 

Quốc Sư Thông Biện, nên có liên hệ với tư tưởng và đạo phong của Ngài. Do đó tôi đem 

ra giảng trong phần này. 

� 

THI ỀN SƯ KHÁNH H Ỷ 

Thiền sư Khánh Hỷ sinh năm 1066 mất năm 1142, đời thứ 14 dòng Tỳ Ni Đa Lưu 

Chi. Tiểu sử của ngài in trong quyển Thiền sư Việt Nam cùng tác giả.  

Sau đây là bài kệ thị tịch của ngài: 



 

Âm: 

 Lao sanh hưu vấn sắc kiêm không, 

 Học đạo vô như phỏng Tổ tông. 

 Thiên ngoại mích tông nan định thể, 

 Nhân gian thực quế khởi thành tùng. 

 Càn khôn tận thị mao đầu thượng, 

 Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. 

 Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, 

 Thuỳ tri phàm thánh dữ tây, đông? 

Dịch: 

 Uổng công thôi hỏi sắc cùng không, 

 Học đạo gì hơn phỏng Tổ tông. 

 Ngoài trời tìm tông thật khó thấy, 

 Thế gian trồng quế đâu thành tòng. 

 Đầu lông trùm cả càn khôn thảy, 

 Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. 

 Đại dụng hiện tiền tay nắm vữøng, 

 Ai phân phàm thánh với tây, đông? 

Giảng: 



“Lao sanh hưu vấn sắc kiêm không, học đạo vô như vấn Tổ tông”. Nghĩa là uổng 

công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng Tổ tông. Ý ngài dạy người học đạo 

giác ngộ chớ phí công nhọc sức tìm tòi bàn luận về nghĩa sắc không. Tại sao? vì trọng 

tâm của người học đạo là không gì bằng “phỏng Tổ tông”, tức là thưa hỏi Tổ tông. Tổ 

tông chỉ cho nguồn cội chân thật của mình. Học đạo và hỏi đạo là phải trở về nguồn cội 

của mình. Đùng mắc kẹt trên hình tướng đối đãi của sắc và không. Vì sắc và không là cái 

bên ngoài. Tìm kiếm sắc và không là phóng tâm chạy ra ngoài, quên mất bản tâm chân 

thật của chính mình. Ýù hai câu này ngài khuyên người học đạo không nên nhọc tâm 

gắng sức tìm hiểu lý sắc không ở ngoài, mà phải quay lại sống với bản tâm thanh tịnh của 

chính mình. Ngày nay đa số người học đạo đều mắc kẹt bên này hoặc bên kia, mà không 

quay về nguồn cội, nên ngài dạy như thế. 

“Thiên ngoại mích tâm nan đinh thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng”. Nghĩa 

là ngoài trời kiếm tâm nào dể thấy, thế gian trồng quế đâu thành tùng. Thiên ngoại là 

ngoài trời, chỉ cho sự vật bên ngoài. Nếu người tu mà cứ hướng ra bên ngoài lý giải đây 

là sắc kia là không, thì không bao giờ an định nhận ra bản tâm chân thật của mình. Giống 

như thế gian trồng quế mà muốn thành tùng là chuyện không bao giờ có. Ýù bốn câu trên 

Ngài dạy người tu đừng phí thời giờ tìm kiếm phân tích lý sắc không, mà phải quay về 

nội tâm nhận ra và sống với bản tâm chân thật của mình, hướng ra bên ngoài mà tìm tâm 

thì không bao giờ được. 

“Càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung”. Nghĩa là 

cả trời đất nằm  trên đầu sợi lông, mặt trời mặt trăng nằm trong lòng hạt cải. Đầu sợi lông 

rất nhỏ thế mà cả trời đất nằm gọn trên đó. Việc này dễ tin không? Hạt cải nhỏ xíu mà 

chứa cả mặt trời mặt trăng thật khó tin. Hai câu này giải thích hai mặt, mặt sự tướng và 

mặt lý tánh. Đứng về sự tướng thì từ thân người cho đến vạn vật đều do đất nước gió lửa 

hợp thành. Tứ đại là một, mà tất cả thân tất cả vật là nhiều, tất cả cái nhiều ấy không cái 

nào ngoài đất nước gió lửa mà có. Do đó nên nói “một là tất cả tất cả là một”, hay nói tất 

cả cùng chung một thể không khác. Đất nước gió lửa của mình và đất nước gió lửa bên 

ngoài đâu có khác. Chúng ta vì còn nhiều tình chấp nên phân biệt mình khác với người, 

mình khác với cây cỏ, mình khác với thiên nhiên…. Nhưng nếu chúng ta dùng tri để quán 

sát thì thấy không khác và nơi cái này có đủ yếu tố của những cái kia. Ví dụ một hôm, 



chúng ta đi xa về trễ bữa nên đói bụng, cơn đói cồn cào làm cho chúng ta mệt lã khó chịu. 

Khi đó có người cho vài củ khoai, chúng ta ăn và uống một ly nước mát. Aên uống xong 

chúng ta cảm thấy khoẻ khoắn dễ chịu. Vậy khoai lang và nước có phải là mình không? 

Nếu không phải mình sao khi ăn uống vô mình thấy khoẻ? Nếu nó là mình sao khi chưa 

đem vô bao tử mình không khỏe? Do chúng ta nhìn sự vật bằng con mắt của phàm phu, 

nên thấy cái này khác với cái kia, nhưng nếu nhìn bằng mắt trí tuệ thì thấy vạn vật và con 

người đều do bốn đại hợp không rời nhau. Củ khoai lang do bốn đại hợp, nên nó hoà 

nhập với nhau. Như vậy thì, nhỏ như đầu mảy lông cũng gồm có đất nước gió lửa, lớn 

như càng khôn đại địa cũng gồm có đất nước gió lửa. Và nhỏ như hạt cải lớn như mặt trời 

mặt trăng, không vật nào ngoài đất nước gió lửa. Đó là đứng trên phương diện sự tướng 

mà giải thích. Còn đứng về mặt lý tánh thì vạn vật có hình tướng nhỏ như mảy lông hạt 

cải, lớn như mặt trời mặt trăng quả địa cầu đều do duyên hợp, không có thực thể cố định, 

gọi là tánh không. Tánh không của quả đất, của mặt trời, của mặt trăng, của mảy lông, 

của hạt cải không khác nhau, nên nói đầu sợi lông trùm cả quả đất và mặt trời mặt trăng ở 

trong hạt cải. Người đạt đạo thấy tự tánh các pháp là không, nên thấy tất cả sự vật đều 

dung hội nhau. Trên phương diện tánh không, không có tướng lớn nhỏ do đó người đạt 

đạo thấu suốt lý tánh không, thấy chẳng có gì ngăn ngại. Kinh Duy Ma Cật tả cái thất của 

ngài Duy Ma Cật nhỏ xíu, mà chứa cả hàng ngàn tòa sư tử, hàng ngàn vị A La Hán và Bồ 

Tát mà vẫn không có gì ngăn ngại. Bởi sự tánh của các pháp vốn không, nên chẳng có cái 

lớn nhỏ riêng biệt. Vì tất cả đều là tánh không như nhau nên không có gì chướng ngại 

nhau. 

“Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, thùy tri phàm tánh dữ tây, đông?”. “Quyền tại 

thủ” dịch theo vận là tay nắm vững. Dịch sát nghĩa là nắm sẵn trong tay. Nghĩa là đại 

dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tây đông. Ýù nói người đạt đạo rồi 

thì diệu dụng không thể nghĩ bàn, không còn bị chướng ngại bởi lớn nhỏ, xa gần, trước 

sau…. Tức là không còn bị chướng ngại bởi không gian và thời gian. Người được đại 

dụng hiện tiền thì không còn ý niệm phân chia đây là phàm kia là thánh, không còn thấy 

đây là đông kia là tây, không còn thấy đối đãi hai bên, mà thấy tất cả sự vật đều dung 

thông, đều hòa nhập với nhau. 



Tóm lại bài kệ trên thiền sư khánh hỷ dạy người học đạo muốn giác ngộ thì không 

nên chạy bên ngoài tìm cầu mà phải quay lại nội tâm của mình, khi đã giác ngộ hằng 

sống với bản thể thanh tịnh sẵn có nơi mình thì diệu dụng hiện tiền không thể lường được. 

� 

THI ỀN SƯ GIỚI KHÔNG 

Thiền Sư Giới Không tên thật là Nguyễn Tuân, con một lương gia trong quận Mãn 

Đầu, không rõ năm sanh và năm tịch. Đời thứ 15 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tiểu sử của 

ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam, cùng tác giả. Sau đây là bài kệ thị tịch của 

Ngài: 

 

 

Âm:  

 Ngã hữu nhất sự kỳ đặc,  

 Phi thanh huỳnh xích bạch hắc. 

 Thiên hạ tại gia xuất gia, 

 Thân sanh ố tử vi tặc. 



 Bất tri sanh tử dị lộ, 

 Sanh tử chỉ thị thất đắc. 

 Nhược ngôn sanh tử dị đồ, 

 Trám trước Thích Ca Di Lặc. 

 Nhược tri sanh tử, sanh tử, 

 Phương hội lão tăng xứ nặc. 

 Nhử đẳng hậu học môn nhân 

 Mạc nhận bàn tinh quỹ tắc. 

Dịch: 

 Ta có một việc kỳ đặc, 

 Chẳng sanh vàng đen đỏ trắng. 

 Cả người tại gia xuất gia, 

 Thích sanh chán tử là giặc. 

 Chẳng rõ sanh tử khác đường, 

 Sanh tử chỉ là được mất. 

 Nếu cho sanh tử khác đường, 

 Lừa cả Thích Ca Di Lăïc. 

 Ví biết sanh tử, sanh tử, 

 Mới hiểu lão tăng chỗ náu. 

 Môn nhơn, hậu học, các người, 

 Chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. 

Giảng: 

“Ngã hữu nhất sự kỳ đặc, phi thanh huỳnh xích bạch hắc”. Nghĩa là ta có một việc 

kỳ đặc, chẳng phải xanh vàng đỏ trắng đen. Kỳ đặc là lạ lùng đặc biệt. Sở dĩ nó đặc biệt 

là vì không phải màu xanh, không phải màu vàng, không phải màu đỏ… nó không có tất 

cả màu sắc. Vậy vật ấy là cái gì? 

“Thiên hạ tại gia xuất gia, thân sanh ố tử vi tặc”. Mọi người tại gia xuất gia, thích 

sống ghét chết là giặc. Ý nói cho người trên cõi đời này từ tại gia đến xuật gia, nếu có 

tâm tham sanh ghét tử đều là giặc. Dưới mắt của Ngài thì tất cả chúng ta ở đây ai cũng là 

giặc hết. Vì ai cũng tham sống sợ chết, ai ai cũng thấy được sanh ra là tốt là hạnh phúc, 



thấy chết là mất mát là khổ đau. Thế nên người ta ăn mừng sinh nhật và để tang khi có 

thân nhân chết. Tại sao là giặc, đoạn sau sẽ giải rõ. 

“Bất tri sanh tử dị lộ, sanh tử chỉ thị thất đắc”. Chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh 

tử chỉ là được mất. Vì chúng ta không biết mới thấy sanh và tử là hai đường khác nhau, 

sanh là ở thế giới bên này, tử là ở thế giới bên kia. Song đối với Ngài thì sanh tử chỉ là sự 

được mất. Tại sao? Vì chúng ta đang đi trên con đường dài sanh tử, do nghiệp dắt dẫn 

nên chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Sanh ra ví như hòn bọt tụ lại tan ra trên mặt biể, 

bọt tụ gọi là được, bọt tan gọi là mất. Nhưng hòn bọt tụ lại và tan đều ở trên mặt biển. Bọt 

tụ tan gọi là được mất, còn mặt biển có được mất bao giờ. Sanh tử như hòn bọt tụ tan, thể 

chân thật không sanh diệt dụ như mặt biển. Đối với giả tướng thì thấy có sanh có diệt, đối 

với thể tánh chân thật thì chẳng có gì được mất. Bọt tan về biển chớ có đi đâu! Bọt tụ tan, 

mặt biển đâu có thêm bớt. Cũng vậy nhìn vào giả tướng của thân thấy có sanh có tử, sanh 

thì thích, tử thì sợ nên nói “thân sanh ố tử”. Nhưng khi nhận ra nơi mình có thể chân thật 

tức là cái kỳ đặc mà Ngài nói ở trên thì sự sống chết của thân này giống như trò chơi 

không có gì quan trọng nên không sợ. Ai đến chỗ này rồi thì không bị Ngài không gọi là 

kẻ giặc nữa. Vậy chúng ta thích làm kẻ giặc hay thích làm người lương thiện? 

“Nhược ngôn sanh tử dị đồ, trám khước Thích Ca Di Lặc”. Nếu nói sanh tử khác 

đường là lừa Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Tại sao lừa? Vì Phật Thích Ca và Phật Di 

Lặc thấy sanh tử không hai, chúng ta thấy hai là trái với các Ngài, là lừa dối các Ngài.  

Nếu ai cũng biết mình có tâm thể muôn kiếp không sanh diệt và biết tướng sanh diệt của 

thân này như hòn bọt trên biển, thì chết hay sanh đều cười chứ không lo mừng. Việc sống 

chết đối với thiền sư giống như trò đùa, nên ngài Từ Minh nói “Sanh như đắp chăn đông, 

tử như cởi áo hạ”. Khoẻ làm sao! Hôm nào trời nóng nực chúng ta mặc nhiều áo mà được 

cởi bớt ra, thì mát mẻ khoẻ khoắn vô cùng! Đó là tử. Hôm nào trời lạnh lẽo mà ai cho cái 

chăn bông đắp vào thì ấm áp biết bao! Đó là sanh. Vậy đối với việc sanh tử có sợ không? 

Nếu không sợ thì có trái với lời Phật dạy là “sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc” không? Vì 

khi chúng ta còn mê nên Phật phải nói như vậy để sách tấn tu hành và khi chúng ta đã 

giác ngộ thấy sanh tử như trò chơi đâu có gì là lớn. Thế nên các vị Bồ Tát sẵn sàng đi 

trong sanh tử để giáo hoá chúng sanh, còn người thế gian thì theo nghiệp dắt dẫn mà sanh 

ra trong cõi đời. Đa số người tu sợ cái khổ sanh tử luân hồi, nên muốn tu cho ngộ đạo rồi 



nhập Niết Bàn hoặc về Cực lạc. Tu như vậy thì ai độ cho những người mê muội ở cõi đời 

này? Mình tỉnh và hết khổ rồi thì ai khổ mặc ai sao? Do đó Bồ Tát không sợ sanh tử, đi 

vào sanh tử để cứu độ chúng sanh. Giống như người đứng trên bờ nhìn xuống mặt biển, 

thấy những chùm bọt tụ tan như trò chơi không quan trọng, không chướng ngại. mặc dù 

bọt tụ tan bao nhiêu lần cũng được, không có gì ngại. do thấy như thế nên các thiền sư ra 

đi tự tại không buồn không sợ. Người đời ra đi thì sợ đủthứ nên mới khổ. Người tu nếu 

thấu được đạo lý rồi thì thấy sanh tử như trò chơi nên không có gì lo sợ. 

“Nhược tri sanh tử, sanh tử, phương hội lão tăng xứ nặc”. Nếu biết sanh tử chỉ là 

sanh tử, không có sanh khác tử khác là hai lối sai biệt thì mới biết chỗ ẩn của lão tăng. 

Chỗ ẩn của Ngài là chỗ nào? Là chỗ bọt tan về biển! 

“Nhử đẳng hậu học môn nhân, mạc nhận bàn tinh quỹ tắc”. Các ông là kẻ hậu học 

trong nhà đạo chớ nhận những quy cũ phép tắc. Bàn tinh là trái cân bàn, người đời lấy nó 

làm chuẩn mực đo lường, chỉ cho những nguyên tắc cố định. Quy củ phép tắc ở thế gian 

không cố định, thấy sắc cho sắc là cố định, thấy không cho không là cố định, thấy sanh 

cho sanh là cố định, thấy tử cho tử là cố định. Do đó ngài khuyên chúng ta đừng nhìn sự 

vật với cái nhìn cố định, mà phải vận dụng trí tuệ để thấy rõ thế nào là mê, thế nào là giác, 

cái nào đáng sợ và cái nào không đáng sợ, thấy rõ các pháp ở thế gian này không riêng 

biệt không tách rời nhau, mà nó dung thông, nên không đặt cái gì thành nguyên tắc cố 

định cả. 

� 

THI ỀN SƯ CHÂN KHÔNG 

Thiền sư Chân Không tên thật là Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng huyện Tiên Du 

dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi đời thứ 16. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt 

Nam, trang 137 cùng tác giả. 

Sau đây là một đoạn đối đáp giữa Ngài với các thiền tăng đến hỏi đạo: 

Khi Sư trụ trì chùa Chúc Thánh trên núi Phổ Lại, có vị tăng đến hỏi: 

- Thế nào là diệu đạo? 

Sư đáp: 

- Sau khi giác rồi mới biết. 



Tăng hỏi: 

- Giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được? 

Sư đáp: 

 Nếu đến tiên gia trong động sâu, 

 Hoàn đan hoán cốt được mang về. 

Tăng hỏi: 

- Thế nào là hoàn đan? 

Sư đáp: 

 Nhiều kiếp tối tăm không hiểu thấu, 

 Hôm nay chợt ngộ được khai minh. 

Tăng hỏi: 

- Thế nào là khai minh? 

Sư đáp: 

 Khai minh chiếu khắp cõi Ta bà, 

 Tất cả chúng sanh chung một nhà. 

Tăng lại thưa: 

- Tuy nhiên không biện rõ. 

Sư đáp: 

- Chốn chốn đều gặp y. 

Tăng hỏi: 

- Cái gì là y? 

Sư đáp: 

 Kiếp hoả cháy tan mảy may sạch, 

 Núi xanh như cũ, mây trắng bay. 

Tăng hỏi: 

- Khi sắc thân bại hoại thì thế nào? 

Sư đáp: 

 Xuân đến, xuân đi ngỡ xuân hết, 

 Hoa nở hoa tàn chỉ là xuân. 

Tăng suy nghĩ. Sư quát rằng: 



 Đất bằng sau nhiều năm, 

 Thực vật đều thơm ngát. 

Tăng lễ bái. 

Giảng: 

“Khi Sư trụ trì chùa Chúc Thánh trên núi Phổ Lại, vị Tăng hỏi: Thế nào là diệu 

đạo? Sư đáp: Sau khi giác rồi mới biết”. Nếu có người hỏi chúng ta thế nào là diệu đạo 

thì chúng ta giải nghĩa diệu là mầu nhiệm, diệu đạo là đạo mầu nhiệm, căn cứ trên chữ 

nghĩa giải thích, người nghe không làm sao nhận ra diệu đạo được. Ở đây Ngài đáp sau 

khi giác ngộ rồi thì biết. Ngài nói ra lẽ thật để cho vị tăng này nhận, nhưng vị tăng ngày 

không nhận mới thưa tiếp: 

“Giáo chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được?” Vị tăng 

này nói từ trước tới giờ thầy chỉ dạy con còn chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao con hội 

được? Ngài bảo:”Nếu đến tiên gia trong động sâu, hoàn đan hoán cốt được mang về”. 

Hoàn đan là viên thuốc, hoán cốt là đổi xương. Nếu đến động sâu của các ông tiên thì sẽ 

được thuốc cải lão hoàn đồng, uống vô xương cốt biến già thành trẻ. Vị tăng này muốn 

hiểu diệu đạo, Ngài bảo tu giác ngộ rồi sẽ biết. Nhưng ông chưa nhận ra nên thưa “Giáo 

chỉ từ trước học nhân chưa rõ, lời dạy hôm nay làm sao hội được?” Ngài mới dạy, nếu 

ông đến các động tiên thì sẽ thấy được hoàn đan. Câu này lặp lại ý trên là ông muốn biết 

niệu đạo thì hãy tu cho đến chỗ giác ngộ rồi sẽ biết. Nhưng vị tăng nghe nói hoàn đan 

liền hỏi: 

“Thế nào là hoàn đan?” Tăng không hiểu diệu đạo mới hỏi, Ngài trả lời hoàn đan. 

Tăng hỏi thế nào là hoàn đan, Ngài lại đáp:”Nhiều kiếp tối tăm không hiểu thấu, hôm nay 

chợt ngộ được khai minh”. Nghĩa là nhiều kiếp ông mê muội quá, nếu ngộ trồi thì ông sẽ 

sáng mắt ra, không cần giải thích. Vị tăng lại càng lúng túng hỏi thêm: 

“Thế nào là khai minh?” Ngài đáp : “Khai minh chiếu khắp cõi Ta bà, tất cả chúng 

sanh chung một nhà”. Nghĩa là tu đến lúc giác ngộ thì tâm thanh tịnh sáng suốt chiếu 

khắp Tà bà, thấy tất cả chúng sanh đều có tâm thể thanh tịnh như nhau, nên nói chung 

một nhà. Đó là lời đáp rất khéo của Ngài. 



Tăng lại thưa: “Tuy nhiên không hiện rõ”. Ngài đáp:”Chốn chốn đều gặp y”. Vị 

tăng vẫn còn mù mịt nên nói con vẫn chưa hiện rõ. Ngài khai thị tiếp nên nói nơi nào 

chốn nào cũng đều có y, y không bao giờ thiếu vắng. Vị tăng lại càng mờ mịt, thưa: 

“Cái gì là y?” Sư đáp: “ Kiếp hoả cháy tan mây may sạch, núi xanh như cũ mây 

trăngs bay”. Vị tăng muốn biết cái gì là y, Ngài đáp:”Kiếp hoả cháy tan mảy may sạch, 

núi xanh như cũ, mây trắng bay”. Kiếp hoả là chỉ có kiếp hoại. Kinh Phật nói thế giới này 

trải qua bốn thời ký thánh, trụ hoại, không. Ngài nói tuy kiếp hoả thiêu rụi thế giới này 

thành tro bụi không còn gì cả, nhưng còn mây trắng bay qua ngọn núi xanh. “Y” là chỉ 

cho thể chân thật. Vị tăng muốn biết thể chân thật là gì. Ngài đáp, dù cho thế gian có bị 

luật vô thường làm cho tan hoại, nhưng thể chân thật vẫn nguyên vẹn không mất. Thể 

chân thật biểu trưng qua ngọn núi xanh sừng sững còn mãi với thời gian không gian. 

Tăng hỏi: “Khi sắc thân bại hoại thì thế nào?” Sư đáp: “Xuân đến xuân đi ngỡ 

xuân hết, hoa nở hoa tàn chỉ là xuân”. Với cái nhìn của phàm phu thì thấy thân bại hoại là 

hết, nhưng với Ngài thì thời gian có đến có đi, trăm hoa có nở có tàn, nhưng thể chân thật 

lúc nào cũng tươi nhần, nên nói “chỉ là xuân”. Như vậy nếu chúng ta tu hành đắc lực thì 

lúc nào cũng có mùa xuân, chẳng phải đợi lúc hoa mai nở mới có xuân, hay hoa tàn là hết 

xuân, mà lúc nào cũng “chỉ là xuân”. Nếu chúng ta chịu khó tu hành thì hạnh phúc an lạc 

có sẵn trong tầm tay không tìm kiếm đâu xa cả. 

Ở thế gian những gì mà người đời cho là hạnh phúc đó chỉ là tạm bợ mong manh. 

Như thấy người giàu có của cải có vợ đẹp con xinh, chúng ta cho rằng người đó đầy đủ 

hạnh phúc. Nhưng của cải tồn tại lâu dài, hay nay ở trong tay người này mai sang tay 

người khác? Vợ đẹp con xinh có đẹp xinh mãi, hay mai kia cũng ốm đâu bệnh tật nhan 

sắc tàn phai? Người có địa vị cao sang có được hạnh phúc hoàn toàn không? Chẳng hạn 

như ông vua uy quyền cao sanh nhất thiên hạ, cũng có khi bị phế làm thường dân, hoặc bị 

giết hay tù đày khổ sở v.v.. Như vậy hạnh phúc ở thế gian có gì bền chắc? Thế mà người 

đời cứ mãi đeo đuổi kiếm tìm, không biết mặt trái của hạnh phúc trong cuộc đời có ngầm 

ngầm đau khổ. Quá thất suốt lẽ này nên đức Phật, vua Trần Nhân Tông v.v... từ bỏ hết 

những danh vọng cao sang để đi tu, tìm hạnh phúc chân thật cho mình và cho tất cả 

chúng sanh. 



Vậy hiện tại chúng ta đi tu bỏ hạnh phúc thế gian để mong cầu những gì? Chúng ta 

bỏ hạnh phúc tạm bợ của thế gian thì phải sống được với thể chân thật của chính mình 

mới đúng nghĩa của người xuất gia. Đi tu không phải từ bỏ cái nhà thế tục, vào đạo lập 

cái chùa, có một số đệ tử, rồi lo bảo vệ đồ đệ, cứ loanh quanh lẩn quẩn lo giữa cái chùa, 

giữ đệ tử. Qua một thời gian, chùa sập, đệ tử mỗi người một nơi, rồi cũng phiền não khổ 

đau như người thế gian. Tu như vậy hạnh phúc chân thật không có, giống như người thế 

gian chỉ đua nhau đuổi bắt những cái tạm bợ giả dối bên ngoài. Vậy thì người tu hành 

muốn hưởng hạnh phúc miên viễn, lúc nào cũng “chỉ là xuân” thì phải giác ngộ nơi mình 

có thể chân thật, hằng sống với nó để cứu khổ mình và cứu khổ mọi người. Tu như thế 

mới hưởng được hạnh phúc lâu dài. Đó là giá trị chân thật cao tột của sự tu hành. 

Ngài đáp như vậy mà vị tăng không nhận ra. 

“Tăng suy nghĩ. Sư quát rằng: “Đất bằng sau nhiều năm, thực vật đều thơm ngát”. 

Tăng lễ bái”. Vị tăng nghe Ngài nói “Xuân đến xuân đi ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn chỉ 

là xuân”. Ông không nhận ra lại suy nghĩ. Khi khởi nghĩ suy là tâm đã dậy sóng gió rồi, 

nên Ngài quở: “Đất bằng sau nhiều năm, thực vật đều thơm ngát”. Câu này Ngài chỉ cho 

vị tăng cách thức tu hành là phải giữ cho tâm thanh tịnh trong một thời gian dài thì trí tuệ 

sáng ra, đừng suy nghĩ kiếm tìm khiến cho tâm thêm động loạn. Những câu đáp của thiền 

sư Chân Không đã dẫn vị tới chỗ rốt ráo chân thật là bặt hết suy tư. Có lẽ vị tăng này lãnh 

hội nên lễ bái. 

Kệ Thị Tịch 

 

Âm: 

 Diệu bổn hư vô minh tự khoa, 

 Hoà phong xuy khởi biến Ta bà. 

 Nhân nhân tận thức vô vi lạc, 

 Nhược đắc vô vi thuỷ thị gia. 



Dịch: 

 Diệu bổn thênh thang rõ tự bày, 

 Gió hoà thổi dậy khắp Ta bà. 

 Người người nhận được vô vi lạc, 

 Nếu được vô vi mới là nhà. 

Giảng: 

“Di ệu bổn hư vô minh tự khoa, hoà phong xuy khởi khiến Ta bà”. Nghĩa là cái gốc 

nhiệm mầu sáng suốt tự bày ra, gió mát khởi dậy thổi khắp cỏi Ta bà. Gió mát chỉ cho 

niềm vui tươi lành mạnh, hay chỉ cho tâm từ bi của Bồ Tát. Người đã giác ngộ thì niềm 

vui tươi lành mạnh, hay tâm từ bi của họ bao trùm khắp mọi người ở cỏi Ta bà này. 

“Nhân nhân tận thức vô vi lạc, nhược đắc vô vi thuỷ thị gia”. Nghĩa là người 

người đều nhận ra cái vui vô vi, đó mới là nhà của mình. Tại sao nhận ra cái vui vô vi 

mới là nhà của mình? Vô vi chỉ cho trạng thái Niết bàn. Khi phật giáo truyền đến Trung 

Hoa các nhà dịch kinh mượn từ vô vi của đạo Lão để dịch chữ Niết Bàn. Từ vô vi đối đãi 

với từ hữu vi. Hữu vi chỉ cho các pháp có hình tướng trải qua ba giai đoạn sanh, trụ, diệt. 

Còn pháp không sanh không diệt thì gọi là vô vi. Như vậy được cái vui vô vi là đạt đến 

trạng thái an lạc của Niết bàn mới gọi là nhà của mình. Ở đây ngài gọi là nhà ở chỗ khác 

gọi là quê hương hay cố hương. Chúng ta tu khi nào tâm không còn niệm sanh diệt thì 

mới tới nhà, nhà của mình là chổ vui chứ không phải chổ buồn. Thí dụ khi quý vị ngồi 

thiền, hoặc ngồi dưới cội thông hay đi tới đi lui, tâm không khởi một niệm, lúc đó quý vị 

rất an ổn. Tâm an ổn thì gương mặt vui tươi, đây là chuyện đương nhiên không chối cải 

được. Sở dĩ chúng ta mất vui tươi trên gương mặt, là vì chúng ta dấy đủ thứ niệm khiến 

cho tâm bất an. Nếu những tạp niệm lặng hết thì tâm thanh tịnh, khinh an. Tâm thanh tịnh, 

khinh an thì vui bất tận, đó là đạt được cái vui vô vi mà Ngài nói ở trên. Và ai đạt được 

cái vui vô vi thì không còn trải qua ba giai đoạn sanh, trụ, diệt. 

Khi Ngài tịch, có công bộ thượng thơ đoàn văn khâm cảm ơn giáo hoá của Ngài 

làm bài thơ điếu. 

Thơ Truy Điệu Sư: 



 

 

Âm: 

 Hạnh cao triều dã chấn thanh phong, 

 Tích trụ như vân mộ tập long. 

 Nhân vũ hốt kinh băng huệ đống, 

 Đạo lâm trường thán yển trinh tòng, 

 Phần oanh bích thảo thiêm tân pháp, 

 Thuỷ trám thanh sơn nhận tạ dung. 

 Thịch thịch thiền quan thuỳ cánh khấu, 

 Kinh qua sầu thính mộ thiên chung. 

Dịch: 

 Trong triều, ngoài nội kính gia phong, 

 Chống gậy đường mây quyện bóng rồng. 

 Cửa từ chợt hoảng rường cột đổ, 

 Rừng đạo bùi ngùi cột thông long. 

 Cỏ biết quanh mồ thêm tháp mới. 

 Non xanh nước thấm gởi thân trong. 

 Vắng vẻ cửa thiền ai đến gõ, 

 Văng vẳng chuông chiều nát cỏi lòng. 

Giàng: 



 Qua bài thơ này chúng ta thấy Ngài là một vị thiền sư tu hành được các quan 

trong triều cũng như dân dã quý trọng kính mến, nên khi Ngài tịch ai cũng tiếc thương. 

� 

THI ỀN SƯ KHÔNG LỘ 

Ngài họ Dương, không rõ tên thật và năm sanh, tịch năm 1119, đời thứ 9 dòng Vô 

Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam cùng tác giả. 

Ngài có để lại hai tác phẩm. Sau đây là bài kệ Ngôn Hoài: 

 

Âm: 

 Trạch đắc long xà địa khả cư, 

 Dã tình chung nhật lạc vô dư. 

 Hữu thới trực thướng cô phong đảnh, 

 Trường khiếu nhật thanh hàn thái hư. 

Dịch: 

 Lựa nơi rồng rắn đất ưa người, 

 Cả buổi tình quê những mãng vui. 

 Có lúc thẳng lên đầu núi thẳm, 

 Một hơi sáo miệng, lạnh bầu trời. 

    (Ngô Tất Tố dịch) 

Giảng: 

Có những học giả cho rằng bài kệ này trùng lập với bài Kệ của Lý Tường tặng một 

thiền sư Trung Hoa. Tôi tra khảo thấy tuy trùng mà không trùng. Thiền sư Dược Sơn Duy 

Nghiễm ở Trung Hoa đời Đường một đêm lên núi kinh hành, chợt mây tan thấy trăng 

sáng, Ngài cười to một tiếng, vang xa gần chín mươi dặm. Dân chúng ở xa nghe tiếng, 

hôm sau tìm đến hỏi tăng chúng. Tăng chúng bảo: 



- Đó là tiếng cười của Hoà thượng đêm qua ở trên núi. 

Lý Tường nghe việc này lại làm bài thơ tặng: 

 Tuyển đắc u cư hiệp dã tình, 

 Chung niên vô tống diệc vô nghinh. 

 Hữu thời trực thướng cô phong đảnh, 

 Nguyệt hạ phi vân tiếu nhất thinh. 

Tôi tạm dịch: 

 Chọn nơi xa vắng hợp lòng quê, 

 Năm tròn mặc khách đến hay về. 

 Có khi tiến thẳng lên đỉnh núi, 

 Mây tan trăng hiện tiếng cười hề! 

Câu đầu của Lý Tường là “Tuyển đắc u cư hiệp dã tình”, câu đầu của Ngài là 

“Trạch đắc long xà địa khả cư”. Lời hai câu này khác nhau. Câu thứ hai của Lý Tường 

là”Chung niên vô tống diệt vô nghinh”. Câu thứ hai của Ngài là “Dã tình chung nhật lạc 

vô dư”. Ý hai câu này khác nhau rất xa. Chỉ có câu thứ ba là trùng nhau. Câu thứ tư của 

Lý Tường là “Nguyệt hạ phi vân thiếu nhất thanh”, của Ngài là “Trường khiếu nhất thanh 

hàn thái hư”. Ý hai câu này cũng khác nhau rất xa. Không vì một câu trùng mà chúng ta 

cho Ngài ăn cắp văn của người mà không thấy ý thâm trầm của Ngài. 

“Trạch đắc long xà địa khả cư, dã tình chung nhật lạc vô dư”. Nghĩa là lựa đất rắn 

rồng để ở, vì chỗ đó là nơi thôn giã thanh vắng an vui cả ngày. Đọc qua câu này có nhiều 

người cho rằng Ngài lựa những vùng đất có hàm rồng để ở cho phát tài phát quan, đó là 

lối suy nghĩ theo tình phàm. Ngài lựa nơi rồng rắn là lụa vùng núi rừng xa xôi hẻo lánh 

để ở, vì núi rừng thanh vắng. Nơi này rất thích hợp với Ngài, nên câu kế Ngài nói “Cả 

buổi tình quê những mãng vui”, ở chổ quê mùa thanh vắng mà Ngài thấy vui cả ngày. 

“Hữu thời trực thướng cô phong đảnh, trường thiếu nhất thanh hàn thái hư” vì 

thích ở chổ núi rừng nên Ngài mới nói: có lúc thẳng lên đầu núi thẳm, một nơi sáo miệng 

lạnh bầu trời. Câu chót nói lên cái phi thường của người đạt đạo ở núi rừng. Huýt sáo một 

tiếng là lạnh cả bầu trời. Ý ngài nói chỗ núi rừng vắng vẻ rất thích hợp với người tu, khi 

lên chót núi tỉnh tu, đạo lực đầy đủ rồi thì làm kinh động cả trời đất, hay nói cách khác là 

cảm ứng cả trời đất. 



Thơ Ngư Nhàn: 

 

Âm: 

 Vạn lý thanh giang vạn lý thiên,  

 Nhất thôn tang giá nhất thôn yên. 

 Ngư ông thuỳ trước vô nhân hoán, 

 Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. 

Dịch: 

 Muôn dặm sông dài, muôn dặm trời, 

 Một làng dâu giá, một làn hơi. 

 Oâng chài mê ngũ không người gọi, 

 Tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền. 

Giảng: 

“V ạn lý thanh giang vạn lý thiên, nhất thôn tang giá nhất thôn yên” hai câu này 

Ngài diễn tả hình ảnh xóm làng ở miền quê có con sông dài, sáng nhìn thấy mây khói mù 

mịt, nên nhìn muôn dặm sông là thấy muôn dặm trời, sông dài bao nhiêu là trời dài bấy 

nhiêu. Bên bờ sông trồng dâu, trồng giá, có bao nhiêu dâu giá thì thấy mây khói che mờ 

bấy nhiêu. Như vậy thì sông và trời hoà nhập lẫn nhau, dâu giá và khói mây hoà quyện 

với nhau, thật là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. 

“Ngư ông thuỳ trước vô nhân hoán, quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền”. Oâng chài 

ngủ mê không người gọi, nên quá trưa tỉnh dậy thấy tuyết phủ đầy thuyền, nhưng sao lại 

tuyết đầy thuyền? Oâng chài mê ngũ ở trên, không phải là mê ngủ thông thường, mà 

ngầm ý nói người còn mê là còn tạo nghiệp bất thiện, sống trong nhơ nhớp hôi tanh. Tuy 

là ông chài, nhưng ông ngủ, nên không tạo nghiệp ác là bủa lưới bắt cá, do đó khi tỉnh 

dậy thấy tuyết trắng đầy cả thuyền sạch không dơ. Ý nói khi thức tỉnh thì tâm thanh tịnh 

sáng suốt, nên nói “Quá trưa tỉnh dậy tuyết đầy thuyền”. 



� 

THI ỀN SƯ BẢO GIÁM 

Thiền sư Bảo Giám họ Kiều tên Phù, ở làng Trung Thụy, đời thứ 9 dòng vô ngôn 

thông, năm sanh không rõ, chỉ biết Ngài tịch năm 1173. Tiểu sử của Ngài được in trong 

quyển Thiền Sư Việt Nam cùng tác giả. 

Sau đây là bài kệ dạy chúng của Ngài trước khi tịch: 

 

Âm: 

 Đắc thành chánh giác hãn bằng tu, 

 Chỉ vị lao lung, trí tuệ ưu, 

 Nhận đắc ma ni huyền diệu lý, 

 Chỉ như thiên thượng hiển kim ô. 

 

 Trí giả du như nguyệt chiếu thiên, 

 Quang hàm trần sát chiếu vô biên. 

 Nhược nhân yếu thức tu phân biệt, 

 Lãnh tượng phù sơ toả mộ yên. 

Dịch: 

 Được thành chánh giác ít nhờ tu, 



 Aáy chỉ nhọc nhằn, trì tuệ ưu, 

 Nhận đươc ma ni lý huyền diệu, 

 Ví thể trên không hiện vầng hồng. 

 

 Người trí khác nào trăng rọi không, 

 Chiếu soi khắp cõi sáng không ngần. 

 Nếu người cần biết nên phân biệt, 

 Khói mù man mác phủ non chiều. 

Giảng: 

“Đắc thành chánh giác hãn bằng tu, chỉ vị lao lung, trí tuệ ưu”. Nghĩa là được 

thành chánh giác ít nương tựa vào sự tu hành, vì tu hành nhọc nhằn, chỉ có trí tuệ sáng 

suốt mới là ưu việt. Tại sao thành Phật mà không cần tu hành? Vì cố dụng công tu hành 

mà không thắp sáng trí tuệ, vẫn cứ mê lầm cố chấp thì càng dụng công càng nhọc nhằn. 

Chỉ khi nào trí tuệ sáng suốt thì mới giác ngộ. Không phải do dụng công nhiều mà được 

giác ngộ. Thế mà lâu nay chúng ta cứ hiểu lầm, tu là phải dụng công nhiều mới đắc đạo. 

Nếu tu như vậy thì Thái Tử tu khổ hạnh sáu năm đã thành Phật rồi, đâu đợi đến lúc bỏ tu 

khổ hạnh, sống trung dung ăn ngày một bữa, đến gốc cây bồ đề tu thiền định, tâm thanh 

tịnh trí tuệ sáng mới thành Phật. Phật đâu không từng nói khổ hạnh chỉ làm cho thân xác 

khô gầy, trí tuệ lu mờ. Như vậy tu khổ hạnh chỉ hành xác nhọc nhằn và tu mà không có 

trí tuệ thì không bao giờ giác ngộ, nên trong sử Thiền Sư Trung Hoa có kể giai thoại: 

Thiền sư Hoài Nhượng thấy đạo nhất hằng ngày ngồi thiền quên cả thời gian, bèn 

đến hỏi: 

- Đại đức ngồi thiền để làm gì? 

Đạo nhất thưa: 

- Để làm Phật. 

Sau đó ngài lấy cục gạch đến bên hòn đá ở trước am Đạo Nhật ngồi mài. Đạo Nhất 

thấy lạ hỏi: 

- Thầy mài gạch để làm gì? 

- Mài để làm gương. 

- Mài gạch đâu có thể thành gương được? 



- Ngồi thiền đâu có thể thành Phật được? 

- Vậy phải làm thế nào mới phải? 

- Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải hay đánh trâu là phải? 

Đạo Nhất lặng thinh. Ngài hỏi tiếp: 

- Ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không phải 

ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định, đối pháp không trụ, chẳng 

nên thủ xả. Ngươi nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi chẳng đạt ý kia. 

Nếu chúng ta cho rằng dụng công tu nhiều được thành Phật đó là điều lầm lẫn. Vì 

nếu khi dụng công, chúng ta cố gắng đè nén thể xác thì thể xác thêm nhọc nhằn, chứ 

không thể giác ngộ. Do tâm thanh tịnh trí tuệ sáng suốt mới được giác ngộ, chứ không 

phải do đè ép thân xác mà được giác ngộ. Vì thân xác là sắc chất mà sắc chất thì vô tri 

làm sao giác ngộ? Cũng như con trâu kéo xe, xe thì bị động, con trâu mới chủ động. Nếu 

xe không đi mà đánh xe tức là đánh cái bị động thì chừng nào xe mới đi? Muốn xe đi thì 

phải đánh trâu, vì trâu chủ động, trâu bị đánh đau, bước đi thì xe lăn bánh đi theo. Cũng 

vậy khi dụng công tu chúng ta khéo linh động, để thân xác được an ổn khỏe mạnh, tinh 

thần sáng suốt mới có kết quả tốt. Nếu tu mà hành xác cho là hơn hết, hay hành xác mới 

được giác ngộ thì quá lầm lẫn. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, dụng công tu là phương 

tiện giúp tâm an định, tâm an định thì trí tuệ bừng sáng, không phải dụng công tu để đè 

ép thân xác gầy ốm xanh xao cho là tu nhiều. Phá cái sai lầm này Ngài nói “hãn bằng tu” 

là “ít nhờ tu”, nghĩa là thành Phật ít nhờ tu. Và chỉ có trí tuệ sáng mới đưa người tu tới 

chỗ giác ngộ, nên nói “trí tuệ ưu”. 

“Nhận đắc ma ni huyền diệu lý, chỉ như thiên thượng hiển kim ô”. Nghĩa là nhận 

được lý huyền diệu của hòn ngọc ma ni thì giống như mặt trời hiện rõ trong hư không. Ý 

hai câu kệ này nói gì? Chữ ma ni dịch là bảo châu như ý, là hòn ngọc như ý, người muốn 

thế nào thì nó hiện thế ấy. Hòn ngọc ma ni này trong kinh Pháp Hoa đức Phật nói đến 

nhiều. Câu chuyện hạt châu trong chéo áo, nhưng anh không biết, vẫn tha phương cầu 

thực khổ sở. Thời gian sau gặp lại được bạn chỉ cho hạt châu, anh lấy ra dùng và trở 

thành người giàu có. Hạt châu cột trong chéo áo trong kinh Pháp Hoa nói là hạt châu ma 

ni. Châu ma ni chỉ cho tánh giác sẵn có nơi mỗi người rất mầu nhiệm. Người tu khi nhận 



ra tánh giác chẳng khác nào bầu trời bị mây che tối tăm, bổng dưng mây tan, mặt trời 

xuất hiện chiếu sáng khắp cùng. 

Bốn câu kệ này dạy, muốn nhận ra tánh giác phải có trí tuệ mới nhận được, chứ 

không phải dụng công nhọc nhằn mà được. Do đó chúng ta tu phải có cái nhìn chính xác. 

Tu chủ yếu là phải có trí tuệ, mới nhận ra chân vô thường sanh diệt khổ đau này, có tánh 

giác vô thường không sanh không diệt. Nhận ra tánh giác thành Phật là mục tiêu cứu cánh 

mà mọi người tu chúng ta phải hướng đến. Vì mục đích này mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma tuyên 

bố “Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật”. Chỉ thẳng nơi tâm người có thể tánh hằng 

giác bất sanh bất diệt, nhân ra tánh giác là kiến tánh, là nhân thành Phật. Dù tu nhiều đời 

nhiều kiếp mà trí tuệ không sáng, không kiến tánh thì vẫn là phàm phu đi trong sanh tử. 

“Trí giả du như nguyệt chiếu thiên, quang hàm trần sát chiếu vô biên”. Người trí 

như mặt trăng soi sáng khắp hư không, ánh sáng bao trùm các cõi nước nhiều như bụi, 

không giới hạn, không ngằn mé, nên nói là vô biên. Trí này không phải là cái suy nghĩ 

phân biệt, mà là thể chân thật hằng lặng lẽ hằng giác tri có sẵn nơi mỗi người. Hai câu 

này diễn tả trí tuệ giác ngộ trùm khắp pháp giới, không giới hạn không ngằn mé. 

“Nhược thân yếu thức tu phân biệt, lãnh thượng phù sơ toả mộ yên”. Nếu người 

muốn biết trí tuệ ấy, mà khởi niệm phân biệt nó thế này thế kia, chẳng khác nào buổi 

chiều mây mù che phủ núi. Nghĩa là mỗi người ai cũng có sẵn trí tuệ sáng suốt thênh 

thang trùm khắp, nhưng nếu khởi niệm phân biệt muốn biết trí tuệ ấy thì không thể biết 

không thể thấy, lại thêm mờ tối, giống như trời chiều mây khói che phủ cả núi non mù 

mịt. Thế nên muốn nhận ra trí tuệ sáng suốt rộng khắp của mình, đừng khởi niệm phân 

biệt, vì khởi niệm phân biệt thì mờ mịt không nhận được. Người đời cái gì cũng biết cái 

gì cũng suy nghĩ phân biệt. Phân biệt mà biết, suy nghĩ mà biết thì mê mờ, trí tuệ không 

hiện. Do đó người tu thiền muốn trí tuệ sáng thì phải lóng lặng vọng niệm cho tâm an 

định, tâm an định là suy nghĩ phân biệt hết thì trí tuệ sáng suốt bủa khắp. 

Tóm lại phần đầu Ngài chỉ cho thấy cái lỗi của người tu là chấp vào công phu, cho 

rằng công phu nhiều mới đạt đạo. Phần sau Ngài chỉ cho thấy cái lỗi muốn được trí tuệ 

sáng suốt trùm khắp mà khởi niệm muốn biết và phân biệt nó. Cả hai lỗi này làm ngăn 

ngại khiến cho trí tuệ không sáng, tánh giác hằng hữu nơi mình không hiện. Muốn tánh 

giác hiện tiền thì phải lóng lặng tâm suy nghĩ phân biệt. 



� 

THI ỀN SƯ BỔN TỊNH 

Thiền sư Bổn Tịnh sinh năm 1100, tịch năm 1167, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. 

Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 153 cùng tác giả. Sau 

đây là bài kệ thị tịch của Ngài : 

 

Âm : 

 Huyễn thân bổn tự không tịch sanh, 

 Du như cảnh hình tượng. 

 Giác liễu nhất thết không huyễn thân, 

 Tu du chứng thật tướng. 

Dịch : 

 Thân huyễn vốn từ không tịch sanh, 

 Dường tợ trong gương hiện bóng hình. 

 Giác rành tất cả không thân huyễn, 

 Chớp mắt liền hay chứng tướng chân. 

Giảng : 

“Huyễn thân bổn tự không tịch sanh, du như cảnh hình tượng”. Sắc thân huyễn 

hóa vốn từ chỗ rỗng lặng sanh ra, như tấm gương hiện hình tượng, Ngài nói thân tứ đại 

của chúng ta hiện có đây, gốc từ bản thể rỗng lặng sáng suốt mà ra, nó không tự riêng có, 

giống như tấm gương hiện hình tượng. Ví dụ chúng ta để tấm gương to trước mặt, nhìn 

vào gương thấy bóng mình và cảnh ở ngoài hiện trong đó. Người và cảnh thì động mà 

mặt gương thì sáng không động. Không động mà sáng nói là rỗng lặng. Người cảnh hiện 

trong gương là bóng, không phải người cảnh thật, cái gương mới thật (thật trên tuơng đối). 

Bóng là do người cảnh bên ngoài phản ảnh vào trong gương, nếu không có gương thì 



không có hình bóng. Vậy hình bóng trong gương không thật, nên Ngài dụ sắc thân tứ đại 

huyễn hóa không thật này như bóng hiện trong gương. Hiện giờ thân quý vị nặng năn sáu 

mươi ký là thân huyễn hay thân thật ? Thân huyễn lẽ ra nó rỗng không, không có gì, tại 

sao nặng tới năm sáu mươi ký ? Ở đây nói huyễn là chỉ cho thân có tạm một thời gian rồi 

mất,cũng như hình bóng trong gương hiện rồi mất không còn hoài, nên nói là hguyễn. 

Đối với thể rỗng lặng thì thân này là huyễn, dù có nặng năm sáu mươi ký cũng là huyễn, 

vì nó tạm bợ, có đó rồi sẽ mất không còn hoài, còn thể rỗng lặng thì hằng hữu  bất sanh 

bất diệt. Cũng vậy bóng hiện trong gương là huyễn mà gương là thật, bóng chợt hiện chợt 

mất, mặt gương thì trong suốt. Tóm lại đứng về mặt sanh diệt tạm bợ thì thân là huyễn, 

đứng về mặt bất sanh bất diệt thì thể rỗng lặng là chân, nói thế là trong vòng tương đối 

mà lập giả danh vậy. Tuy nhiên, người tu cũng nhu người đời đều cho thân là thật nên rất 

quý thân, nhưng cuối cùng rồi thân cũng bại hoại. Thật là mê lầm. 

“Giác liễu nhất thiết không huyễn thân, tu du chứng thật tướng”. Giác ngộ thấy rõ 

thân này là huyễn là không, thì trong chốc lát chứng được tướng chân thật . Nếu chúng ta 

giác ngộ biết rõ thân này là giả thì sau đó mới nhận ra thể chân thật, còn nếu thất thân này 

thật thì không bao giờ nhận ra được thể chân thật. Cũng như khi nhìn mặt gương, thấy 

người thấy cảnh hiện trong gương cho là thật, thì chúng ta quên mặt gương. Nếu biết 

người cảng hiện trong gương là giả, thì chúng biết có mặt gương sáng rỡ. 

Tóm lại ý bài kệ này nói, nếu chúng ta thấy thân này huyễn hóa giả tạm thì thể 

chân thật hiện tiền. Sống chung trong thiền viện nếu ai cũng thấy như vậy thì không có 

chuyện phiền não xảy ra. Bởi vì thân này có thật đâu mà hơn thưa phải quấy. Bài kệ này 

Ngài chỉ cho chúng ta cách tu để giải thoát sanh tử quá rõ ràng. 

� 

THI ỀN SƯ ĐẠO HUỆ 

Thiền sư Đạo Huệ họ Âu, quê ở Chân Hộ làng Như nguyệt, năm sinh không rõ 

tịch năm 1173, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển 

Thiền Sư Việt Nam, trang 148, cùng tác giả. 

Sau đây là bài kệ thị tịch của Ngài : 



 

Âm : 

 Điạ thủy hỏa phong thức, 

 Nguyên lai nhất thiết không. 

 Như vân hoàn tụ tán, 

 Phật nhật chiếu vô cùng. 

 Sắc thân dữ diệu thể, 

 Bất hiệp bất phân ly. 

 Nhược nhâ yếu chân biệt, 

 Lô trung hoa nhất chi. 

Dịch : 

 Đất nước gió lửa thức, 

 Nguyên lai thảy đều không. 

 Như mây lại tan hợp, 

 Phật nhật chiếu không cùng, 

 Sắc thân cùng diệu thể, 

 Chẳng hợp chẳng chia lià. 

 Nếu người cần phân biệt, 

 Trong lò một cành hoa. 

Giảng : 



“Điạ thủy hỏa phong thức,nguyên lai nhất thiết không”. Đất nước gió lửa chỉ cho 

phần sắc chất, thức chỉ cho phần tinh thần. Con người chúng ta gồm hai phần thể xác và 

tinh thần. Hai phần này Ngài nói xưa nay đều là không. Nhưng không như thế nào ? 

“Như vân hoàn tụ tán, Phật nhật chiếuvô cùng”. Thân người như mây hợp rồi tan 

tan rồi hợp, tùy duyên tụ tán không thật, nhưng có mặt trời Phật soi sáng không cùng. Ý 

bốn câu này dạy thân sắc chất do bốn đại hợp và tâm thức phân biệt lăng xăng không thật. 

Nó hợp tan tan hợp như mây tụ tán trên bầu trời, nhưng trong ấy có trí tuệ soi sáng không 

cùng tận. Ngài chỉ rõ nơi con người chúng ta, phần nào là bại hoại sanh diệt, phần nào 

không bại hoại không sanh diệt. Ý này Ngài chỉ tiếp ở bốn câu kế : 

“Sắc thân dữ diệu thể, bất hiệp bất phân ly”.Sắc thân chỉ cho thân tứ đại, diệu thể 

chỉ cho Phật tánh, ở trên gọi là Phật nhật, hai phần này không hợp cũng không ly, nghĩa 

là nó không phải một mà cũng không phai hai. Tại sao vậy ? Vì thân con người gồm phần 

sắc chất có đủ thứ bệnh hoạn, luôn luôn đổi thay không cố định, phần tâm thức thì niệm 

niệm sanh diệt không dừng. Hai phần này không là một với tánh giác hằng hữu, nên nói 

không hợp. Nhưng tánh giác hằng hữu không rời tâm thức và thân tứ đại này. Nếu rời thì 

nó là ai chứ không phải là mình. Nếu rời làm sao mình nói năng hành động ? Vì vậy mà 

nói chẳng phân ly. Tôi dạy quý vị tu thiền để thấy thân tứ đại này hòa hợp không thật, 

thấy vọng tưởng sanh diệt không thật, nhưng cái thấy hai cái không thật đó thì chân thật. 

Như vậy thân không thật vọng tưởng không thật là cái bị thấy và cái thấy là cái hay thấy. 

Cái bị thấy và cái hay thấy là một hay là hai ? Nếu là một thì không thể thấy, nếu là hai 

thì cái hay thấy tựa ở đâu để thấy ? Nó không phải một mà cũng không phải phân ly. 

Ngài chỉ trong mỗi chúng ta có diệu thể hằng hiện hữu không phân biệt và không bao giờ 

mất. 

“Nhược nhân yếu chân biệt,lô trung hoa nhất chi”. Nếu ai cần phân biệt rành rẽ thì 

được hoa sen ở trong lò lửa. Hoa sen chỉ cho thể chân thật không sanh diệt. Lò lửa chỉ 

cho thân tâm vô thường sanh diệt. Người biết rõ cái giả và cái chân thì ngay nơi thân tứ 

đại này nhận ra thể chân thật. Như vậy chúng ta đi tìm thể chân thật ở đâu ?  Có phải ở 

trên núi rừng không ? Nó ở ngay nơi thân tứ đại này, như tại sao các vị thiền sư lại lên 

núi rừng tu ? Nó không phải ở núi rừng, nhưng nhờ thiền định tâm thức lóng lặng nó mới 

hiển hiện. Ở chốn thành thị bao nhiêu đều hay đều dở, bao nhiêu cái đẹp cái xấu chi phối 



cả ngày, nên tâm không lóng lặng, tâm không lóng lặng thì thể chân thật không hiển hiện. 

Như vậy không phải ở chỗ núi rừng mới có thể chân thật, mà thể chân thật có sẵn nơi 

chúng ta, song chúng ta phải ở núi rừng cho vọng tưởng lặng yên thì dễ nhận ra hơn. 

� 

THI ỀN SƯ GIÁC HẢI 

Ngài họ Nguyễn, ở làng Hải Thanh, không rõ năm sanh và năm tịch, Ngài thuộc 

đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền Sư Việt 

Nam trang 155 cùng tác giả. Sau đây là giai đoạn đối đáp giữa Ngài với một vị tăng : 

Phật và chúng sanh ai khách ai chủ ? 

Sư dùng kệ đáp : 

 

Âm : 

 Liễu dụng nữ đầu bạch, 

 Báo nhĩ tác giả thức. 

 Nhược vấn Phật cảnh giới, 

 Long môn tao mặc khách. 

Dịch : 

 Biết dùng gái đầu bạc, 

 Bảo ông người khéo biết. 

 Nếu hỏi cảnh giới Phật, 

 Long môn khách tao nhã. 

Lúc sắp tịch, Sư gọi chúng nói kệ: 



 

Âm : 

 Xuân lai hoa điệp thiện tri thì, 

 Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ. 

 Hoa điệp bổn lai giai thị huyễn, 

 Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. 

Dịch : 

 Xuân về hoa bướm gặp nhau đây, 

 Hoa bướm phải cần hợp lúc này. 

 Hoa bướm xưa nay đều là huyễn, 

 Giữ tâm bền chặt bướm hoa thây. 

Giảng : 

Có vị Tăng hỏi: “Phật và chúng sanh ai khách ai chủ ?”. Sư dùng kệ đáp: “Liễu 

dụng nữ đầu bạch, báo nhĩ tác giả thức”. Nghĩa là khéo dùng gái đầu bạc, bảo ông là bậc 

tác gia. Ngài đáp như vậy dễ hiểu không ? Cô gái đầu tóc đen tại sao ở đây Ngài nói đầu 

bạc ! Nếu cô gái đầu bạc thì cô gái ấy là bà già. Sở dĩ hỏi Phật và chúng sanh là hai, 

giống như thấy cô gái và bà già là hai. Nhưng Ngài trả lời: Khéo biết cô gái đầu bạc, bảo 

rằng ông là bậc tác gia. Ý Ngài nói nếu thấy cô gái và bà già không hai thì sẽ thấy Phật và 

chúng sanh không hai thì đó là bậc tác gia sáng mắt, chớ không phải người thường. Câu 

trả lời này nói nghe qua chúng ta thấy lạ nhưng đó là lẽ thật. Vì có cô gái nào không 

thành bà già và có bà già nào không từ cô gái ? Như vậy thấy bà già đầu bạc biết rõ gốc 

từ cô gái tóc đen, cũng như thấy Phật biết từ chúng sanh mà thành. Phật từ chúng sanh thì 

đâu có ai khách ai chủ. Nếu không thấy ai chủ ai khách thì thấy Phật và chúng sanh 

không hai không khác, cũng như cô gái và bà già không hai không khác vậy. 

“Nhược vấn Phật cảnh giới, long môn tao mặc khách”. Long môn là chỗ cá nhảy 

qua các cấp rồi hóa rồng, chỉ cho chỗ thi cử. Tao mặc khách chỉ cho văn nhân thi sĩ. Ngài 



nói nếu hỏi cảnh giới Phật thì phải là văn nhân thi sĩ đến triều đình thi đậu mới biết. Ý nói 

muốn biết cảnh giới Phật phải tu cho đạt đạo mới biết, nếu chưa tu chưa giác làm sao biết 

được. Cũng như muốn biết đền vua phải đi thi mới biết, không đi thi làm sao biết. Tóm 

lại, bốn câu này Ngài dạy: Phật và chúng sanh không khác, muốn biết cảnh giới Phật thì 

phải tu cho giác ngộ rồi mới biết. Đó là bốn câu kệ dạy chúng. Sau đây là bốn câu kệ thị 

tịch. 

“Xuân lai hoa điệp thiện tri thì, hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ”. Nghĩa là xuân về 

hoa bướm phải khéo biết thới tiết, hoa bướm nên đến đúng thời đúng lúc. Ý Ngài nói mùa 

xuân thì hoa tự nở, bướm thấy hoa nở liền đến để hút mật. Vậy, hoa và bướm đồng biết 

xuân đến, một bên thì nở và một bên đi kiếm ăn, nghĩa là cả hai đều biết thời tiết để làm 

phận sự của mình. Hai câu này dường như Ngài không nói gì về đạo lý, nhưng sự thật đã 

nói ý nghĩa đạo lý rất rõ ràng. Ở đây bướm dụ cho người, hoa dụ cho cảnh, người vả cảnh 

tùy theo thời tiết nhân duyên mà xuất hiện. Giáo lý nhà Phật gọi thân người là chánh báo, 

hoàn cảnh chung quanh là y báo. Có chánh báo là có y báo. Có con người là có cảnh vật 

chung quanh, hai cái này không thể tách rời nhau. Ngoài cảnh không có người, ngoài 

người không có cảnh, đủ thời tiết nhân duyên thì cảnh và người cùng xuất hiện. Nhưng: 

“Hoa điệp bổn lai giai thị huyễn, mạc tu hoa điệp hướng tâm trì”. Hoa và bướm 

xưa nay đều là huyễn nên mặc kệ nó, phải quay về gìn giữ tâm. Ý nói người và cảnh đều 

huyễn hóa không thật, biết nó không thật phải hướng về tâm để tu. 

Tóm lại, bài kệ này dạy rằng: Con người có mặt trên trần gian này không phải đơn 

phương chỉ có con người, hễ có người là có cảnh chung quanh. Tùy thời tùy duyên mà 

người và cảnh theo nhau ứng hợp. Có người là có cảnh, có cảnh là có người. Nhưng biết 

rõ ràng người cảnh là huyễn hoá không bận lòng, luôn luôn hướng về nội tâm khéo tu cho 

tâm được thanh tịnh sáng suốt, mới nhận ra thể chân thật của mình. Đó là căn bản của sự 

tu hành đưa đến giải thoát luân hồi sanh tử. 

� 

NI SƯ DIỆU NHÂN 

 



Ni Sư Diệu Nhân tên Ngọc Kiều sinh năm 1041 tịch năm 1113. Đời thứ 17 dòng 

Tỳ-ni-đa-lưu-chi. Tiểu sử của Ni sư được in trong quyển Thiền sư Việt Nam trang 162 

cùng tác giả. 

Sau đây là bài kệ dạy chúng của Ni sư trước khi thị tịch : 

 

Âm : 

 Sanh lão bệnh tử, 

 Tự cổ thường nhiên. 

 Dục cầu xuất ly, 

 Giải phược thiêm triền. 

 Mê chi cầu Phật, 

 Hoặc chi cầu thiền. 

 Thiền, Phật bất cầu, 

 Uổng khẩu vô ngôn. 

Dịch : 

 Sanh già bệnh chết, 

 Xưa nay lẽ thường. 

 Muốn cầu thoát ra, 

 Mở trói thêm ràng. 

 Mê đó tìm Phật, 

 Lầm đó cầu thiền. 



 Phật, thiền chẳng cầu, 

 Uổng miệng không lời. 

Giảng : 

“Sanh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên”. Sanh già bệnh chết từ xưa tới nay là lẽ 

thường, có ai sanh ra ở đời này mà không già, không bệnh, không chết ? Như vậy sanh 

già bệnh chết là lẽ thường, đã là lẽ thường thì có quan trọng không ? Không quan trọng 

nhưng sao sợ chết ? Sanh già bệnh chết ai cũng phải trải qua, không ai tránh khỏi, vậy mà 

lo sợ thì vô lý làm sao ! Có người bào chữa tôi không sợ già không sợ bệnh mà chỉ sợ 

chết, chết cũng là lẽ thường sao lại sợ ? Ví dụ ở Đà Lạt năm nào tới mùa đông cũng lạnh. 

Biết vậy rồi mùa đông đến chúng ta có sợ không ? Nó đến thì nó đến, chỉ có điều chúng 

ta phải khôn ngoan là sắm chăn áo ấm cho đầy đủ, để mùa đông mặc cho ấm thì đâu có 

sợ ! Vì chúng ta không chịu sắm chăn áo ấm cho đầy đủ, để mùa đông mặc cho ấm thì 

đâu có sợ ! Vì chúng ta không chịu sắm áo ấm, nên mùa đông đến chúng ta sợ lạnh. Cũng 

vậy, vì chúng ta không chịu tu hành nên mới sợ chết. Vậy sợ có khỏi không ? Biết chắc ai 

sanh ra cũng phải già bệnh chết, có sợ cũng không khỏi nên không sợ, mà chuẩn bị thì 

khi sắp chết chúng ta an nhiên vui cười. Nếu không chịu tu khi chết đến, dù có cầu Phật 

trời cứu độ cũng không được cứu độ. Đó là một lẽ thật mà ai ai cũng phải chiêm nghiệm. 

“Dục cầu xuất ly, giải phược thiêm triền”. Muốn cầu thoát ra, mở trói thêm buộc. 

Có một số người hiểu lầm cho rằng tu theo đạo Phật để giải thoát sanh tử, tức là tu tới già 

khỏi chết. Họ cho rằng giải thoát sanh tử là khỏi chết. Như vậy thì giống như mấy vị tu 

tiên luyện thuốc trường sanh bất tử sao ? Ý Ni sư nói, người muốn thoát ra cái sanh già 

bệnh chết giống như người muốn mở trói mà lại cột thêm. Tại sao vậy ? Vì theo luật vô 

thường thì con người sanh ra ai cũng già bệnh chết, không ai tránh khỏi. Nhưng nơi thân 

sanh già bệnh chết này, nếu chúng ta nhận ra thể chân thật thì chúng ta không bị sanh già 

bệnh chết chi phối làm cho khổ đau. Tu mà mong sống hoài không chết là quan niệm sai 

lầm. Quan niệm sai lầm ấy làm cho chúng ta thêm trói buộc, chớ không giải thoát được. 

Sau đây là câu chuyện cầu giải thoát của sai di Đạo Tín. Một hôm sa di Đạo Tín đến lễ 

Tam Tổ, thưa: 

- Xin Hoà thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát. 

Tổ hỏi: 



- Ai trói buộc ngươi ? 

Ngài nhìn lại một hồi rồi thưa: 

- Bạch Hòa thượng không ai trói buộc. 

Tổ bảo: 

- Không ai trói buộc, cầu giải thoát làm gì ? 

Ngang đây Đạo Tín bừng ngộ. Ngài ngộ cái gì ? - Ngài Ngộ cái lý giải thoát mà 

không mong cầu giải thoát. Chúng ta ngày nay cầu giải thoát mà nghĩ rằng có pháp tu nào 

đó để cho mình sống hoài không chết đó là điều lầm lẫn rất lớn. 

Bốn câu kệ này Ni sư dạy người học đạo phải dùng trí tuệ thấy đúng lẽ thật của 

cuộc đời, thấy bốn tướng sanh già bệnh chết là lẽ thường. Nhận chân được điều đó rồi 

chúng ta không còn lo sợ nữa, ngay trong cái vô thường của sanh già bệnh chết, chúng ta 

nhận ra cái chân thường bất tử, đó là giác ngộ giải thoát. 

“Mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền”. Mê đó cầu Phật, lầm đó cầu thiền. Ni sư nói 

người mê mới cầu Phật, người lầm mới cầu thiền. Ni sư nói như vậy chúng ta tu thiền là 

mê lầm phải không ? Chúng ta đi chùa lạy Phật là mê phải không ? Chỗ này rất nhiều 

người hiểu lầm. Ở đây nói “mê đó cầu Phật” là cầu Phật ngoài mình. Bởi vì ngay nơi 

mình có sẵn tánh giác mà bỏ quên, chạy tìm ở non này núi nọ nên nói mê. Tại sao cầu 

thiền là lầm ? Vì thiền là một phương tiện sống để Phật tánh hiển lộ, chớ không phải là 

một phép lạ mầu nhiệm ở bên ngoài. Nếu cầu xin người này người kia cho mình được 

thiền là lầm. Thiền là định tâm để tánh giác hiển lộ. Cầu và tìm ở đây ngầm chỉ cho bệnh 

ỷ lại trông cậy bên ngoài. Hướng ra ngoài cầu là quên mình rồi vậy. 

“Thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn”. Thiền Phật chẳng cầu, nhọc miệng 

không lời. Nếu không có niệm cầu Phật cầu thiền thì tâm yên không động, tức là không 

còn hướng ngoại thì dứt sạch vọng tưởng đảo điên, tâm an định thì miệng không nói, do 

đó mà nói nhọc miệng không lời. Sở dĩ chúng ta nói liên miên là vì tâm chúng ta lúc nào 

cũng động niệm. Tâm không khởi niệm thì có gì để nói ? Hằng ngày chúng ta tọa thiền 

tuy ngoài miệng không nói mà trong tâm thì nói liên miên. Nói chuyện mình nói chuyện 

người đủ thứ. Khởi nghĩ là đã nói rồi, vì khởi nghĩ là có ngôn ngữ, không phải đợi mở 

miệng mới có ngôn ngữ. Khi xưa có người hỏi: “Thế nào là Phật?”. Có thiền sư trả lời 

bằng cách im lặng. Cũng có thiền sư trả lời bằng cách nói đông nói tây. Như có một vị 



tăng hỏi ngài Động Sơn: “Thế nào là Phật ?”. Ngài đáp: “Ba cân gai”. Đáp như vậy khiến 

cho người hỏi không vin vào đâu để suy nghĩ. Người xưa quá chân thành, muốn chỉ lẽ 

thật cho chúng ta mà chúng ta thì quen chạy theo tâm vượn khỉ không chịu nhận. Thế nên 

khi hỏi, các Ngài chỉ cho chúng ta lẽ thật không cho chúng ta kẹt trong ngôn ngữ. Hỏi 

“Thế nào là Phật?”. Đáp: “Ba cân gai”. Ngài đáp không cho suy nghĩ, không suy nghĩ thì 

nhận ra ông Phật của mình liền. Còn nếu giải nghĩa Phật là giác, gồm có tự giác, giác tha, 

giác hạnh viên mãn... Giải nghĩa một hồi tâm vượn nhảy lung tung thì ông Phật đâu còn 

hiện tiền. Giải nghĩa Phật mà Phật mất tiêu ! Thiền sư không giải nghĩa Phật là gì, mà 

người nghe khéo nhận thì Phật hiện. Đó là một lẽ thật. 

Xưa ngài Lâm Tế hỏi Tổ Hoàng Bá: “Thế nào là đại ý Phật pháp ?”. Tổ không trả 

lời mà lại đánh. Ba lần hỏi ba lần bị đánh. Khi ngài Lâm Tế đến thiền sư Đại Ngu, thiền 

sư Đại Ngu nói: “Bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi 

không lỗi”. Ngay câu nói ấy ngài Lâm Tế đại ngộ. Đó là những giai thoại thiền cho chúng 

ta thấy tâm lão bà tha thiết của các bậc Thầy. Ngày xưa khi khai ngộ như thế thì được, 

ngày nay thì không được buộc lòng tôi phải nói, phải giảng cho nghe. Song nói rồi phải 

khỏa lấp những dấu vết của việc giải thích bằng cách dạy cho tọa thiền. Nếu người nghe 

không chiụ ứng dụng lời dạy bằng cách tọa thiền, mà cứ mãi mê suy nghĩ luận đàm suông 

những kiến giải về thiền, về chân tâm... thì lâu ngày sanh bệnh đa ngôn đa lự, nói nhiều là 

do nghĩ nhiều. 

Tóm lại hai câu kết Ni sư dạy chúng ta, nếu không huớng ra ngoài để cầu Phật cầu 

thiền thì tâm an nhiên lặng lẽ. Tâm an nhiên lặng lẽ thì không còn gì để trình thưa, không 

còn gì  để đàm luận nên nói nhọc miệng không lời, nói ra là mỏi miệng. Đa số chúng ta 

thì không sợ cái miệng nhọc mà thích nói đủ thứ, nên không có giây phút nào yên lặng và 

thân tâm luôn luôn trạo cử rộn ràng. Đây là bài kệ ý nghĩa thâm trầm của một thiền sư ni 

Việt Nam đã thấy đạo đến chỗ rốt ráo. 

� 
THI ỀN SƯ TỊNH KHÔNG 



Thiền sư Tịnh Không gốc Người Trung Hoa, họ Ngô, quê ở Phúc Châu, sanh năm 

1091, tịch năm 1170, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử Ngài in trong quyển 

Thiền Sư Việt Nam trang 170, cùng tác giả. Một hôm Ngài họp chúng nói kệ : 

 

Âm : 

 Thượng vô phiến ngõa giá, 

 Hạ vô trác chùy địa. 

 Hoặc dịch phục trực nghệ, 

 Hoặc sách trượng nhi chí. 

 Chuyển động xúc xứ gian.  

 Tợ long dước thôn nhĩ. 

Dịch : 

 Trên không mếng ngói che, 

 Dưới không đất cắm dùi. 

 Hoặc đổi áo thẳng đến, 

 Hoặc xách trượng mà đi. 

 Khoảng chuyển động xúc chạm. 

 Tợ rồng vẫy đớp mồi. 

Giảng : 

“Thượng vô phiến ngõa giá,, hạ vô trác chùy địa”. Trên không có miếng ngói che, 

dưới không có đất cắm dùi. Hai câu này phát suất từ giai thoại thiền của Hoa Đình 

Thuyền Tử. Hoa Đình Thuyền Tử là tên của thiền sư Đức Thành. Thiền sư Đức Thành 

cùng Vân Nham Đàm Thạnh, Đạo Ngô Viên Trí là bạn đồng học thâm giao. 

Khi rời Dược Sơn Sư bảo hai bạn : 



Hai huynh mỗi người sẽ ở một nơi để dựng lập tông chỉ Dược Sơn, riêng tôi tánh 

tình quê mùa, chỉ ưa sơn thủy làm vui thú. Ngày sau hai huynh biết tôi ở đâu, giới thiệu 

cho một người, tôi sẽ đem chuyện bình sanh thọ nhận trao lại, gọi là đền đáp ơn của tiên 

sư. 

Chia tay nhau, Sư đến Tú Châu, sông Ngô, Bến Hoa Đình làm người chèo đò tùy 

duyên độ nhật. Người thời ấy gọi Sư là Thuyền Tử Hòa Thượng. 

Sau này, thiền sư Viên Trí, Đạo Ngô có dịp đi đến Kinh Khẩu, gặp ngài Thiện Hội 

thượng đường. Có vị tăng hỏi : “Thế nào là pháp thân ?” Thiện Hội đáp : “Pháp thân 

không tướng”. Tăng hỏi : “Thế nào là pháp nhãn ?” Thiện Hội đáp : “Pháp nhãn không 

vết”. Viên Trí bất chợt phát cười. 

Thiện Hội xuống tòa hỏi Viên Trí : 

Tôi vừa đáp câu hỏi của tăng, chắc có chỗ không đúng khiến Thượng tọa phát cười, 

xin Thượng tọa từ bi chỉ dạy. 

Viên Trí bảo : 

Hòa Thượng nhất đẳng (bật nhất) là đúng, về phần xuất thế thì chưa có thầy. 

Chỗ nào tôi không đúng, mong Thượng tọa vì tôi nói phá. 

Tôi hoàn toàn không nói, mời Hòa Thượng đến Hoa Đình Thuyền Tử. 

Người ấy như thế nào ? 

Người ấy trên không có miếng ngói, dưới không có mũi dùi. Hòa Thượng muốn đi 

xin đổi y phục. 

Thiện Hội bèn giải tán chúng, sửa sang hành lý, đi thẳng đến thiền sư Đức Thành. 

Qua giai thoại này chúng ta thấy Thiện Hội là người quyết tâm học đạo, biết mình 

còn khuyết, từ địa vị một tọa chủ giám giải tán chúng, đổi y phục làm một thiền khách 

lang thang tìm thầy học đạo. Khi thiền sư Viên Trí giới thiệu thiền sư Đức Thành thì 

Thiện Hội hỏi Đức Thành là người như thế nào. Thiền sư Viên Trí nói thiền sư Đức 

Thành là người trên không có miếng ngói che đầu, dưới không có miếng đất cắm dùi. 

Câu nói này có hai nghĩa : Nghĩa thứ nhất là Ngài ở trên thuyền, không ở chùa nên không 

có ngói che đầu, và ở trên thuyề lênh đênh trên sông nước nên không có đất để cắm dùi. 

Đó là nghĩa thông thường. Nghĩa thứ hai siêu thoát hơn, thiền sư Đức Thành là con người 



tự tại thong dong không vướng bận gì cả. Do đó thiền sư Tịnh Không nói “Trên không 

miếng ngói che, duới không đất cắm dùi” là dẫn câu chuyện này. 

“Hoặc dịch phục trực nghệ, hoặc xách trượng nhi chí”. Nghĩa là hoặc đổi áo thẳng 

đến, hoặc xách trượng mà đi. Ý nói ngài Thiện Hội thay đổi y phục làm một thiền tăng 

tầm thường để đến học đạo với thiền sư Đức Thành. 

“Chuyển động xúc xứ gian,tợ long dước thôn nhĩ”. Khoảng chuyển động xúc 

chạm tợ rồng vẫy đớp mồi. Nghĩa là chỉ đối đáp trong chốc lát mà ngộ đạo, giống như 

rồng đớp mồi vậy. Thiện Hội đến thiền sư Đức Thành, qua vài câu đối đáp, thiền sư Đức 

Tành cười bảo : “Một câu hợp đầu ngữ, muôn kiếp cọc cột lừa. Thả ngàn thước tơý ở 

đầm sâu, lià lưỡi câu ba tất nói mau, nói mau”. Thiện Hội vừa mở miệng, thiền sư Đức 

Thành đánh một chèo té xuống nước. Thiện Hội vừa leo lên thuyền, thiền sư Đức Thành 

lại thúc : “Nói ! Nói!” Thiện Hội vừa mở miệng, lại bị thiền sư Đức Thành đánh. Thiện 

Hội hoát nhiên đại ngộ, bèn gật đầy ba cái. 

Thiền sư Đức Thành nói, Ngài thả dây câu ngàn thước để câu, nhưng không có 

lưỡi câu ba tất đó dính mồi. Ý nói không cho cái lưỡi ba tất cong lại để nói chuyện phải 

quấy tốt xấu... lià ngôn ngữ mà bảo : “Nói đi ! Nói đi !” Thầy bảo nói, nhưng trò vừa mở 

miệng thì bị thầy đánh, trò ngước lên  đáp một câu, cũng bị thầy đánh. Như vậy chúng ta 

mới thấy chỗ “uổng khẩu vô ngôn” của ni sư Diệu Nhân, vừa mở miệng là trật. Thế nên ở 

đây thiền sư Đức Thành không cho nói, mở miệng nói là bị đánh. Bị đánh mấy chèo, 

Thiện Hội mới nhận ra thể chân thật một cách nhanh chóng. Nhờ cách khai thị quá đặc 

biệt của thiền sư Đức Thành, nên Thiện Hội nhận ra thể chân thật, do đó nói học đạo có 

thầy. Tóm lại hai câu này diễn tả giai thoại ngài Thiện Hội đến với thiề sư Đức Thành chỉ 

trong chốc lát mà được ngộ đạo. Ngày xưa ngài Thiện Hội bị đánh trong chớp mắt được 

ngộ đạo, chúng ta ngày nay bị đánh hai ba chèo chắc là lên bờ chạy mất. 

Câu “dưới không đất cắm dùi” còn nói lên giai thoại không đất cắm dùi của ngài 

Hương Nghiêm. Lúc rời chúng Ngài ở ẩn, khi cuốc đất lượm sỏi ném trúng bụi tre, nghe 

tiếng côc vang lên, Ngài đại ngộ làm kệ : 

 Một tiếng quên sở tri, 

 Chẳng cần phải tu trì. 

 Đổi sắc bày đường xưa, 



 Chẳng rơi cơ lặng yên. 

 Nơi nơi không dấu vết, 

 Oai nghi ngoài sắc thinh. 

 Những người bật đạt đạo, 

 Đều gọi thượng thượng cơ. 

Ngài Quy Sơn nghe được, nói với Ngưỡng Sơn : “Trí Nhàn đã triệt ngộ”. Ngưỡng 

Sơn thưa : “Đây là máy tâm ý thức trước thuật, đợi con đến nơi khám phá mới chắc”. 

Ngưỡng Sơn đến thăm, Hương Nghiêm đọc lại bài tụng trước cho Ngưỡng Sơn nghe, 

Ngưỡng Sơn nói : “Đó là do trước kia học tập ghi nhớ mà thành, nếu thật chánh ngộ hãy 

làm bài tụng khác”. Hương Nghiêm liền nói kệ : 

 Năm xưa nghèo chưa thật nghèo, 

 Năm nay nghèo mới thật nghèo. 

 Năm xưa nghèo vẫn còn chút đất cắm dùi, 

 Năm ngay nghèo dùi cũng không. 

Ngưỡng Sơn nghe bài kệ trước của Hương Nghiêm Ngài không tin, e rằng do hiểu 

biết học hỏi làmra chứ chưa thật ngộ, nên mới bất ngờ bảo Hương Nghiêm làm bài kệ 

khác. Hai câu cuối cùng của bài kệ này Hương Nghiêm nói năm xưa nghèo càn có đất 

cắm dùi, năm nay nghèo không có dùi để cắm. Người thế gian thường nói nghèo không 

có đất để cắm dùi. Còn Ngài nói không có dùi để cắm, cái nghèo đó mới thật là nghèo. 

Như vậy đất và dùi dụ cho ngã và pháp. Ý Ngài Hương Nghiêm nói rằng tu đến chỗ rốt 

ráo ngã pháp không còn. 

Bài kệ này Ngài Tịnh Không dẫn ý hai câu chuyện trên để dạy chúng ta tu phải 

đến chỗ rốt ráo như người xưa, không còn chấp ngã chấp pháp, không còn kẹt thì mới đạt 

đến chỗ cứu cánh là nhận ra thể chân thật của mình. Nếu nói rằng tôi không còn chấp ngã 

chấp pháp nhưng chưa nhận ra thể chân thật của mình thì chưa rốt ráo. 

Có vị tăng đến hỏi : Từ trước chỉ thẳng là nói cái gì ? 

Sư đáp :Ngày ngày đi gặt lúa, 

 Giờ giờ kho lẫm không. 

 Con chẳng hội. 

 Nhật nguyệt hằng sáng, mây nổi phủ che. 



Sư nói kệ : 

 

Âm : 

 Trí nhân vô ngộ đạo, 

 Ngộ đạo tức ngu nhân. 

 Thân cước cao ngọa khách, 

 Hề thức ngụy kiêm chân. 

Dịch : 

 Người trí không ngộ đạo, 

 Ngộ đạo tức kẻ ngu. 

 khách nằm thân duỗi thẳng,  

 Nào biết ngụy và chân. 

Giảng : 

Có vị tăng hỏi : “Từ trước chỉ thẳng là nói cái gì ?” Ngài đáp : “Ngày ngày đi gặt 

lúa, giờ giờ kho lẫm không”. Vị tăng hỏi chư Tổ từ trước tới giờ chỉ thẳng là nói cái gì ? 

Ngài đáp mỗi ngày đi gặt lúa, mà trong kho lúc nào cũng trống không. Thông thường gặt 

lúa thì phải có lúa để vô đầy kho, tại sao Ngài nói gặt lúa mà kho không rỗng không ? 

Ý Ngài nói, từ trước các thiền sư tuy dùng phương tiện nhận ra thể chân thật nơi 

mình, nhưng tâm các Ngài vẫn rỗng lặng. Hay ngược lại, các Ngài chỉ bằng ngôn ngữ, 

cốt để cho tâm chúng ta rỗng lặng. Ngài chỉ thẳng mà vị tăng này chưa nhận ra, nên nói : 

“Con chẳng hội”. Do đó Ngài mới nói : 

“Nhật nguyệt hằng sáng, mây nổi phù che”. Mặt trăng mặt trời thường sáng , tại 

mây che nên trời tối. mặt trăng mặt trời dụ cho tâm hằng sáng có sẵn nơi mỗi người, mây 

dụ cho vọng niệm, nghĩ suy. Do vọng niệm nghĩ suy nên che khuất ánh sáng trí tuệ hay 

Phật tánh của mình, giống như mây bay che khuất ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Phật 



nói mỗi người ai cũng có sẵn tánh giác, sở dĩ không nhận ra là tại mây vọng tưởng cứ dấy 

lên hoài, nên che khuất tánh giác không hiển lộ. 

Có khi nào tâm quí vị lặng yên, vọng niệm không dấy khởi chừng hai mươi phút 

hoặc nữa giờ không ? Vì dấy khởi hoài nên không nhận ra tánh giác sẵn có nơi mình, mặc 

dù Phật Tổ đã chỉ rõ. Chúng ta tu là phải tập ngồi yên lặng để vọng tưởng lặng xuống cho 

tánh giác hiển hiện, nếu vọng tưởng chưa lắng sạch tánh giác làm sao hiện tiền ? 

Sau đây là nghĩa bốn câu câu kệ : 

“Trí nhân vô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân”. Ngài nói người trí thì không ngộ 

đạo, ngộ đạo tức là người ngu. Người ta thường nói ngộ đạo là người trí, sao đây nói 

người trí thì không ngộ đạo và ngộ đạo gọi là người ngu ? Đa số người học đạo cho rằng 

đạo là cái gì ở bên ngoài, không biết đạo là tâm thể rỗng lặng của chính mình, nên nghe 

nói ngộ đạo, tưởng là được một cái gì ở bên ngoài. Kinh Bát Nhã đâu không từng nói : 

“Vì không có chỗ được nên Bồ tát y theo Bát Nhã ba la mật đa tâm không ngăn ngại...” 

Ngộ đạo là xuay lại sống với tánh giác của mình, nên nói không có chỗ được. Do Bồ tát 

không thấy có chỗ được nên tâm không ngăn ngại. Nếu ngộ đạo mà còn thấy có chứng 

đắc là còn me âchấp chưa thật ngộ đạo, nên Ngài nói là người ngu. Còn người trí thì dứt 

vọng tưởng thể chân thật hiện tiền, không thấy có gì được hết. Chúng ta vì vọng tưởng 

che đậy nên mê lầm, bây giờ nhận ra thể chân thật của mình và sống với nó thì có gì là 

được. Của mình mình nhận ra tạm gọi là ngộ đạo, chứ sự thật không có đạo ở đâu để 

chúng ta được cả. Ngộ đạo là thể chân thật của mình hiện bày ra. nếu thấy có ngộ đạo thì 

thật là kẻ ngu chứ không phải người trí. 

“Thân cước cao ngọa khách, hề thức ngụy kiêm chân”. Khác nằm chân duỗi thẳng, 

nào biết ngụy và chân. Người khách biết tu thiền thì cứ nằm duỗi thẳng chân, không nghĩ 

đây là ngụy kia là chân, không nghĩ cái này phải cái kia là quấy, cái này  đúng cái kia sai, 

tức là không còn thấy hai bên. Nếu không thấy hai bên thì có cái gì để nghĩ ? Không còn 

kẹt hai bên thì thể chân thật hiện tiền. Như vậy ngồi thiền, ngồi chơi, nằm nghỉ, đi tới, đi 

lui, tâm không nghĩ hai bên thì thể chân thật hiện tiền. Nếu ngồi thiền trước bàn Phật 

trang nghiêm, mà tâm chạy theo hơn thua phải quấy thì chưa thật ngồi thiền, thể chân thật 

chưa hiện. Đó là chỗ thiết yếu. Quí vị nhớ để kiểm tra lại mình. 

Tăng hỏi :Thế nào là Phật ? 



Sư đáp :Nhật nguyệt sáng trời trùm ức cõi, 

 Ai biết mây mù rơi núi sông. 

Hỏi : Thế nào hội được ? 

Đáp : Mục đồng chỉ thích nằm lưng trâu, 

 Kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. 

Hỏi : Ý Tổ và ý Kinh đồng hay khác ? 

Đáp : Muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. 

Hỏi : Hòa Thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con ? 

Đáp : Ngươi thổi lửa, ta hốt gạo, ngươi khất thực, ta giữ bát, ai mà cô phụ ngươi ?  

Tăng nghe xong liền khai ngộ. 

Giảng : 

Tăng hỏi : “Thế nào là Phật ?”. Sư đáp : “Nhật nguyệt sáng trời trùm ức cõi, ai biết 

mây mù rơi núi sông”. Hỏi thế nào là Phật, Ngài đáp mặt trời mặt trăng sáng bao trùm 

muôn ức cõi nước, vì mây mù che cho nên ánh sánh không tỏa khắp. Cũng vậy tánh Phật 

vốn sáng suốt trùm khắp nhưng vì mây vô minh che cho nên bị khuất đi. 

Hỏi : Thế nào hội được ?” Đáp : “Mục đồng chỉ thích nằm lưng trâu, kẻ sĩ thường 

khoe được anh hùng”. Vị tăng này hỏi làm sao hội được tánh Phật. Ngài trả lời mục đồng 

thích nằm trên lưng trâu, kẻ sĩ thường khoe mình là anh hùng. Ngài dạy như thế làm sao 

hội ? Tánh Phật là thể chân thật sẵn có muôn đời ở mỗi người, chẳng phải cái gì mới lạ, 

chỉ xoay lại sống bình thường là hội được. Giống như chú mục đồng nằm trên lưng trâu, 

kẻ sĩ đi thi đỗ đạt làm quan, ra trận đánh giặc, lập công to, tự khoe mình là anh hùng. Đó 

là những việc bình thường trong sinh hoạt của người đời không có gì lạ. 

Hỏi : “Ý Tổ và ý Kinh đồng hay khác ?” Đáp : Muôn dặm nhờ thuyền đều đến 

triều vua”. Vị tăng này hỏi ý Tổ dạy trong Ngữ Lục và ý Phật dạy trong Kinh là đồng hay 

khác. Ngài đáp : Đường xa muôn dặm nhờ đi thuyền nên đến triều vua. Ý nói dù đường 

xa muôn dặm mà nương nơi thuyền thì sẽ đến đích. Ngài nói ý Phật và ý Tổ không hai. 

Hỏi : “Hòa Thượng có việc kỳ đặc, sao không nói cho con ?” Đáp : “Ngươi thổi 

lửa, ta hốt gạo,ngươi khất thực, ta giữ bát, ai mà cô phụ ngươi”. V ị tăng trách Ngài sao 

không nói viêc kỳ đặc cho ông nghe. Ngài nói ngươi thổi lửa thì ta vo, ngươi khất thực 

thì ta giữ bát cho ngươi, ta đâu có cô phụ. Vậy việc gì là kỳ đặc ? Cái gì kỳ đặc hiện ở 



ngay trong bếp lúc thổi lửa vo gạo nấu cơm, ở ngoài đường khi khất thực, chỗ nào cũng 

có hết. Nhưng nếu biết thì nó kỳ đặc, không biết thì nó tầm thường. Vị tăng này nghe 

Ngài dạy tâm được khai ngộ. 

� 

THI ỀN SƯ ĐẠI XẢ 

Thiền sư Đại Xả họ Hứa, quê ở phường Đông Trác nay thuộc Hà Đông, sanh năm 

1120 tịch năm 1180, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của ngài được in trong 

quyển Thiền Sư Việt Nam trang 170 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ thị tịch : 

 

Âm :    

 Tứ xà đồng kiếp bổn lai không, 

 Ngũ uẩn sơn cao diệt bất công. 

 Chân tánh linh minh vô quái ngại, 

 Niết bà sanh tử nhậm già lung. 

   

 Thạch mã xỉ cuồng nanh, 

 Thực miêu nhật nguyệt minh. 

 Đồ trung nhân cộng quá, 

 Yên (1) thượng nhân bất hành. 

Dịch : 

 Bốn rắn chung rương trước giờ không, 



 Núi cao năm uẩn đâu chủ ông. 

 Chân tánh sáng ngời không chướng ngại, 

 Niết bàn sanh tử mặc che lồng.   

  Ngựa đá nhe răng cuồng, 

  Ăn mạ nsgày tháng kêu. 

  Đường cái người đồng qua, 

  Trên ngựa người chẳng đến. 

Giảng : 

“Tứ xà đồng kiếp bổn lai không”. Tứ xà là bốn con rắn, kiếp là cái rương, đúngra 

là cái giỏ hay cái chum. Bổ lai không là xưa nay không thật. “Tứ xà đồng khiếp” xuất xứ 

từ những kinh luận sau đây : Kinh Kim Cang Minh Tối Thắng Vương, Luận Trí Độ 

quyển 22, kinh Đại Niết Bàn quyển 23, Đạt Ma Đa la Thiền kinh. Tại sao Phật Tổ hay 

dùng câu này ? Vì sắc thân con người do đất nước gió lửa hợp thành. Chất cứng thuộc về 

đất, chất ướt thuộc về nước, động thuộc về gió, ấm thuộc về lửa. Thân chúng ta hiện có 

đây do bốn chất căn bản đó hợp thành, chúng hợp mà không hòa, luôn luôn chống trái 

không thuận. Vì chống trái nhau nên thân này giống như cái giỏ đựng bón con rắn vậy. 

Bốn con rắn đựng trong cái giỏ luôn luôn chống trái nhau. Rắn hổ lửa thì chống với rắn 

nước. Rắn hổ mây thì chống với rắn hổ đất. Do bốn rắn chống trái nhau, nên lúc nào 

chúng ta cũng thấy khó chiụ. Nếu thiếu lửa thì thân này lạnh phát run, dư lửa thiếu nước 

thân gầy nóng bức, dư nước dư đất thân mập mạp nặng nề, dư gió thì thân mình đau nhức. 

Như vậy bốn đại hợp lại thành thân người, tuy nó ở chung mà đối nghịch nhau. Muốn 

được bình an chúng ta phải theo dõi canh chừng để đều hòa bốn con rắn ấy. Chúng ta 

nuôi bốn con rắn trong một cái giỏ mà nó cứ cắn lộn nhau hoài, điều phục cho nó nằm 

yên là làm một việc rất cay đắng chứ không phải dễ. Như vậy ngày nào cái giỏ hư, bốn 

con rắn chạy ra thì ngày đó chúng ta khỏi điều phục, khỏe quá rồi. Tạo sao cái giỏ hư 

hoại bốn con rắn sắp đi mỗi đứa mỗi nơi, chúng ta tiết nuối lo sợ ? Có phải chúng ta mãi 

mãi thích làm kẻ điều hòa bốn con rắn không ? Sống cả đời sáu bảy mươi năm quí vị xét 

kỹ xem mình đã làm gì ? Có phải chỉ lo điều hòa bốn con rắn không ? Hôm nay nghe 

trong người hơi nóng, tìm thứ gì mát ăn vô. Ngày mai nghe trong bụng hơi lạnh sôi ruột, 

phải kiếm thứ gì ấm ấm ăn vô. Cứ như thế mà làm từ năm này đến tháng nọ. Lo cho đến 



ngày cuối cùng thì sao ? Thân này tan rã bốn đại phân tán, giống như cái giỏ mục nát bốn 

con rắn mỗi con chạy mỗi nơi. Khi ấy ông chủ nghĩ sao về tương lai ? Có nên kiếm cái 

giỏ khác chắc chắn hơn bắt rắn về nuôi nữa, hay là để nó chạy đi cho ông chủ được thảnh 

thơi sung sướng ? 

Người nào muốn tiếp tục nuôi rắn là khờ khạo. Người nào hoan hỷ cho bốn con 

rắn tự do ra đi để mình đươc tự do là người khôn. Thế mà lắm người mất thân này, mong 

kiếm thân sau đẹp và khỏe mạnh hơn. Đó là người thích bắt rắn về nuôi, hay nói cách 

khác là chấp nhận đi trong luân hồi sanh tử. Qua ví dụ này, thấy chúng ta thật đáng 

thương, cả mấy chục năm trời chỉ lo nuôi dưỡng điều hòa bốn đại, cuối cùng nó cũng tan 

rã, không ai giữ được lâu dài mà cứ lo nuôi nó hoài, có vô lý không ? Thứ nữa, lẽ ra bốn 

đại tan rã thì mình vui mừng, vì thoát được cái ách đau khổ, nhưng trái lại khi nó sắp tan 

hoại chúng ta lại tiết rẻ khóc than. Bốn con rắn nó phá hoài mà lại thương, muốn tìm điều 

kiện để tiếp tục nuôi ! Thật vô lý ! Chẳng những hiện tại vô lý mà tương lai cũng vô lý. 

Đức Phật thấy rõ cái vô lý ấy mới dạy chúng ta thoát ra, đó là thoát ly sanh tử luân hồi. 

Nghĩa là đời này lỡ bốn con rắn thì phải cho ăn cho uống, nhưng đến khi cái giỏ mục nát 

bốn con rắn chạy đi, ông chủ vui cười, không lo sợ, nếu lo sợ là tiếp tục nuôi rắn, là còn 

luân hồi sanh tử. Như vậy giải thoát sanh tử không có gì lạ là không tiếp tục nuôi rắn nữa. 

Phải nhớ, ông chủ không thèm nuôi rắn, chứ không phải không có bốn con rắn là không 

có ông chủ. Thường chúng ta sợ mất rắn rồi mất mình luôn. Rắn đi mất chứ ông chủ thì 

bất sanh bất diệt. Hiểu tường tận chỗ này chúng ta mới thấy Phật Tổ tha thiết dạy chúng 

đừng dại khờ tiếp tục nuôi rắn, rốt cuộc chỉ là khổ đau. Phật Tổ thường dan kinh luận để 

nhắc chúng ta, đối với thân này phải biết nó như cái giỏ nuôi bốn con rắn, từ xua tới giờ 

nó không thật. Biết được như vậy thì không còn tự hào ngã mạn, không còn thấy mình là 

quí là cao. Biết được như vậy là người thấy được lẽ thật, thấy được lẽ thật này mới là tu, 

tu một cách chân chính. Chỉ một câu đầu của bài kệ đủ nhắc chúng ta tỉnh giác rồi. 

“Ngũ uẩn sơn cao diệt bất tông”. Nghĩa là núi cao năm uẩn đâu chủ ông. năm uẩn 

là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn đại hay bốn con rắn nói ở câu đầu là sắc uẩn, sắc uẩn 

thuộc về phần sắc chất, thọ, tưởng, hành, thức thuộc về phần tinh thần. Thân năm uẩn có 

hai phần sắc chất và tinh thần, nó không có chủ tể, chỉ là tướng giả dối tạm bợ. Ý hai câu 

này dạy chúng ta không nên chấp thân giả hợp tạm bợ này vì nó không thật bền. 



“Chân tánh linh minh vô quái ngại, Niết bàn sanh tử nhậm già lung”. Chân tánh 

sáng ngời không chướng ngại, Niết bàn sanh tử mặc che lồng. Nơi thân năm uẩn có chân 

tánh sáng ngời không ngăn che không chướng ngại. Niết bàn sanh tử là hai từ đối đãi che 

đậy khiến chân tánh không hiển lộ được. Chân tánh không hình tướng, hằng sáng ngời 

không có tên Niết bàn hay sanh tử. Vì muốn cảnh tỉnh chúng ta chạy theo niệm sanh diệt, 

đức Phật nói Niết bàn là vô sanh để phá niệm sanh diệt. Niết bàn và sanh tử là ngôn ngữ 

giả lập thuộc về tươ`ng đối đãi, nếu còn đối đãi là còn che đậy. Lại nữa chân tánh sáng 

suốt nơi mỗi người vượt ngoài tướng đối đãi, nếu dùng danh từ đối đãi để nói là làm cho 

nó bị che khuất. Chỉ có bốn câu kệ mà Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy tường tận thân tâm 

này phần nào là hư dối tạm bợ, phần nào là hằng hữu chân thật. Và, Ngài cũng nói rõ nếu 

còn dùng ngô ngữ để đặt tên để diễn tả chân tánh là còn làm chướng ngại ngăn che, chân 

tánh không hiển lộ. Như vậy người tu muốn đến chỗ cứu cánh thì không được kẹt dính ở 

hai bên, nếu còn kẹt hai bên thì không thoát khỏi sanh tử. Bốn câu này đơn giản mà đầy 

đủ ý nghĩa, hướng dẫn chúng ta tiến tới đạo lý chân thật. 

“Thạch mã xỉ cuồng nanh, thực miêu nhựt nguyệt minh”. Nghĩa là ngựa đá nhe 

răng cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu. Hai câu này Ngài nói nghe lạ lùng làm sao ! Ngựa đá 

mà biết nhe răng biết ăn mạ và biết kêu. Nói như thế thật là vô lý ! Tuy nhiê, Ngài dùng 

những ngôn ngữ vô lý như vậy để nói cho chúng ta không suy nghĩ. Chuyện không hề có 

mà vẫn nói, nói cho người nghe không có chỗ để suy gẫm. Thế nên trong nhà thiền có 

câu : “Suốt ngày nói mà không động lưỡi,suốt ngày ăn cơm mà không dính răng”. Tức là 

nói mà không cho suy nghĩ, nghe rồi bặt tâm tư. Các Ngài không dạy pháp tu nào cả, chỉ 

bảo chúng ta buông hết mọi nghĩ suy. Nghe mà không cho suy nghĩ phân biệt phải quấy 

hay dở, vậy có tu chưa ? - Đó là chỗ kỳ đặc của nhà thiền ! Nghe nói “Ngựa đá nhe răng 

cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu”, chúng ta suy nghĩ cái gì ? Nghe câu nói vô lý thì bặt nghĩ 

suy. 

“Đồ trung nhân cộng quá, mã thượng nhân bất hành”. Đường cái người cùng qua, 

trên ngựa người chẳng đến. Đường cái thì ai cũng đi, chuyện đó là chuyện rất bình 

thường, chính cái bình thường đó là kết quả tốt . Người ngồi trên ngựa thấy không đi, 

không đi mà đến chỗ đặc biệt. Như vậy đạo lý chân thật không phải ở chỗ kỳ đặc mà ở 

ngay trong cái bình thường, nếu chúng ta nhận ra và biết sống thì được giải thoát. Tóm lại 



ý hai câu này Ngài dạy chúng ta thấy cái bình thường là cái đưa chúng ta đến gần với đạo. 

Chỉ có bốn câu kệ mà Ngài đã nói lên lý thiền cho mọi người nhận ra. 

� 

THI ỀN SƯ TRƯỜNG NGUYÊN 

Thiền sư Trường Nguyên họ Phạm, quê ở Trường Nguyên, Tiên Du, gốc người 

Hoa, sinh năm 1110 tịch năm 1165, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài 

được in trong quyển Thiền Sư Việt NAm trang 179 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ dạy 

chúng của Ngài : 

 

 

Âm : 

 Tại quang tại trần, 

 Thường ly quang trần. 

 Tâm phủ trần triệt, 

 Dữ vật vô thân. 

 Thể ư tự nhiên, 

 Ứng vật vô ngân. 



 Tông thượng nhị nghi, 

 Đào thải nhân luân. 

 Đình độc vạn vật, 

 Dữ vật vi xuân. 

 Tác vũ thiết nữ, 

 Đã cổ mộc nhân. 

Dịch : 

 Ở chỗ sáng bụi, 

 Thường lià sáng bụi. 

 Tâm phủ bóng tột, 

 Cùng vật không thân. 

 Thể vốn tự nhiên, 

 Hiện vật không thiên. 

 Tài bằng trời đất, 

 Vượt cả nhân luân. 

 Ngăn độc môn vật, 

 Cùng vật làm xuân. 

 Đứng múa gái sắc, 

 Đánh trống người cây. 

Giảng : 

“Tại quang tại trần, thường ly quang trần”. Ở chỗ áng sáng bụi trần thường lià ánh 

sáng bụi trần. Tại sao ở trong ánh sáng ở trong bụi trần mà thường lià ánh sáng thường lià 

bụi trần ? Ví dụ khoảng hư không trong nhà này, sáng sớm ánh sáng mặt trờ chiếu vào, 

nhìn khoảng không chúng ta thấy có bụi bặm lăng xăng. Bụi thì xao động mà ánh sáng và 

hư không thì không động. Ánh sáng và bụi ở trong hư không, nhưng hư không không 

phải là ánh sáng không phải là bụi, nó không rời ánh sáng và bụi. Nếu nó là ánh sáng thì 

khi ánh sáng hết hư không cũng mất, Nếu hư không là bụi thì bụi hết thì hư không cũng 

không còn. Hư không trước sau vẫn là hư không. Ánh sáng suyên qua thì thấy có ánh 

sáng, nhờ có ánh sáng nên thấy bụi lăng xăng. Có ánh sáng có bụi, nhưng ánh sáng và bụi 



không phải là hư không. Hư không trùm cả ánh sáng và bụi, nhưng không phải ánh sáng 

không phải bụi, nên nói ở chỗ sáng bụi thường lià sáng bụi. 

“Tâm phủ trần triệt, dữ vật vô thân”. Tâm phủ lóng tột, cùng vật không thân. Tức 

là tâm tư chúng ta lóng lặngkcùng tột thì không còn dính kẹt với sự vật bên ngoài. 

Tóm lại, từ câu kệ thứ nhất đến câu này, Ngài chỏ cho thấy nơi mỡi người có tâm 

thể không phải là sắc chất (bụi) không phải là tinh thần (ánh sáng). Ngay trong thân sắc 

chất này  có phần tinh thần (vọng tưởng), tâm thể chân thật không phải sắc chất cũng 

không phải tinh thần (vọng tưởng). Như vậy khi lóng lặng vọng tưởng tâm an định không 

còn dính mắc nơi thân cảnh thì thể chân thật hiện bày. 

“Thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngân”. Tâm thể đó không ai làm ra, nó sẵn vậy, nó 

ứng hiện ra muôn vật mà không có tỳ vết. Ví dụ như hình ảnh ở ngoài hiện trên mặt 

gương, chúng ta nhìn gương thấy ảnh người ảnh cảnh. Khi ảnh người ảnh cảnh không còn, 

chúng ta nhìn vào gương. Thấy mặt gương nguyên vẹn không có tỳ vết gì cả. Cũng vậy, 

tâm thể chúng ta ứng vật hiện hình đủ thứ, mà không hiện tượng nào làm cho nó tỳ vết, 

cho nên : 

“Tông tượng nhị nghi, đào thải nhân luân”. Làm nên trời đất, loại bỏ loài người. 

Nghĩa là một bên làm nên, một bên loại bỏ, ý nói rằng nó trùm cả trời đất và loài người, 

không có cái gì ngoài nó. 

“Đình độc vạn vật, dữ vật vi xuân”. Ngăn độc cho vạn vật, cùng vật làm xuân. 

Nghĩa là tâm thể này không phá hoại sự vật mà còn làm cho vạn vật càng thêm tươi tốt. Ở 

đây Ngài muốn diễn tả cho chúng ta thấy tâm thể không những làm nên con người mà 

còn bao trùm cả trời đất, nó là cái thể của nhân loại, của muôn vật chứ không  riêng của 

một ai. 

“Tác vũ thiết nữ, đả cổ mộc nhân”. Cô gái bằng sắc đứng múa, người bằng gỗ 

đánh trống. Gái sắc làm sao biết múa, người gỗ làm sao biết đánh trống ? Vật vô tri mà 

có động tác là ngầm ý nói đến diệu dụng nhiệm màu của thể chân thật, hay nói Bát Nhã 

vô tri mà vô bất tri. Bát Nhã chỉ cho thể chân thật. “Vô tri) là không biết mà (Vô bất tri) 

là không có cái gì không biết. Gái sắc và người gỗ là vô tri mà múa và đánh trống được là 

vô sở bất tri, đó là theo lý Bát Nhã. Đứng về mặt chân không diệu hữu mà nói, thì gái sắc 

và người gỗ là thể chân không, biết múa và biết đánh trống là diệu hữu. Ngay nơi thể 



chân không có cái diệu hữu. Chân không diệu hữu không rời nhau. Đó là giảng theo kinh. 

Nếu giảng theo thiền thì gái sắc biết múa và người gỗ biết đánh trống là câu nói phi lý, 

giống như câu thần chú, nói để người nghe không còn suy nghĩ phân biệt. Không suy 

nghĩ phân biệt mới hợp với thể chân thật. Hai câu này cho chúng ta thấy người xưa dùng 

từ ngữ rất là kỳ đặc chúng ta nghe thấyb lạ lùng. Chính cái kỳ đặc lạ lùng đó, khiến người 

nghe có căn cơ nhạy bén, lãnh hội được chỗ cứu cánh chân thật. 

� 

THI ỀN SƯ NGUYỆN HỌC 

Thiền sư Nguyện Học họ Nguyễn, ở làng Phù Cẩm, không biết năm sinh, chỉ biết 

năm tịch là 1174, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được in trong 

quyển Thiền Sư Việt Nam trang 188 cùng tác giả. Sau đây là hai bài kệ dạy chúng của 

Ngài : 

Kệ thứ nhứt : 

 

 

Âm : 



 Đạo vô ảnh tượng 

 Xúc mục phi diêu 

 Tự phản thôi cầu 

 Mạc cầu tha đắc. 

 Túng nhiêu cầu đắc 

 Đắc tất bất chân, 

 Thiết sử đắc chân 

 Chân thị hà vật. 

 Sở dĩ tam thế chư Phật, 

 Lịch đại Tổ Sư, 

 Ấn thọ tâm truyền, 

 Diệt như thị thuyết. 

Dịch : 

 Đạo không hình tướng, 

 Trước mắt chẳng xa, 

 xoay lại tìm kiếm, 

 Chớ cầu nơi khác. 

 Dù cho cầu được, 

 Được tất chẳng chân. 

 Ví có được chân, 

 Chân ấy vật gì ? 

 Vì thế, chư Phật ba đời, 

 Lịch đại Tổ Sư, 

 Ấn thọ tâm truyền, 

 Cũng nói như thế. 

Giảng : 

“Đạo vô ảnh tượng, xúc mục phi diêu”. Đạo không hình tướng trước mắt chẳng xa. 

“Xúc mục” là chạm mắt, tôi dịch là trước mắt. “Phi diêu” là chẳng xa. Đạo ở ngay trước 

mắt chớ chẳng ở đâu xa. Ở trước mắt tại sao chúng ta không thấy chỉ thấy toàn sự vật ? 

Đạo ở trước mắt là đạo có sẵn ở nơi chúng ta, chúng ta muốn nhận ra thì đối cảnh liền 



biết, biết mà không phân biệt, đó là đạo, đạo không ở ngoài mình. Cho nên hai câu kế 

Ngài: 

“Tự phản thội cầu, mạc cầu tha đắc”. Xoay lại tìm kiếm chớ cầu nơi khác. Tuy nói 

đạo ở trước mắt, nhưng phải xoay lại mình tìm, chớ tìm ở bên ngoài thì mới nhận ra đạo. 

Ví dụ như quí vị ngồi nghe tôi giảng, tiếng tôi giảng ở ngoài tai quí vị, nhưng cái hay 

nghe và nhận biết của quí vị về tiếng của tôi giảng ở đâu ? Tiếng giảng của tôi là âm 

thanh ở bên ngoài, nếu quí vị muốn thấy đạo mà cứ chạy theo tiếng của tôi thì không bao 

giờ thấy. Quí vị phải xoay lại coi cái gì đang nghe ? Cái đang nghe và biết được tiếng 

không phải ở bên ngoài quí vị. Quí vị có nhận ra không ? Tổ Lâm Tế cũng nói  : “Các 

ngươi hiện nay biết nghe pháp chẳng phải là thân tứ đại của các ngươi, cái biết ấy hay 

dùng tứ đại”. Cái biết nghe pháp không phải thân tứ đại, cũng không phải ngoài thân tứ 

đại này mà có cái biết nghe pháp riêng biệt. Do đó ở đây Ngài nói muốn tìm đạo thì phải 

xoay lại mình, chớ chạy tìm bên ngoài, tìm bên ngoài suốt kiếp vẫn còn xa đạo. 

“Túng nhiêu cầu đắc, đắc tức bất chân, thiết sử đắc chân, chân thị hà vật”. Dù cho 

cầu được được tức chẳng chân. Ví có được chân chân ấy được gì ? Đạo nếu cầu nơi khác 

mà được thì cái được từ nơi khác không phải là cái chân thật. Ý Ngài dạy, đạo là tâm thể 

chân thật sẵn có nơi mình, tùy duyên ứng hiện ở các căn, có tiếng thì nghe tiếng, có hình 

ảnh thì thấy hình ảnh, có xúc chạm sự vật thì biết có xúc chạm sự vật... Tuy nhiên, muốn 

nhận ra nó thì phải xoay lại mình chớ chạy theo ngoại cảnh. Nếu chạy theo ngoại cảnh 

mà được thì không phải chân. Thế nên pháp tu thiền của đạo Phật khác hơn pháp tu thiền 

của ngoại đạo. Pháp tu thiền của đạo Phật nhằm soi sáng lại chính mình (phản quan tự kỷ) 

chớ không cầu ở bên ngoài. Pháp tu thiền của ngoại đạo đặc nặng việc cầu sự hiển linh 

bên ngoài mà quên mình, như cầu một vị thần nào đó điểm quang cho mình sáng đạo. Tu 

mà được kết quả mầu nhiệm do bên ngoài đem đến, hay người khác truyền cho đều 

không khế hợp thể chân thật. Muốn trở lại thể chân thật thì phải xoay lại mình là thiết yếu. 

Thế nên kết thúc bài kệ này Ngài nói : 

“Sở dĩ tam thế chư Phật, lịch đại Tổ Sư ấn thọ tâm truyền, diệt như thị thuyết”. Vì 

thế chư Phật ba đời, lịch đại Tổ Sư ấn thọ tâm truyền, cũng nói như thế. Chư Phật ba đời, 

các vị Tổ Sư chỉ ấn chứng và truyền tâm, chớ không nói không chỉ ra được. Người lanh 

lợi thì nhận ra ngay. Tóm lại chư Phật chư Tổ truyền tâm ấn chứng đều bảo xoay lại mình, 



đừng chạy theo những hư ảo tạm bợ bên ngoài, vì càng chạy theo những cái hư ảo tạm bợ 

thì càng xa đạo. 

Kệ thứ hai : 

 

Âm : 

 Liễu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn, 

 Biến hóa linh thông hiện bảo tướng, 

 Hành trụ tọa ngọa độc trác nhiên, 

 Ứng hiện hóa thân bất khả lượng. 

 Tuy nhiên sung tắc biến hư không, 

 Quan lai bất kiến như hữu tướng, 

 Thế gian vô vật khả tỷ huống, 

 Trường hiện linh quang, minh lãng lãng. 

 Trường thời diễn thuyết bất tư nghì, 

 Vô đắc nhất ngôn dĩ vi đáng. 

Dịch : 

 Thân tâm liễu ngộ mắt tuệ mở, 

 Biến hóa linh thông bày tướng báu, 

 Đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, 



 Hóa thân ứng hiện đâu tính được. 

 Mặc dầu đầy dẫy cả hư không, 

 Xem ra nào thấy có tướng gì, 

 Thế gian không có vật để sánh, 

 Thường hiện linh quang sáng khắp nơi. 

 Luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, 

 Không có một lời cho thỏa đáng. 

Giảng : 

“Li ễu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn, biến hóa linh thông hiện bảo tướng”. Thân tâm 

liễu ngộ mắt tuệ mở, biến hóa linh thông bày tướng báu. Khi thân tâm liễu ngộ thì mắt trí 

tuệ mở sáng, mắt tuệ mở sáng rồi thì biến hóa linh thông và tướng bàu hiện. Ý hai câu 

này nói khi thân tâm người tu đã liễu ngộ, thì có thần thông biến hóa diệu dụng khôn 

lường. Ở đây Ngài nói bày tướng báu, tướng báu chỉ cho thể bất sanh bất diệt. Thân sanh 

diệt là cái tầm thường, thể bất sanh bất diệt đối với thân sanh diệt thì quí hơn nên nói là 

tướng báu. Trong kinh Pháp Hoa đức Phật dụ tướng báu là hạt minh châu. Như vậy người 

học đạo muốn mắt trí tuệ mở sáng không cần tìm ở đâu xa, mà phải xoay lại mình, ngay 

nơi thân tâm này mà ngộ được thể tánh thì trí tuệ mở sáng. Người thế gian cũng có trí tuệ, 

nhưng trí tuệ thế gian khác với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là trí thông minh biết được 

nhiều việc, nhưng không biết các pháp đùúng như thật. Còn trí tuệ Phật là trí tuệ thấy biết 

đúng như thật, biết rõ tướng sanh diệt của các pháp, nên không bị mê hoặc lôi cuốn. Nhận 

ra thể bất sanh bất diệt thì không chạy theo ảo ảnh tạm bợ bên ngoài. 

“Hành trụ tọa ngọa độc trác nhiên, ứng hiện hóa thân bất khả lượng”. Đi đứng nằm 

ngồi riêng vững vàng, hóa thân ứng hiện đâu tính được. Nghĩa là khi ngộ được thể chân 

thật rồi thì trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, thể chân thật hiện tiền không thiếu vắng, 

nên nói là vững vàng. Và, khi ngộ được thể chân thật thì ngang đây chẳng phải không còn 

gì cả, mà tùy duyên ứng hóa thân để làm lợi ích cho chúng sanh, có duyên với chúng 

sanh ở đâu thì ứng hiện đến đó giáo hóa. 

“Tuy nhiên sung tắc biến hư không, quan lai bất kiến như hữu tướng”. Mặc dù đầy 

dẫy cả hư không, xem ra nào thấy có tướng gì. Mặc dù thể chân thật  đầy cả hư không 

nhưng nhìn xem thì không có tướng mạo. Tại sao đầy cả hư không mà không có tướng 



mạo ? Hư không thì không hình tướng, thể chân thật trùm cả hư không cũng không có 

hình tướng. Nếu có hình tướng thì không thể trùm cả hư không. Ví dụ như chúng ta thắp 

một ngọn đèn để trong nhà, ánh sáng của ngọn đèn trùm hết khoảng hư không trong nhà. 

Vì ánh sánh không có tướng mạo bằng sắc chất nên trùm hết khoảng hư không trong nhà, 

nếu ánh sáng có hình tướng sắc chất như cái tử cái bàn, thì chỉ chiếm một khoảng hư 

không bằng cái tủ cái bàn mà thôi. Cũng vậy, tâm thể thanh tịnh không tướng mạo nên 

trùm cả hư không, vì không tướng mạo nên không thấy tướng. 

“Thế gian vô vậy khả tỷ huống, trường hiện linh quang minh lãng lãng”. Thế gian 

không vật để so sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi. Ở thế gian không có vậy gì 

để so sánh với tâm thể chúng ta hết. Tại sao ? Vì tất cả sự vật ở thế gian đều có hình 

tướng, hễ có hình tướng là do duyên hợp thành bị vô thường chi phối, nên không so sánh 

được với tâm thể bất sanh bất diệt. Tuy không có gì so sánh được, nhưng ánh sáng nhiệm 

mầu của tâm thể thường hiển hiện ở khắp mọi nơi không giới hạn. 

“Thường thời diễn thuyết bất tư nghì, vô đắc nhất ngôn dĩ vi đáng”. Luôn luôn 

diễn nói không nghĩ bàn, không có một lời cho thỏa đáng. Tức là nghĩa lý luôn luôn diễn 

nói nhưng không thể nghĩ bàn, nói nhiều mà không một lời để nói. Vì tất cả ngôn ngữ đều 

không thật, nên không thể nói đến được. Do đó hỏi thế nào là Phật ? Chỉ ngồi im là thỏa 

đáng nhất, còn nói ra lời gì cũng chỉ là tạm mượn phương tiện ngôn ngữ để nói vậy thôi. 

Tóm lại, bài kệ này Ngài nhắc người tu phải khéo nhận ra ngay nơi thân tâm này 

có cái thể chân thật. Nhận ra tạm gọi là ngộ đạo, và trong mọi oai nghi nó đều hiện tiền. 

tâm thể này không có hình tướng nên trùm cả hư không, khi hằng sống với nó thì tùy 

duyên ứng hóa làm lợi ích chi chúng sanh. Ở thế gian không có vật gì để so sánh, không 

có ngôn ngữ nào diễn tả nó được. Tuy nhiên ánh sánh nhiệm mầu của thể chân thật tỏa 

khắp mọi nơi. 

� 

THI ỀN SƯ MINH TRÍ 

Thiền sư Minh Trí họ Tô tên Thiền Trí, quê làng Phù Cẩm, không biết năm sinh 

chỉ biết năm tịch là 1196, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được in 



trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 191 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ đối đáp giữa 

Ngài với một vị tăng : 

 

Âm : 

 Giáo ngoại khả biệt truyền, 

 Hy di Tổ Phật uyên. 

 Nhược nhân dục biện đích, 

 Dương diệm mích cầu yên. 

Dịch : 

 Giáo ngoại nên biệt truyền, 

 Lâu xa Tổ Phật riêng. 

 Nếu người muốn phân biệt, 

 Ánh nắng tìm khói mây. 

Giảng : 

“Giáo ngoại khả biệt truyền, hy di Tổ Phật uyên”. Giáo ngoại nên biệt truyền, lâu 

xa Tổ Phật riêng . “Hy di” nghĩa là lâu xa, cũng có nghĩa là nhiệm mầu. Tức là lý giáo 

ngoại biệt truyền của Phật Tổ rất là nhiệm mầu rất là sâu xa. 

“Nhược nhân mục biện đích, dương diệm mích cầu yên”. Nếu người muốn biện rõ, 

ánh nắng tìm khói mây. Giáo ngoại biệt truyền là chỗ sâu xa vi diệu. Người muốn tìm 

thấy nó chẳng khác nào giữa trưa nắng mà tìm khói mây. Tại sao ? Vì thể chân thật do 

chư Phật chư Tổ truyền riêng không phải lời dạy thông thường trong kinh điển. Chúng ta 

phải lưu ý từ ngữ giáo ngoại và biệt truyền, giáo ngoại là ngoài giáo lý, biệt truyền là 

truyền riêng. Như chúng ta biết lời Phật dạy được ghi lại trong kinh để chúng sanh nương 

theo tu hành, giáo lý ấy tất là sâu xa mầu nhiệm, ở đây nói ngoài giáo lý truyền riêng là 

truyền cái gì ? Vậy Tổ có cái gì riêng đặc biệt chăng ? 



Người học thiền ai cũng biết câu chuyện “niêm hoa vi tiếu”. Trong nhà thiền 

thường nhắc đến giai thoại Phật ở trong hội Linh Sơn, đưa cành hoa sen lên nhìn khắp đại 

chúng. Cả hội chúng đều im lặng, chỉ riêng ngài Ma ha Ca Diếp nhìn Phật chúm chím 

cười. Đức Phật bảo : “Ta có chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô 

tướng, pháp môn vi diệu, nay phó chúc cho ông, ông khéo giữ gìn và làm hưng thịnh cho 

đời sau”. Cả hội chúng đông, tại sao đức Phật chỉ phó chúc riêng cho ngài Ma ha Ca 

Diếp ? Như vậy tâm Phật có bất bình đẳng không ? Tâm Phật không bất bình đẳng. Chỗ 

này ai lãnh hội được thì nhận ra, biểu hiện bằng một cử chỉ. Ngài Ma ha Ca Diếp hội biểu 

hiện bằng một nụ cười, nên phật ấn chứng. Truyền riêng là như vậy. Ví dụ như hiện giờ 

tôi giảng cho tăng ni nghe, đến một giai đoạn kinh Phật dạy, hay câu nói của Tổ hàm súc 

ý nghĩa sâu xa, tôi cảm nhận được chỗ thâm thúy tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong đại 

chúng vị nào lãnh hội được thì mắt sáng lên, miệng chúm chím cười. Còn người không 

lãnh hội được thì xao lãng, hoặc nhắm mắt mơ màng ngủ gục. Đối với người lãnh hội 

được thì thầy gật đầu thông cảm, trò được thầy cảm thông coi như được hiểu rêng, truyền 

riêng. Những người lờ mờ làm sao cảm thông được với ông thầy ? Mới nghe qua chúng 

ta thất ông thầy dường như bất công, chỉ truyền riêng cho một người. Nhưng sự thật thì 

ông thầy thuyết pháp cho hội chúng nghe với tâm bình đẳng, không nhắm riêng một 

người. Như đức Phật đưa cành hoa lên nhìn cả đại chúng chớ không nhìn riêng ngài Ma 

ha Ca Diếp, nhưng chỉ có ngài Ma ha Ca Diếp hội ý, nhìn lên đức Phật với ánh mắt sáng 

ngời, miệng cười chúm chím, nên đức Phật ấn chứng. Vậy Phật đâu có tâm riêng tư. Hiểu 

như thế chúng ta mới thấy việc truyền riêng ngoài giáo lý, có ý nghĩa rất mầu nhiệm sâu 

xa, là một lẽ đương nhiên không có gì lạ lùng hết. Do đó nên nói muốn tìm hiểu lẽ thật 

này không khác nào tìm khói trong nắng chang chang, tìm mây vào lúc trời trong sáng. 

Vì việc truyền riêng này không do biện biệt tìm kiếm mà hiểu được. 

Sau đây là bài kệ thị tịchcủa Ngài : 

 



Âm : 

 Tùng phong thủy nguyệt minh, 

 Vô ảnh diệt vô hình. 

 Sắc tướng giá cá thị, 

 Không không tầm hưởng thinh. 

Dịch : 

 Gió tùng trăng nước sáng, 

 Không bóng cũng không hình. 

 Sắc tướng chỉ thế ấy, 

 Trong không tìm tiếng vang. 

Giảng : 

“Tùng phong thủy nguyệt minh, vô ảnh diệc vô hình”. Gió tùng trăng nước sáng, 

không bóng cũng không hình. Gió thổi cành tùng và bóng trăng sáng ở dưới nước có thật 

có hình tướng thật không ? Gió thổi thấy cành tùng xao động thì biết có gió, chớ đâu thấy 

được hình tướng gió ra sao. Thấy bóng trăng ở dưới nước chúng ta có vớt được bóng 

trăng không ? Có bóng trăng mà không có mặt trăng thật, nên nói “Không bóng cũng 

không hình”. Chữ ảnh ở đây nghĩa là tướng thì đúng hơn, nhưng vi chữ ảnh phải dịch là 

bóng. Vậy gió thổi cành tùng, bóng trăng đáy nước, hai cái đó có mà không có tướng thật. 

“Sắc tướng giá cá thị, không không tầm huởng thinh”. Sắc tướng chỉ thế ấy, trong 

không tìm tiếng vang. Sắc tướng của sự vật trên thế gian này chỉ thế ấy, nó như bóng 

trăng đáy nước, như gió thổi cành tùng, thảy đều là ảo tướng chớ không có thật, Nếu 

chúng ta muốn tìm cho ra nó chẳng khác nào trong hư không mà tìm tiếng vang. Tiếng 

vang có nhưng tìm hình tướng thì không ra. 

Tóm lại bài kệnày Ngài dạy rằng, mọi hình tướng của các pháp trên thế gian đều 

không có thật, giống như gió thổi cành tùng, như bóng trăng dưới nước. Muốn tìm ra hình 

tướng của các pháp thế gian, chẳng khác nào tìm âm vang của tiếng. Ngài nói như vậy là 

để phá chấp chúng sanh cho tất cả sự tướng là có thật. 

� 

THI ỀN SƯ TỊNH GIỚI 



  

Thiền sư Tịnh Giới tên Chu Hải Ngung, quê làng Giang Mão, không biết năm sinh, 

chỉ biết năm tịch là1207, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được in 

trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 193 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ thị tịch của 

Ngài : 

 

Âm : 

 Thử thời thuyết đạo hãn tri âm 

 Chỉ vị như tư tán đạo tâm. 

 Hề tợTử Kỳ đa sảng sấm, 

 thính lai nhất đạt Bá Nha cầm. 

 Thu lai lương khí sảng hung khâm, 

 Bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm. 

 Kham tiếu thiền gia si độn khách, 

 Vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm. 

Dịch : 

 Thời nay giảng đạo hiếm tri âm, 

 Chỉ bởi vì người mất đạo tâm. 

 Nào khác Tử Kỳ giỏi nghe nhạc, 

 Nghe qua suốt cả Bá Nha cầm. 

 Thu về mát mẻ thích trong lòng, 



 Tám đấu tài cao hát thong dong. 

 Cửa thiền những thẹn người si độn, 

 Biết lấy câu gì để truyền tâm. 

Giảng : 

“Thử thời thuyếy đạo hãn tri âm, chỉ vị như tư tán đạo tâm”. Thời nay giảng đạo 

hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Đây là lời Ngài than, thời của Ngài giảng đạo 

ít có người thông cảm, vì tâm của người quá tán loạn. Thời Ngài cách thời chúng ta gần 

tám trăm năm, mà Ngài còn than như vậy nếu Ngài sinh nhằm thời bây giờ chắc Ngài còn 

than hơn nữa. Nhưng tôi thì lạc quan hơn, vì tôi thuyết pháp quí vị còn chịu nghe, nên tôi 

đổi lại “Thử thời thuyết pháp đa tri âm”. 

“Hề tợ Tử Kỳ đa sảng sấm, thính lai nhất đạt Bá Nha cầm”. Nào giống Tử Kỳ giỏi 

nghe nhạc, nghe qua suốt cả Bá Nha cầm. Giống như Tử Kỳ ngày xưa nghe nhạc giỏi, chỉ 

cần nghe qua một bản nhạc của Bá Nha đàn là thông suốt hết ý nghĩa của bản nhạc. Sách 

Địa Tử có chép rằng : Khi Bá Nha đánh đàn, nếu tâm ý ông hướng lên cao, thì Tứ Kỳ 

nghe đàn liền biết ý chí ông cao vòi vọi như núi Thái Sơn. Khi ông nghĩ tới dòng nước 

chảy mà đánh đàn, thì Tử Kỳ nghe tiếng nhạc biết tâm tư ông cuồn cuộn như Hoàng Hà 

Trường Giang. Tử Kỳ nghe tiếng nhạc biết được tâm tư của Bá Nha như vậy không phải 

tri âm là gì ? Khi Tử Kỳ chết Bá Nha đem cây đàn đến bên mộ của Tử Kỳ đập bể nát, vì 

ông cho rằng từ nay về sau không còn người nghe đàn và hiểu được lòng mình nữa. Ngài 

dẫn câu chuyện này có ý trách thời đó Ngài thuyết pháp ít có người cảm thông. 

“Thu lai lương khí sảng hung khâm, bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm”. Thu về mát 

mẽ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thong dong. Nghĩa là mùa thu trong lòng mát mẽ, 

những nhà thơ giỏi làm thơ hay để ngâm. “Tám đấu tài cao” dẫn từ câu nói của Tạ Linh 

Vận là một nhà thơ Trung Quốc : “Làm thơ trong thiên hạ có mười đấu mà Tào Tử Kiến 

(Tào Thực) đã chiếm hết tám đấu, riêng mình ta chiếm được một đấu, người trong thiên 

hạ chỉ còn một đấu chia nhau thôi”. “Tám đấu tài cao” chỉ cho tài làm thơ của Tào Tử 

Kiến. Nếu Tào Tử Kiến gặp thu về mát mẽ, ông vui thích trong lòng thì sẽ sáng tác những 

bài thơ hay ngâm cho thiên hạ nghe. Còn phần Ngài thì : 

“Kham tiếu thiền gia si độn khách, hà vi tương ngữ dĩ truyền tâm”. Của thiềng 

những thẹn người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Ngài tự nói mình là người si độn. 



Si độn ở người đạt đạo như Ngài không phải là không biết gì, mà là ở thế gian những thi 

sĩ có tài, thu về lòng họ vui nên làm thơngâm cho người nghe. Trong nhà thiền người ngộ 

đạo nhận ra thể chân thật của mình cũng rất thích thú, nhưng không thể dùng ngôn ngữ để 

nói với người khác. Vì nếu dùng ngonâ ngữ để nói cho người khác biết thì mất tông chỉ. 

Tóm lại bài thơ này bốn câu đầu Ngài than thời Ngài giảng đạo thì hiếm người 

thông cảm. Bốn câu sau Ngài than, Ngài nhận ra thể chân thật rất vui thích mà không biết 

dùng câu gì để nói cho thiên hạ nghe 

� 

THI ỀN SƯ QUẢNG NGHIÊM 

Thiền sư Quảng Nghiêm họ Nguyễn quê ở làng Đan Phượng, sinh năm 1121, tịch 

năm 1190. Đời thứ11 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được in trong quyển Thiền 

Sư Việt Nam, trang 196 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ thị tịch của Ngài : 

 

Âm : 

 Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, 

 Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh. 

 Nam nhi tự hữu xung thiên chí, 

 Hưu hướng Như Lai hành xư hành. 

Dịch : 

 Lìa tướng mới bàn câu tịch diệt, 

 Được vô sanh sau nói vô sanh. 

 Làm trai có chí xông trời thẳm, 

 Chớ dẫm Như Lai vết đã qua. 

Giảng:  



Bài kệ này tuy có bốn câu, nhưng ý nghĩa thật là tuyệt diệu. “Ly tịch phương ngôn 

tịch diệc khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh”. Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô 

sanh sau mới nói vô sanh. Hai câu này nói lên cái thật thà của người chân tu, điều mình 

đã sống được mới nói lên để sách tấn cho người tiến, cái mình chưa được thì không nói, 

vì lời nói đó là lời nói rỗng không lợi ích. Ngài dạy phải lìa tướng tịch diệt mới bàn câu 

tịch diệt, nhận được lý vô sanh mới nói về lý vô sanh. Ý này người đời thường dùng ví dụ 

để nói : ra khỏi cái lu mới diễn tả được cái lu, còn ngồi trong cái lu chỉ tả được phần bên 

trong của cái lu, chớ không diễn tả được toàn thể cái lu. Cũng vậy, chúng ta khi tu tâm 

yên lặng, mình còn ở trong trạng thái yên lặng thì không diễn tả được cái yên lặng. 

Chừng nào chúng ta thật sự yên lặng và thật sự tự tại, không kiềm giữ mà tâm vẫn yên 

lặng, chừng đó diễn tả mới đúng. Mới vừa yên liền nói tôi yên lặng rồi, nhưng ra gặp 

cảnh bị chao đảo thì cái yên lặng đó chưa phải yên lặng thật. Chừng nào chúng ta nhận ra 

thể thanh tịnh, hằng sống với nó trong tịnh cũng như trong động không chao đảo mới thật 

là yên. Quí vị nhớ kỹ chỗ này. Đừng tưởng lầm ngồi yên chừng năm mười phút là đã yên, 

liền khoe tâm con thanh tịnh lắm, nhưng khi ra ngoài chạm cảnh thì cũng sân si như ai, 

đó là tự làm mất uy tín mình. Và, nếu chúng ta sống được với thể vô sanh rồi thì mới nói 

đến lý vô sanh. Nếu chưa được mà nói thì e không đúng. Hai câu này Ngài dạy người tu 

phải có thực chứng rồi hãy nói, chưa chứng mà nói là nói rỗng để khoe khoang thì xa rời 

thực tế, hạnh giải chẳng tương ưng không lợi ích. 

“Nam nhi tự hữu xung thiên chí,hưu hướng Như Lai hành xứ hành”. Làm trai có 

chí xông trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Nam nhi là chỉ cho người có ý chí mạnh 

mẽ, quyết tâm đi trên đường đạo cho đến cùng, dù là nam hay nữ cũng gọi là nam nhi 

trượng phu. Còn người có tướng nam mà ý chí nhu nhược lười biến thì không xứng đáng 

gọi là nam nhi theo nghĩa này. Nam nhi tự có chí xung thiên theo ngôn ngữ Việt Nam gọi 

là ý chí ngất trời, ý chí ngất trời là sao ? Ở thế gian người đi học thì quyết học cho tới nơi 

tới chốn, gặp khó khăn không bỏ dở, đó là người có ý chí, nhưng còn giới hạn. Hoặc 

người làm việc lợi ích cho nhiều người  dù gặp khó khăng chướng ngại cũng vượt qua, 

quyết tâm làm cho đến nơi đến chốn, đó cũng là người có ý chí, nhưng chưa ngất trời. Ý 

chí ngất trời là ý chí của người vượt ra khỏi tam giới không còn hạn cuộc ở phạm vi nào 

hết. Song người có ý chí đó “Chớ dẫm Như Lai vết đã qua”. Nghĩa là chớ nhắm lối đi của 



Như Lai để đi. Câu này ít ai dám dịch. Vì chúng ta tu ai cũng noi theo gương của Phật mà 

thực hành, đi theo non đường của Phật đã đi. Nhưng ở đây nói không đi theo lối đi của 

đức Phật, vậy đi đường nào ? Đi theo ai ? Có nhiều người đọc câu này họ rất e ngại, nếu 

đi khác đường của Phật đã đi thì đi đường tà sao ? Chúng ta phải hiểu cho tường tận ý 

câu này. Đây là một câu nói có ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền. Tại sao ? Vì nếu còn 

nương theo giáo lý của đức Phật dạy trong kinh để tu thì còn có chỗ nương tựa, chưa 

thoát khỏi tướng văn tự. Theo Ngài, tu là phải vượt ngoài văn tự, gọi là không theo lối 

Phật đã đi. 

Ngài Vân Môn một hôm ở trong chúng đưa cây gậy lên nói : 

“Phàm phu gọi nó là thật, Nhị thừa phân tích nó là không, Duyên Giác gọi nó là 

huyễn có, Bồ tát nói đương thể tức không, Thiền gia thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, 

ngồi chỉ ngồi, không được động đến”. Phàm phu mê lầm, thấy cây gậy có hình tướng sờ 

mó được cho cây gậy là thật có. Hàng Nhị thừa thấy cây gậy liền phân tích : Cây gậy hiện 

có đây mai kia sẽ cũ, rồi hư mục, hoại mất thành không. Duyên Giác quán sát cây gậy do 

nhân duyên sanh. Do tứ đại chung hợp mới có cây gậy, cây gậy do duyên hợp mới có, 

nên không thật, như huyễn như hóa. Bồ tát thấy cây gậy đương thể tức không, nghĩa là 

thấy cây gậy do duyên hợp mà có nhưng không có tự tánh cố định nên nói đương thể tức 

không. Đương thể tức không nghĩa là hiện tướng của nó thì tạm có nhưng thể nó là không. 

Đó là cái nhìn thấu đáo bằng trí tuệ của Bồ tát. Như vậy cái nhìn cây gậy của Thanh văn, 

Duyên giác, Bồ tát đều căn cứ vào giáo lý Phật dạy. Còn thiền sư thì thấy cây gậy là cây 

gậy, không thêm một miệm nào. Đó là cái đaăc biệt của Thiền tông. Như trước đã nói 

hàng Thanh văn nhìn cây gậy dùng trí tuệ quán sát theo giáo lý vô thường của Phật dạy, 

thấy ngày nay có mai kia bị cũ mục hoại đi và trở thành không. Quán như vậy là người trí 

là người thức tỉnh. Còn Duyên giác nhìn cây gậy thấy nó hư huyễn là y theo giáo lý quán 

các pháp như huyễn của Phật dạy. Quán các pháp như huyễn cũng dùng trí tuệ để quán, 

quán thấy duyên hợp có rồi tan cho nê nói là huyễn hóa. Bồ tát nhìn cây gậy biết đương 

thể tức không, vì cây gậy có giả tướng do duyên hợp tự nó không có thật thể. Thấy như 

vậy là dùng trí tuệ quán sát. Do dùng trí tuệ quán sát thấy rõ bản chất của cây gậy nên 

tâm không dính mắc. 



Thiền sư thấy cây gậy là cây gậy không nương vào giáo lý của Phật để quán, như 

vậy làm sao tu ? Dùng trí tuệ quán sát thấy cây gậy là không, là huyễn, là đương thể tức 

không, khiến hành giả không còn thấy cây gậy là thật để tâm không dính mắc. Đó là tu. 

Còn thiề sư thấy cây gậy là cây gậy tâm không dấy niệm phân biệt đẹp xấu, thì tâm 

không thủ xả, cũng không dùng trí quán là không, là huyển, là đương thể tức không...  

Thiền sư nhìn cây gậy với tâm vô phân biệt, thấy như vậy, tâm như như lặng lẽ đã là tu 

rồi. Vì nhìn thấy cây gậy khởi niệm dính mắc, nên phải dùng pháp quán để đối trị. Thiền 

sư nhìn cây gậy biết nó là cây gậy không khởi niệm dính mắc cần gì phải quán. Nếu nhìn 

sự vật mà còn dùng trí quác sát là đã bóp méo sự thật rồi. Thiền gia nhìn sự vật không 

qua một lăng kính nào, nhìn sự vật là sự vật. Như thấy hoa sen là hoa sen, nếu thấy hoa 

sen khởi trí quán sát mai kia hoa sen khô héo thành không, hay hoa sen như huyễn như 

hóa... là đã quên cái hoa sen trong hiện tại rồi. Theo tinh thần Thiền tông thì không đánh 

mất hiện tại nên nói Như Thị, sự vật thế nào thấy như thế ấy không thêm bớt gì cả. Đó là 

cái đặc biệt của thiền sư. 

� 

THI ỀN SƯ THƯỜNG CHIẾU 

  

Thiền sư Thường Chiếu họ Phạm, quê làng Phù Ninh, không rõ năm sinh, tịch 

năm 1203 đời thứ 12 dòng Vô Nôn Thông, tiểu sử của Ngài in trong quyển Thiền Sư Việt 

Nam trang 203 cùng tác giả. Trước khi học thiền sư Thường Chiếu chúng ta nên biết qua 

vài nét đặc biệt của Ngài, vì ở Long Thành có một thiền viện mang tên Thường Chiếu. Sở 

dĩ tôi lấy tên Ngài đặc tên cho thiền viện này là vì tôi rất thích ngài Thường Chiếu qua 

câu chuyện sau đây : 

“M ột hôm Ngài báo tin sắp tịch, đệ tử Ngài là Thần Nghi thưa rằng : “Hòa 

Thượng cũng tịch nữa sao ?” Ngài hỏi lại : “Ông nói có ai không tịch ?” Thần Nghi thưa : 

“Tổ Bồ Đề Đạt Ma không tịch”. Ngài hỏi : “Tại sao ông biết Tổ không tịch ?” Thần Nghi 

thưa : “Tổ chống gậy trở về Ấn Độ chớ không tịch”. Ngài hỏi : “Căn cứ vào đâu?” Thần 

Nghi thưa : “Rõ ràng vua Hiếu Trang Đế cho người dở quan tài ở núi Hùng Nhĩ thấy chỉ 

có một chiếc dép, còn môt chiếc Tổ đã quảy về Ấn Độ”. Ngài bảo : “Một con chó lớn sủa 



láo, bầy chó nhỏ sủa theo”. Câu nói này tôi rất tâm đắc. Tại sao vậy ? Vì trong Sử 33 Vị 

Tổ Thiền Tông ấn Hoa ghi rằng : “Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma tịch nhục thân của Ngài nhập 

tháp tại chùa Định Lâm, núi Hùng Nhĩ. Nhưng sau Tống Vân đi sứ Ấn Độ về gặp Tổ tại 

núi Thông Lãnh tay xách chiếc dép, một mình đi nhanh như bay. Tống Vân hỏi : “Thầy 

đi đâu ?” Tổ đáp : “Về Ấn Độ”. Tống Vân trở về tâu việc này lên vua Hiếu Trang Đế, vua 

ra lệnh mở cửa tháp dở quan tài ra, thấy quan tài trống không chỉ còn một chiếc dép”. 

Trong sử đã ghi như vậy thì ai dám cãi, nhưng tại sao ngài Thường Chiếu dám phủ 

nhận ? Đó là một vấn đề tôi cho là hệ trọng. Lâu nay chúng ta có cái bệnh, những gì sử 

sách ghi lại, những gì người xưa nói, chúng ta đều cho là chân lý. Vì cho là chân lý nên 

không dám cãi, ở đây ngài Thường Chiếu dám cãi, đó là chuyện lạ thường trong giới tu 

hành. Vậy Ngài cãi có lỗi gì không ? Sau đây là đoạn đối thoại giữa Phật và ngoại đạo 

giúp chúng ta sáng tỏ vấn đề này. 

Một vị Bà La Môn hỏi Phật : 

Nghe nói Gotama Ngài biết huyễn thuật và dùng huyễn thuật ấy để lôi cuốn những 

người ngoại đạo phải không ? 

Phật trả lời : 

Này Bà La Môn ! Ngươi chớ có tin điều gì do báo cáo đem lại, chớ có tin điều gì 

do tin đồn đem lại, chớ có tin điều gì do truyền thống để lại, chớ có tin điều gì do kinh 

điển để lại, chớ có tin điều gì do  phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin điều gì do 

người có uy quyền nói ra, chớ có tin điều gì do bật dạo sư chỉ dạy. Này Bà La Môn ngươi 

chỉ tin những gì do chính ngươi thực sự chứng nghiệm cái đó có an lạc hạnh phúc hay 

không. 

Ở đây đức Phật dạy chúng ta đừng vội tin một việc gì dù cho kinh điển để lại. Tại 

sao vậy ? Vì có vài lần tôi viết sử  một vài vị thiền sư, khi viết rồi lòng tôi thấy không an, 

nhưng không thể viết khác được. Chẳng hạn như khi viết sử của thầy mình chẳ lẻ viết hết 

những điều dở của thầy. Giả sử hồi đó ai làm không vừa ý là thầy bực và rầy rà, thầy hết 

rầy người này tới rầy người kia. Đâu có viết những điều dở của thầy mà chỉ viết những 

cái hay. Song, chúng ta xét kỹ là một con người ở thế gian làm sao toàn vẹn. Do đó 

những điều chưa toàn vẹn của thầy người sau tô điểm cho thật toàn vẹn. Vì viết sử là để 

lại những gương tốt cho đời sau con cháu đọc. Con cháu đọc sử thấy tổ tiên mình có 



nhiều điều hay mà không có điều dở. Tôi rất nể những nhà viết sử các thiền sư Trung Hoa, 

dám viết trung thực. Sử thiền sư Trung Hoa có ghi một Hòa thượng (tôi không nhớ tên) 

sai một người đệ tử đi giữ trang trại. Ở chùa mấy vị thân cận Hòa thượng báo cáo tiền thu 

huê lợi của trang trại vị ấy tiêu xài bậy bạ hết rồi. Hòa thượng nghe qua, kêu vị tăng đó 

về hỏi : Ta nghe nói tiền thu huê lợi của trang trại được bao nhiêu ngươi xài hết phải 

không ? Vị tăng thưa : Dạ phải. Hòa thượng bực tát vị tăng một bạt tai và bảo đem sổ 

sách lên trình. Vị tăng đem sổ lên trình rằng khoảng này cho con gái, khoảng kia con xài 

vặc... ông trình như vậy, nhưng thực tế thì ông không xài gì hết, tiền vẫn còn nguyên, 

không sơ suất một đồng. 

Chúng ta thấy người Trung Hoa họ ghi điều hay mà cũng dám ghi điều dở, còn sử 

những vị danh tăng Việt Nam, thấy ghi vị nào cũng hay quá, không có chút nào dở cả. Đó 

là chúng ta còn nhát chưa dám ghi hết sự thật. Tôi nghĩ ai trong thời gian còn đang huân 

tu dù có trăm điều phảincũng có năm bảy điều quấy, không trọn vẹn tốt hết. Chỉ có đức 

Phật là bật giác ngộ hoàn toàn mới không còn những điều sai trái. Nếu chúng ta ghi sử 

mà tô điểm quá sẽ trở thành lố bịch, vì thiếu trung thực. Cho nên ghi sử chúng ta ghi vừa 

phải đừng tô điểm thêm, có điều nào dở cũng ghi lại cho người sau biết để rút kinh 

nghiệm. Đọc người xưa thấy ai cũng có ít phàm tình, để cho chúng ta có chút anúi rằng ai 

thành thánh cũng không rời phàm. Đọc lích sử Phật tôi thấy quá hay, đức Phật có đủ tam 

minh lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng... thế mà đệ tử của Ngài cũng có những vị 

dở chớ đâu phải Thánh hết. Nào là lục quần tỳ kheo làm những điều không hợp đạo là tác 

nhâ để Phật chế ra giới luật. Nào các vị tỳ kheo tranh chấp ở Kosambi, Phật hết lời 

khuyên can cũng không được. Thêm người em chú bát với Phật là Đề Bà Đạt Đa gây rối 

cho Phật không ít... Như vậy để thấy rằng nội bộ tăng đoàn thời đức Phật cũng có những 

người sai phạm chớ không phải toàn là Thánh hết. Tuy nhiên đối với những việc rắc rối 

như vậy đức Phật vẫn thản nhiên, không chán nản và thối tâm trên đường hoằng pháp lợi 

sanh. 

Ngày nay chúng ta làm phật sự cứ mong việc mình làm phải thành công viên mãn, 

mong mà không được như ý hoặc làm mà gặp khó khăn thất bại thì chán nản thối tâm. 

Mang tâm trạng như thế thì không thể làm phật sự ở cõi Ta bà có nhiều chúng sanh cang 

cường khó điều phục. Nói như vậy để tăng ni sẽ lãnh đạo ở tương lai biết, đừng nghĩ rằng 



tu làm phật sự là làm việc chân chánh tốt đẹp thì sẽ gặp mọi việc như ý. Đừng bao giờ 

nghĩ như vậy, mà phải nhớ rằng, dù gặp khó khăn trở ngại vẫn hăng hái tiến bước để vượt 

qua, đó mới là người có ý chí hoàn thành trách nhiệm của mình đối với việc lợi sanh. 

Ngày xưa đức Phật và chư Tổ cũng gặp nhiều khó khăn trên con đường hoằng hóa chớ 

đâu có suôn sẻ. Nhưng các Ngài thản nhiên không chán nản. Vậy thì ngày nay chúng ta ra 

làm phật sự nếu gặp những điều bất như ý, phải can đảm vượt qua không than không 

chán, lúc nào cũng vui cười để hạnh lợi tha được viên mãn. Làm phật sự gặp khó khăn 

chứng ngại mà không thối tâm thì ý chí kiên cường, tâm hạnh quên mình vì đạo mới đầy 

đủ. 

Từ trước tôi nói hơi xa, bây giờ trở lại thiền sư Thường Chiếu, Ngài dám quả 

quyết rằng Tổ Đạt Ma tịch chớ không quảy dép về Ấn Độ. Ai nói Tổ quảy dép về Ấn Độ 

là nói láo. Vì các vị vua quan đều nói như thế, nên Ngài nói “Con chó lớn sủa láo bầy chó 

nhỏ sủa theo”. Vua quan là người có thế lực nên nói ai nghe cũng tin, cũng chấp nhận, 

nhưng thiền sư Thường Chiếu thì dám phủ nhận. Tại sao vậy ? Vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma tu 

theo phật là đệ tử của Phật, Phật 80 tuổi tịch, Tổ không tịch chẳng lẽ Tổ tu tiên ? Đó là lý 

do chính đáng để chúng ta có quyền tin là Tổ đã tịch. Hơn nữa nói rằng Tổ không tịch, 

vậy Ngài về ấn Độ rồi ở đâu ? Có ai gặp Ngài không ? Nếu không ai biết Ngài ở đâu thì 

chắc chắn Ngài đã tịch. Vả lại giáo lý đức Phật dạy con người có sanh thì có tử, không 

bao giờ có sanh mà không có tử. Tất cả các pháp có hình tướng có sanh thì có diệt, nếu 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma có sanh mà không có tử thì trái với chánh pháp Phật dạy làm sao 

chúng ta tin được ? Tôi thấy thiền sư Thường Chiếu là người can đảm phi thường dám 

nói thẳng, người nhút nhát sợ sệt thì không bao giờ dám nói. Vì tôi phục tính ngay thẳng 

của Ngài nên lấy tên Ngài đặc tên thiền viện. Chư tăng ở thiền viện Thường Chiếu nhớ 

học theo tính độc đáo này của Ngài. 

Sau đây là bài kệ thị tịch : 

 



Âm : 

 Đạo bổn vô nhan sắc, 

 Tân tiên nhật nhật khoa. 

 Đại thiên sa giớ ngoại, 

 Hà xứ bất vi gia. 

Dịch : 

 Đạo vốn không nhan sắc, 

 Ngày ngày lại mới tươi. 

 Ngoài đại thiên sa giới, 

 Chỗ nào chẳng là nhà. 

Giảng : 

Bài kệ này hết sức đơn giản, nhưng đầy đủ ý nghĩa. Người đời thường nói đi tu là 

phát tâm cầu đạo hay tìm đạo. Vậy đạo là gì, cầu ở đâu ? Nếu đạo ở ngoài mới đi tìm. Ở 

đây Ngài mượn chữ Đạo của đạo Lão để chỉ cho tâm thể chân thật thanh tịnh không sanh 

không diệt có sẵn nơi mỗi người. 

Ngài nói : 

“Đạo bổn vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa”. Nghĩa là đạo vốn không nhan sắc, 

nhưng ngày ngày lại mới tươi. Không nhan sắc tức là không có hình tướng, đạo chỉ là 

một thể trong sáng tròn đầy. Ở thế gian cái gì có hình tướng thì sanh diệt, sanh diệt thì 

tươi khi héo. Còn đạo là thểông sanh diệt không hình tướng, nhưng ngày ngày mới và 

tươi, chẳng phải là cái không ngơ vô tri vô giác. Như chúng ta tu, khi xếp chân ngồi yên, 

bao nhiêu vọng tưởng mới cũ khỡi lên liên tục. Chúng ta bận lo diều phục vọng tưởng 

nên nhọc nhằn nét mặt đăm chiêu, chân mày châu lại... Một lúc nào đó bất chợt bặt hết 

vọng tưởng thì gương mặt tươi lên giống nhu đang mỉm cười. Người nào vọng tưởng 

nhiều thì bực bội cau có gương mặt như héo xào. Nhìn tượng Phật chúng ta thấy gương 

mặt Ngài thản nhiên tươi sáng và dường như mỉm cười. Vậy khi tâm chúng ta đa đoan 

nhiều rối loạn thì đầu óc mù mờ và hiện ra nét mặt u tối. Ngược lại khi tâm rảnh rang 

thanh tịnh thì đầu óc nhẹ nhàng sáng suốt và hiện ra nét mặt vui tươi. Hơn nữa khi tâm 

thanh thản nhẹ nhàng, cần giải quyết vấn đề gì thì trí chúng ta rất nhạy bén, giải quyết 

một cách mau chóng và chính xác. Thiền tông gọi trí này là “thời trí” tức là trí kịp thời, 



trí này sáng suốt nhạy bén do tâm không có vọng tưởng che đậy làm mờ. Như vậy lúc 

không nghĩ tính thì tâm yên lặng sáng suốt. 

“Đại thiên sa giới ngoại, hà xứ bất vi gia”. Ngoài đại thiên sa giới chỗ nào chẳng 

là nhà. Vì tâm thể không tướng mạo không giới hạn trong một phạm vi cố định, nên Ngài 

nói ngoài đại thiên sa giới chỗ nào cũng là nhà. Nghĩa là tâm thể thanh tịnh không tướng 

mạo mà trùm khắp pháp giới. Qua bốn câu kệ ngắn gọn chúng ta thấy Ngài là một thiền 

sư ngộ đạo thấu suốt được nguồng gốc của đạo và kiếp sống của con người. 

� 

THI ỀN SƯ Y SƠN 

  

Thiền sư Y Sơn họ Nguyễn, quê ở làng Cẩm, tỉnh Nghệ An, không biết năm sinh 

chỉ biết năm tịch là 1213, đời thứ 9 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tiểu sử của Ngài được in 

trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 205 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ dạy chúng của 

Ngài : 

 

Âm : 

 Như Lai thành chánh giác, 

 Nhất thiết lượng đẳng thân. 

 Hồi hỗ bất hồi hỗ, 



 Nhãn tình đồng tử thần.   

 Chân thân thành vạn tượng, 

 Vạn tượng thành chân thân. 

 Nguyệt điện vinh đan quế, 

 Đan quế tại nhất luân. 

Dịch : 

 Như Lai thành chánh giác, 

 Tất cả lượng bằng thân. 

 Xoay lại chẳng xoay lại, 

 Trong mắt con ngươi nằm. 

 Chân thân thành vạn tượng, 

 Vạn tuợng thành chân thân. 

 Cung trăng thành quế đỏ, 

 Quế đỏ tại một vầng. 

Giảng : 

“Như Lai thành chánh giác, nhất thiết lượng đẳng thân”. Như Lai thành chánh giác 

tất cả lượng bằng thân. Nghĩa là khi giác ngộ thành Phật (thành chánh giác) thì pháp thân 

trùm khắp không giới hạn, nên thiền sư Thường Chiếu nói : “ngoài đại thên sa giới chỗ 

nào chẳng là nhà”. Ý hai câu này nói, khi tu thành Phật hằng sống được với pháp thân 

thanh tịnh, thì mọi hành động tới lui qua lại, đều phát xuất từ tâm thanh tịnh. Mọi việc 

thuận nghịch xảy đến, Ngài nhìn nó bằng con mắt trí tuệ sáng suốt, dưới cái nhìn của 

Ngài, mọi sự vật đều phơi bày rõ ràng không có gì mờ mịt u tối. Thế nên các thiền sư 

thường dạy, hãy lo tu cho thành Phật, chớ đừng lo thành Phật không biết thuyết pháp. Vì 

tu thành Phật nói ra lời nào cũng là pháp hết, còn tâm chúng sanh thì nói ra lời nào cũng 

là nhân phiền não. Tăng ni ở đây tu đừng nghĩ rằng mình ở thiền viện, không học trường 

lớp không có cấp bằng mai kia không có phương tiện làm lợi ích chúng sanh. Thử hỏi 

muốn giáo hóa chúng sanh dùng cái gì để giáo hóa ? Dùng triết học dùng sự khôn ngoan 

đối đãi của thế gian dạy cho người, hay dùng đạo đức chân chánh ? Nếu dùng đạo đức 

chân chánh để giáo hóa chúng sanh thì học không chưa đủ, mà cần phải tu cho ngộ đạo 

mới có đủ trí đức để ra giáo hóa mọi người. 



Ngày xưa thầy tôi (Hòa thượng Viện Trưởng) thường nhắc đến Hòa thượng Phi 

Lai, ai tới học đạo Ngài không dạy gì hết mà chỉ bảo về niệm Phật đi. Một lời nói như 

vậy đã đủ cho người học tu rồi. Ngày nay chúng ta thuyết pháp từ sáng tới chiều mà 

người nghe ít ai lãnh hội. Hoặc có người nghe chỉ nói suông, gặp duyên nói toan là lời 

siêu Phật vượt Tổ, chính bản thân thì sống chẳng ra gì. Đó là tại cái lỗi của người thuyết 

pháp chưa sống được với những lời mình nói. Người nghe pháp cũng chưa sống được với 

những điều Phật Tổ dạy trong kinh luận, do vị giảng sư giảng giải cho mình nghe. Thế 

nên tăng ni học đạo nếu học cho thông để nói suông cho người khác nghe, mà thiếu tu thì 

chắc rằng sự truyền bá Phật pháp không kết quả bao nhiêu. Còn người nghe pháp chỉ chú 

trọng vào văn chương hay lời giảng lưu loát của giảng sư, mà không quan tâm đến đạo 

đức tác phong của người giảng, không thật tâm ứng dụng lời dạy vào đời sống hằng ngày 

của mình, thì người nghe cũng không được lợi lạc bao nhiêu. Có nhiều người bỏ thời giờ 

bàn huyền nói diệu mà quên sống cho mình, thật đáng thương. Người dù ít học mà thật 

tu(ít học là không học nhiều học rộng cả Phật học lẫn thế học, mà chỉ học Phật pháp căn 

bản rồi nắm vững để tu cho sáng đạo) sau khi sáng đạo tùy duyên ra hướng dẫn cho 

người tu không ngăn ngại. Bằng chứng cụ thể là Lục Tổ không học trường lớp nào hết, 

chỉ nghe câu kinh Kim Cang rồi vô chùa giả gạo sáu tháng, kế đó vào ẩn trong rừng với 

bọn thợ săn mười lăm năm ra giáo hóa thành Tổ. Ngày nay có ai dám chê Ngài không ? 

Mấy vị cử nhân Tiến sĩ cũng phải học với Ngài. Mỗi người chúng ta ai cũng có trí vô sư, 

sống được với trí này thì cái học bên ngoài là thứ yếu. Hiểu chỗ này rồi quí vị mới không 

nghĩ rằng mình tu mãi rồi dốt, sau này không làm được phật sự, không làm lợi ích cho ai. 

Phải nhớ, nhờ tu đức Phật mới chứng tam minh, lục thông, chứng nhất thiết chủng trí, 

thành bật thế gian giải... Có thật tu thì tâm an định trí tuệ sáng. Nếu giả tu, tu ngoài hình 

thức, tâm toan tính đủ thứ, tài sắc danh lợi vẫn say đắm như người chưa biết tu thì tâm 

càng ngày càng tối thêm, hiện tại không an lạc tương lai càng mờ mịt. 

“Hồi hỗ bất hồi hỗ, nhãn tình đồng tử thần”. Xoay lại chẳng xoay lại, trong mắt 

con ngươi nằm. Xoay lại là ngó vào trong, chẳng xoay lại là ngó ra ngoài, con ngươi nằm 

trong con mắt. Con ngươi và con mắt tuy hai tên mà không có hai thể. Nếu nói con ngươi 

thì thấy như một và nếu nói con ngươ và con mắt thì thấy như hai. Thật ra con ngươi và 

con mắt tuy hai tên mà là một thể, không tách rời nhau được. Thể chân thật nơi mình có 



sẵn, không tìm kiếm ở bên ngoài cũng không xoay lại bên trong tìm, nó sẵn có như vậy 

nên nói hồi hỗ không hồi hỗ. Hồi hỗ là nhìn vào, không hồi hỗ là nhìn ra, nhìn ra thì tìm ở 

ngoài, nhìn vào thì tìm ở trong. Nhưng thể chân thật đã có sẵn không ở trong không ở 

ngoài, giống như con ngươi nằm sẵn nơi con mắt, không phải tìm kiếm đâu cả, ngay con 

mắt là có con ngươi. Ngay nơi thân này có thể chân thật, không cần phóng ra hay nhìn 

vào để tìm. Tìm là không hợp đạo lý. Lâu nay chúng ta có cái lầm, nghe nói đạo là muốn 

tìm đạo ở chỗ này ở chỗ kia, hoặc nghe nói chân tâm thì tìm vào trong coi chân tâm ở chỗ 

nào. Học đạo như thế là sai lầm, nên ở trên Ngài nói “Xoay lại chẳng xoay lại, trong mắt 

con ngươi nằm”. 

“Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân”. Chân thân tức là pháp 

thân trùm khắp cả vạn tuợng và vạn tượng không rời pháp thân. Sau đây Ngài dùng ví dụ 

hết sức rõ ràng : 

“Nguyệt điện vinh đan quế, đan quế tại nhất luân”. Nghĩa là cung trăng thành quế 

đỏ, quế đỏ tại một vầng. Người xưa tưởng tượng trên cung trăng có cây quế đỏ và chú 

cuội. Vậy cây quế đỏ ở cung trăng là ở trong cung trăng hay ở ngoài cung trăng ?Ở đây 

Ngài lấy ví dụ cây quế với cung trăng không tách rời không xa lìa, để nói rằng pháp thân 

và vạn tượng cũng không tách rời nhau. Ý nghĩa đó rất là rõ ràng. 

� 

THI ỀN SƯ HIỆN QUANG 

Thiền sư Hiện Quang tên là Lê Thuần quê ở thành Thăng Long, không biết năm 

sinh chỉ biết năm tịch là 1221, đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông. Tiểu sử của Ngài được 

in trong quyển Thiền Sư Việt Nam trang 213 cùng tác giả. Sau đây là bài kệ nói lên cách 

hành sử trong thời gian tu hành của Ngài : 

 

Âm : 



 Na dĩ Hứa Do đức, 

 Hà tri thế kỷ xuân. 

 Vô vi cư khoáng dã,  

 Tiêu diêu tự tại nhân. 

Dịch : 

 Hứa Do tập theo đức, 

 Nào biết đời mấy xuân. 

 Vô vi sống đồng ruộng, 

 Người tự tại thong dong. 

Giảng : 

“Na dĩ Hứa Do đức, hà tri thế kỷ xuân”. Hứa Do tập theo đức, nào biết đời mấy 

xuân. Ngài học theo cái đức của Hứa Do nê không biết đời có mấy xuân. Trong Cổ Học 

Tinh Hoa có ghi câu chuyện hai ông Hứa Do và Sào Phu đời vua Nghiêu ở Trung Quốc. 

Vua Nghiêu là ông vua thời đại cổ của Trung Quốc, là một vị vua có đức độ nhất vào thời 

ấy, ông không muốn cho con mình nối nghiệp vua, ông đi tìm người hiền đức để nhường 

ngôi. Một hôm nghe đồn trong khu rừng có một hiền sĩ tên là Hứa Do, vua tìm đến nơi 

mời Hứa Do về triều để nhường ngôi. Hứa Do nghe xong bịt lỗ tai rồi bỏ đi ra ngoài 

sôngDĩnh Thủy lội xuống sông khoát nước rửa tai. Khi ấy Sào Phủ cũng dắt trâu ra bờ 

sông, thấy Hứa Do rửa tai hỏi : “Vì vi ệc gì mà bát phải rửa tai vậy ?” Hứa Do đáp : “Vua 

Nghiêu mời tôi về nhường ngôi, nghe đến danh lợi bẩn lỗ tai nên tôi đến đây để rửa”. Sào 

Phủ nghe xong gò dây dàm trâu không cho trâu uống nước và nói rằng : “Tôi định cho 

trâu uống nước ở đây nhưng e bẩn cả miệng trâu”. Nói xong dắt trâu lên khúc sông trên 

để cho trâu uống nước. 

Người xưa nghe danh lợi cho là nhơ lỗ tai, còn chúng ta ngày nay thì sao ? Giả sử 

chúng ta đang tu mà có người mời mình ra giữ chức gì quan trọng trong Giáo hội, hoặc 

ngoài đời thì thấy dơ lỗ tai hay là khoái lỗ tai ? Nếuthấy khoái lỗ tai thì đã nhiễm danh lợi 

rồi, thua người xưa lắm. Tuy ngài Hiện Quang tu chưa ngộ đạo, nhưng học theo đức của 

Hứa Do, đối với danh lợi Ngài không màng là đã hơn chúng ta rồi. Vì không thích danh 

lợi nên : 



“Vô vi cư khoái dã, tiêu diêu tự tại nhân”. Vô vi sống đồng ruộng, người tự tại 

thong dong. Bới không ưa danh lợi nên Ngài không ở thành thị, chỉ thích ở núi rừng, 

đồng quê thanh vắng, để làm người rảnh rang vô sự quên cả tháng ngày. Đó là tâm trạng 

của Ngài học theo gương tốt của người xưa. Ngày nay chúng ta tu nếu không khéo thì 

những từ ngữ “làm phật sự” sẽ làm lệch hướng nhắm của chúng ta. Nghĩa “làm phật sự” 

thì quá rộng, nhiều khi chúng ta kẹt vào danh lợi mà không hay. Tôi nhìn tình trạng hiện 

nay thấy cũng đáng lo, có nhiều người khi phát tâm tu thì rất là mạnh mẽ, lúc mới vào 

chùa dám dứt bỏ hết những danh lợi mình đang có trong tầm tay. Nhưng tu một thời gian 

bị nhiễm danh lợi trở lại. Thế nên khi tu chúng ta phải cẩn thận đối với danh lợi, xem 

thường danh lợi tu mới dễ tiến, nếu còn đắm trước danh lợi thì không tiến được. Người 

có địa vị cao trong đạo mà đắm trước danh vị, cũng giống như người phàm tục đuổi bắt 

danh lợi vậy. Tu như thế không thật sự tiến đạo mà chỉ tiến về mặt danh và lợi. Nếu tiến 

về mặt danh lợi thì chắc chắn là xa đạo. 

Sau đây là bài kệ thị tịch : 

 

Âm : 

 Huyễn pháp giai thị huyễn, 

 Huyễn tu giai thị huyễn. 

 Nhị huyễn giai bất tức, 

 Tức thị trừ chư huyễn. 

Dịch : 

 Pháp huyễn đều là huyễn, 

 Tu huyễn đều là huyễn. 

 Hai huyễn đều chẳng nhận, 

 Tức là trừ các huyễn. 

Giảng : 



“Huyễn pháp giai thị huyễn, huyễn tu giai thị huyễn”. Pháp huyễn đều là huyễn, tu 

huyễn đều là huyễn. Pháp là huyễn, tu cũng là huyễn. Tại sao vậy ? Bởi vì tất cả các pháp 

đều là phương tiện. Kinh Viên Giác, Phật dạy : Kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng, 

mặt trăng là chỗ chúng ta hướng đến, còn ngón tay là phương tiện không phải lẽ thật. 

Ngoài ngón tay chúng ta có thể dùng những thứ khác để chỉ mặt trăng, như cây thước hay 

cây gậy cũng có thể chỉ được. Vậy ngón tay cây gậy cây thước là phương tiện, ví là 

phương tiện nên là cái phụ. Mặt trăng là cái đích để nhìn là chánh. Cũng vậy, pháp Phật 

dạy như quán bất tịnh, quán từ bi đều là phương tiện, cho nên tùy theo căn cơ trình độ mà 

giáo hóa. Đối trị bệnh đức Phật dạy quán bất tịnh, đối trị tâm vọng tưởng đức Phật dạy 

quán sổ tức... Trong kinh A hàm có ghi lại câu chuyện Phật dạy quán bất tịnh, các thầy 

Tỳ kheo quán thấy thân mình bất tịnh quá nhờm gớm bèn nhờ người giết giùm. Đến ngày 

Bố tát đức Phật thấy chúng tỳ kheo sút giảm hỏi ra mới biết nguyên do. Phật quở : “Ta 

dạy các ngươi quán bất tịnh là để trừ ái dục, khi ái dục hết thì phải quán tịnh, tại sao phải 

tự tử ?” Vậy chúng ta thấy pháp tu là thật hay là huyễn ? Nó chỉ là huyễn dùng để đối trị 

những phiền não của chúng sanh. Đức Phật tùy bệnh cho thuốc, nên pháp không phải là 

chân lý. Kế đến Ngài nói tu cũng là huyễn. Ví dụ đức Phật dạy quán bất tịnh, chúng ta 

ứng dụng tu dùng trí quán tới quán lui, như vậy pháp là huyễn thì tu cũng là huyễn. 

“nhị huyễn giai bất tức, tức thị trừ chư huyễn”. Hai huyễn đều chẳng nhận, tức là 

trừ các huyễn. Nếu hai cái huyễn đó chúng ta không còn chấp tức là trừ các huyễn, là 

sống với lý trung đạo. Trong bài kệ Mộng của tôi có hai câu : “Gá thân mộng, dạo cảnh 

mộng”. Mộng tức là huyễn, thân mộng là thân huyễn, cảnh mộng là cảnh huyễn, cả hai 

đều là huyễn cho nên “mộng tan rồi cười vỡ mộng”. Thân cảnh đều là huyễn nên cười mà 

ra đi chớ có gì luyến tiếc ! Đó là ý nghĩa thâm thầm mà Phật Tổ dạy quá rõ ràng. 

� 



TỔNG  KẾT 
 

Phần Kệ tụng của các thiền sư đời Lý đến đây tạm xong. Sau đây là phần tổng kết 

để chúng ta thấu suốt được những đều cương yếu qua Kệ tụng của các Ngài. Học các 

thiền sư đời Lý, sở dĩ chúng ta học phần Kệ tụng, mà không học phần tiểu sử là vì tiểu sử 

đã được in trong quyển Thiền Sư Việt Nam và tôi đã giảng rồi. Kệ tụng của các Ngài hàm 

chứa tinh hoa của Thiền, cho nên tôi đem ra giảng cho quí vị nghe để thấy chỗ nhắm của 

các Ngài mà thực hành theo. Sau đây tôi sẽ nếu ra những điểm trọng yếu của Thiền qua 

những bài Kệ tụng của các thiền sư đời Lý. 

Trước hết các Ngài phá bốn kiến chấp của con người. Phá bốn bệnh chấp rồi các 

Ngài chỉ thẳng thể chân thật cho chúng ta nhận. Đối với người tu Phật, trước hết phải có 

nhận định chín chắn, cái nào giả biết giả, cái nào thật biết thật, muốn nhận ra cái thật mà 

không biết rõ cái giả, thì không làm sao nhận được cái thật. Như chúng ta vào tiệm vàng 

để mua, chủ tiệm đưa vàng giả, nếu chúng ta không biết vàng giả thì có mua lầm không ? 

Nếu không biết vàng giả thì thấy vàng thật chúng ta cũng không biết luôn. Như vậy muốn 

biết vvàng thật thì trước phải biết vàng giả. Cũng vậy, đặc điểm Kệ tụng của các thiền sư 

đời Lý là chỉ cho chúng ta biết trọng tâm của người tu là phải nhận được nơi mình cái gì 

là giả, cái gì là thật. Biết được cái giả để chúng ta không còn mê lầm chạy theo nó. Nhận 

ra cái thật chúng ta mới an nhiên tự tại. Nếu chúng ta không biết cái giả chấp cái giả cho 

là thật thì muôn đời không bao giờ nhận ra cái thật. Vì vậy nên các Ngài phá bệnh chấp 

giả cho là thật. 

Trước hết phá bệnh chấp thân. Trên lý tuyết chúng ta tạm chấp nhận nó là giả 

nhưng thật tế thì thấy thật. Do chúng ta không thấy thân này là giả, nên chấp nó là thật. 

Thân này không phải thật mà cho là thật là mê lầm. Từ cái mê lầm này sanh ra bao nhiêu 

thứ sai lầm khác. Như vậy người học Phật đầu tiên phải thấy tường tận thân này không 

thật. Trong kinh Kim Cang đức Phật dạy : “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược 

kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai”. Nghĩa là cái gì có hình tướng đều là hư dối, 

nếu thấy các tướng không phải tướng là thấy Phật. Nghe Phật nói như thế chúng ta liền 

hiểu, nhưng khi thu85c hành thì rất khó, đòi hỏi chúng ta phải dụng tâm tu miên mật mới 



thấu triệt được lý này. Lúc ngồi tu tôi quán sát thấy rõ thân này quá tạm bợ mong manh, 

chỉ có hơi thở ra hơi thở vào gọi là mạng sống. Mạng sống này do bốn đại hóa hợp mới 

có, nếu không nhờ bốn đại bên ngoài bồi bổ vào để duy trì mạng sống thì nó không thể 

nào tồn tại được. Nếu lúc nào đó thân này không còn dung nạp được bốn đại bên ngoài 

vào thì mạng sống không còn. Như vậy mạng sống là thật hay không thật ? Nếu thật thì 

tự nó tồn tại không cần vay mượn. Nhưng xét kỹ thì nó luôn luôn vay mượn, cả đời sống 

chỉ làm một việc là mượn trả, như chúng ta đang ngồi đây làm gì ? Mượn trả không khí 

phải không ? Không khí ở ngoài là của trời đất, vừa hít vô trả ra nói là hơi của tôi, có vô 

lý không ? Mượn đất, mượn nước cũng vậy. Nếu mượn trả suôn sẻ thì chúng ta cho là 

hạnh phúc an vui. Nếu mượn trả trục trặc thì nguy khốn khổ đau, bấy giờ phải đi bệnh 

viện, phải tìm thầy thuốc chữa trị, phải tốn tiền đủ thứ chuyện lôi thôi. Vậy cuộc sống của 

chúng ta không có gì quan trọng, cả ngày chỉ làm cái việc mượn vô trả ra mà thôi, thế mà 

chúng ta cho là quan trọng là thật. Khi thân này còn mượn trả đều đặn thì cho là thân 

mình thật, nhưng khi ngưng mượn trả, để ba ngày chưa chôn, thử hỏi chúng ta có chấp 

nhận khối thịt máu sình thúi là thân mình không ? Chẳng lẽ mình là cái thây thúi sao ? 

Khi sống thì tạm bợ mong manh, lúc chết là đồ bỏ chẳng ra gì. Thế mà trăm người như 

một cứ lầm chấp cho là thân mình thật, nên đức Phật nói chúng ta là kẻ mê muội đáng 

thương. 

Chính vì mê muội chấp thân này là thật , nên chúng ta thấy những nhu cầu cho 

thân cũng thật và quan trọng. Do đó mắt thì theo sắc đẹp, tai theo tiếng hay, mũi theo mùi 

thơm, lưỡi theo vị ngon... Cả ngày đuổi theo những dục lạc của thế gian. Ai cũng đuổi 

theo dục lạc thế gian và ai cũng muốn thu góp những dục lạc ấy về cho mình. Nếu mình 

được thì người khác phải mất, do đó tranh dành hơn thua bởi những thứ vay mượn, rồi 

hại nhau làm khổ lẫn nhau. Giả sử như chúng ta ăn một bữa tiệt thật linh đình, sau mấy 

tiếng đồng hồ trả ra thì sao ? - Hôi hám dơ bẩn không có giá trị gì hết, có khi nhân bữa 

tiệt đó, nhậu say rồi chém giết lẫn nhau. Nhân loại ngày nay đang khổ đau vì những thứ 

vu vơ vô lý đó. Người tu sở dĩ dùng chay lạt chính vì thấy sự vay mượn này không quan 

trọng nên không tìm cầu để hưởng thụ. 

Vậy, nếu thấy thân này không thật thì mọi cố chấp giảm đi, mọi sự đòi hỏi cho 

thân này giảm bớt thì trong cuộc sống hài hòa vui vẻ. Chúng ta chia sớt giúp đở nhau một 



cách dễ dàng, tạm sống thì tạm giúp nhau đâu có gì quan trọng. Đó là bước đầu mà các 

thiền sư đời Lý đã dùng Kệ tụng nhắc nhở chúng ta. Câu đầu bài kệ của thiền sư Vạn 

Hạnh nói : “Thân như điện ảnh hữu toàn vô”. Thân người như cái chớp hay cái bóng có 

rồi không. Thiền sư Viên Chiếu thì nói : “Thân như tường bích dĩ đồi thì”. Thân này như 

tấm vách đã hư mục. Thiền sư Bổn Tịch cũng nói : “Huyễn thân vốn tự không tịch sanh”. 

Thân này từ chỗ rỗng lặng mà sanh ra chớ không thật có. Chúng ta thấy cái nhìn về thân 

của các thiền sư thật là chính xác. Do đó nên các Ngài mới đạt được trạng thái tự tại 

thong dong không còn khổ đau vì nó nữa. 

Thứ hai là phá bệnh cháp tâm. Phàm điều gì chúng ta suy nghĩ đều cho là đúng cả. 

Ít khi nghe ai nói rằng tôi suy nghĩ như thế này biết có đúng không ? Mà chỉ nghe nói tôi 

suy nghĩ điều này là đúng. Thế nên sống năm ba chục người mà ít thân mến nhau thực sự 

là do không đồng ý kiến với nhau. Không đồng ý kiến nhau là tại người này nghĩ thế này 

cho là đúng, người kia nghĩ thế kia cũng cho là đúng, ai cũng bảo thủ cái vọng tưởng hư 

dối của mình, cố tình bênh vực nó nên đụng chạm nhau hoài. Vì không đồng ý nhau nên 

ở thế gian vợ chồng phải ly dị, cha con có khi phải từ nhau. Vì không đồng ý nhau nên 

mới có sự tranh giành ý tưởng này ý tưởng nọ, gây khổ cho nhau. Nhỏ thì ở phạm vi gia 

đình, lớn thì ra ngoài xã hội, lớn hơn nữa thì cả thế giới. Vọng tưởng hư dối tạm bợ mà 

con người chấp cho là thật. Chính vì nó mà người thế gian tranh chấp gây khổ cho nhau, 

người tu càng theo vọng tưởng càng xa đạo. Thế nên các thiền sư đời Lý dùng Kệ tụng để 

cảnh tỉnh chúng ta. Thiền sư Ngộ Ấn nói : “Hư vô tâm ngộ đắc hà nan”. Tâm rỗng lặng 

thì ngộ đạo không khó, tâm rỗng lặng tức là vọng tưởng hư dối lặng mất. Vọng tưởng hư 

dối lặng rồi thì đâu còn tranh chấp hơn thua. Và, ngài Tịnh Không cũng nói : “Trí nhâ vô 

ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân”. Người trí không ngộ đạo, ngộ đạo là người ngu. Tại sao 

vậy ? Người trí theo thế gian là lanh lợi khôn ngoan, mà lanh lợi khôn ngoan là chạy theo 

vọng tưởng. Chạy theo vọng tưởng nên không ngộ đạo, vì chưa sống được với thể hằng 

giác của mình. Ngược lại người ít vọng tưởng, không lanh lẹ nhìn bề ngoài thấy như ngu. 

Nhưng kỳ thật người ít vọng tưởng tâm sáng rất gần với đạo. Ở pháp hội của Ngũ Tổ 

Hoằng Nhẫn có hai vị “ Ngài Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Thần Tú là giáo thọ 

của năm trăm chúng, còn Lục Tổ Huệ Năng là ông tiều phu dốt học, vào chùa làm công 

quá giả gạo và phục dịch chúng tăng, thế mà được Ngũ Tổ truyền ý bát thừa kế Tổ vị. 



Giai thoại này cho chúng ta thấy rằng cái khôn ngoan lanh lợi ở bên ngoài, không phải là 

điều kiện tất yếu để ngộ đạo, mà người bên ngoài trầm tĩnh, trong tâm an định mới khả dĩ 

gần với đạo. Thế nên thiền sư Bảo Giám nói : “Nhược nhân yếu thức tu phân biệt, lãnh 

thượng phù sơ tỏa mộ yên”. Nếu người muốn biết cái chân thật mà cứ phân biệt, thì 

chẳng khác nào mây mà phủ trên ngọn núi, không bao giờ thấy được lẽ thật. Thiền sư 

Sùng Phạm cũng nói “Tâm không cập đệ qui”. Người tu mà tâm rỗng không, vọng niệm 

lăng xăng đã lặng hết thì người đó thi dậu. Chúng ta thấy vấn đề thi cử ở trường và ở nhà 

Thiền trái ngược nhau. Ở trường thì phải học giỏi nhớ nhiều mới thi đậu, còn trong nhà 

Thiền thì vọng tưởng phải lặng hết, như ngu như ngây mới đậu. Tức là gần với đạo hay 

ngộ đạo. 

Thứ ba là phá bệnh chấp hai bên. Người thế gian vì chấp hai bên nên có tốt xấu 

phải quấy... do đó mà sanh ra tranh chấp với nhau. Tranh cãi nhau là vì người này thấy 

mình phải cho người kia quấy, ngược lại cũng vậy. Nếu không còn thấy phải quấy tốt xấu 

thì đâu có cãi nhau. Nếu không thấy hai bên thì quí vị có đi cờ bạc không ? Có đi coi 

bóng đá không ? Tất cả những trò chơi giải trí này đều kẹt hai bên hơn thua, thế mà nó 

hấp dẫn và lôi cuốn rất nhiều người. Người nào nếu không kẹt hai bên thì rất dễ tu. Giả 

sử như có ai đó chê “thầy xấu quá !” Nếu chúng ta không kẹt hai bên tốt xấu thì không 

còn phiền não, còn kẹt hai bên thì sẽ buồng vì nghe người ta chê mình xấu. Như vậy tất 

cả những phiền não dấy khởi đều do thấy hai bên. Do đó Thiền sư Khánh Hỷ nói : “lao 

sanh hưu vấn sắc kiêm không”. Nghĩa là ở đời đừng có nhọc nhằn thưa hỏi sắc cùng 

không. Vì sắc và không đối đãi nhau không thật. Thiền sư Thông Biện cũng nói : “Sắc 

không câu bất quản, phương đắc khế chân tâm”. Nghĩa là  sắc và không là hai bên, không 

cố chấp vào hai bên thì mới hợp với chân tâm tức là hợp với Thiền. Và thiền sư Khánh 

Hỷ cũng nói : “Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, thùy tri phàm thánh dữ Tây Đông”. 

Người được đại dụng trước mắt thì không còn kẹt hai bên phàm với thánh. Như vậy Kệ 

tụng của các thiền sư dạy chúng ta đừng kẹt hai bên có không, phải quấy, hơn thua... Nếu 

không kẹt hai bên thì sẽ thấy được lẽ thật. 

Cuối cùng các Ngài dạy người học đạo không nên cầu đạo cầu Phật ở bên ngoài. 

Nếu hướng ra ngoài mà tìm cầu là sai lầm là xa đạo. Chỗ này Ni Sư Diệu Nhân cũng nói : 

“Mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền”. Mê đó cầu Phật, lầm đó cầu thiền. Tại sao cầu 



Phật là mê, cầu thiền là lầm ? Vì cái gì ta mong muốn tìm cầu là ở bên ngoài không phải 

sẵn có nơi mình. Song, Phật là tánh giác sẵn có nơi mình, thiền là trạng thái yên tĩnh của 

tâm mình, nếu hướng ra ngoài cầu là mê lầm. Thế nên tu mà còn hướng ra ngoài mong 

cầu đủ thứ là tu trong mê lầm, chớ không phải tu trong tỉnh giác. Thiền sư Nguyệt Học 

cũng nói “Đạo vô ảnh tượng, xúc mục phi diêu, tự phản thôi cầu, mạc cầu tha đắc”. Đạo 

không có hình tướng, nó sờ mó trước mắt, phải xoay lại mà tìm, chớ tìm nơi khác. Muốn 

tìm đạo chúng ta phải xoay lại nơi mình để sô`ng với đạo tâm, chớ tìm cấu ở đau xa. Ngài 

Ngộ Ấn cũng nói “Ngọc phần sơn thượng sắc thường thuận, liên phát lô trung thấp vị 

càn”. Trong núi có hòn ngọc sắc thường tươi tốt, trong lò lửa có hoa sen nở thật tươi. 

Ngài nói ngay nơi thân vô thường sinh diệt có cái chân thường không sinh diệt. Thiền sư 

Đại Xả cũng nói : “Chân tánh linh minh vô quái ngại, Niết bàn sinh tử nhậm già lung”. 

Cái chân tánh sáng suốt của mỗi người không có gì ngăn ngại, nếu nói sinh tử Niết bàn 

thì chân tánh bị che đây rồi. Và thiền sư Thường Chiếu cũng nói “Tại thế vi nhân thân, 

tâm vi Như Lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tầm chi cánh tài khoáng”. Ở đời làm thân 

người, nơi tâm Như Lai tạng, chiếu soi cùng khắp, tìm đó lại càng rỗng. Thân này ở thế 

gian mà tâm là Như Lai, tâm đó chiếu soi khắp cả mười phương, nếu tìm kiếm thì càng 

không thấy. 

Tóm lại nhìn chung toàn thể Kệ tụng của các thiền sư đời Lý, nhằm phá những 

bệnh của người đời cũng như người tu, đó là bệnh chấp thân thật, chấp tâm thật, chấp hai 

bên và tìm Phật ở bên ngoài. Sau đó chỉ thẳng nơi mỗi người có thể chân thật không sinh 

không diệt. Đấy là những điểm đặc biệt của các thiền sư đời Lý mà cũng là điểm tinh yếu 

của Phật Giáo. Tức là đức Phật thành Phật cũng đạt tới chỗ đó, chư Tổ cũng đạt tới chỗ 

đó. Phật Tổ cũng dạy cho mọi người tu đạt đến chỗ đó. Tu tới chỗ đó mới được tự do 

hạnh phúc. Tới đây là kết thúc phần giảng Kệ tụng của các thiền sư đời Lý. 
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