






TIỂU-SỬ
HÒA-THƯỢNG THIỀN-SƯ 
THƯỢNG BỬU HẠ THẮNG

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ 
A DI ĐÀ PHẬT

NAM-MÔ BỬU MINH ĐƯỜNG THƯỢNG LỊCH ĐẠI
TRUYỀN GIÁO TỔ SƯ TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

VIỆN CHỦ CHÙA BỬU MINH THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH 
TIỀN GIANG.

Hòa Thượng Thích Bửu Thắng 
(1917-2001)



Đường sanh tử như vó câu qua cửa
Chùa BỬU-MINH vắng bặt bóng TÔN-SƯ 
Thầy thâu thần lướt nhẹ chiếc thuyền từ

Rời uế độ vào Pháp-Thân Tịnh-Độ.

Hòa-Thượng pháp húy Nhựt-Thuận, Tự Thiện Lý hiệu Thích Bửu- 
Thắng thế danh Huỳnh-Văn-Giác., thuộc dòng LÂM-TẾ đời Gia Phổ 
thứ 41, là đệ tử của Tổ HỒNG-HOA.

             
             

            
             

             
            
            

            
             
           

Ngài sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại Thị Xã GÒ-CÔNG Tỉnh TIỀN- 
GIANG. Thân phụ là cụ HUỲNH VĂN THIỆT, thân mẫu là cụ ĐỖ- 
THỊ-THẾ. Ngài là con trai độc nhứt trong gia đình khá giả, nên thuở 
thiếu thời Ngài rất mực phong lưu, cầm, kỳ, thi, họa đều tinh thông 
nhưng sở trường là môn thi phú.

I -THÂN THẾ:

CHAO ÔI !

Nhân một dịp lên Sài-Gòn Ngài được xem vở tuồng về Lịch Sử Đức 
Phật, tâm hồn Ngài tự nhiên biến chuyển, thường suy tư trầm mặc, 
hình ảnh Đức Phật Thích Ca luôn xuất hiện trong tâm tưởng Ngài. 
Nhưng hột giống xa xưa vừa được khơi dậy thì lượng sóng của dòng 
đời cũng bắt đầu lôi cuốn. Theo quan niệm người xưa, quan trọng 
việc kế thừa hương quả. Năm 16 tuổi trên gương mặt của người 
thiếu niên còn rạng rỡ nét hồn nhiên thanh thản, Ngài vâng lệnh 
nghiêm đường tác thành hôn phối.Trong cuộc sống gia đình, tâm tư 
Ngài luôn luôn tư duy khắc khoải về cái gì ngoài nếp sống cuốn theo 
dòng đời. Sự thôi thúc trong tư tưởng mỗi ngày thêm mạnh.



             
            

           
               
              

             
             

 

“Trực-Chỉ dừng ngay chỗ vọng sanh 
Tức thì khổ hải biến thành Chơn-Như”.

               
             

   

     
      
       

     

BÀI 1

Từ đó Ngài chuyên tâm miên mật không hề sao lãng, sáu năm ròng 
rã Ngài đã ngộ được tâm yếu của Thiền.

Năm 1944 Ngài được Hòa-Thượng Bổn-Sư truyền giới Cụ Túc 
Phương-Trượng ban cho pháp hiệu BỬU-THẮNG và nhận biết Ngài 
là bậc Pháp-khí nên Hòa-Thượng đặc truyền pháp môn vi diệu 
Thiền-Trực-Chỉ, pháp môn nầy bị thất truyền gần 200 năm nay, từ 
khi tổ LIỂU-QUÁN viên-tịch. Khi nghe thuyết giảng, chủng tử sẵn có 
như được khơi dậy Ngài lãnh hội rất nhanh và chợt bật lên hai câu 
kệ:

II -XUẤT GIA:

     
      
        
     

Trực-Chỉ dừng ngay thiện ác liền 
Tức thì Bát-Nhã chiếu vô biên
Diệt sanh sanh diệt do tâm tạo 
Khéo chớ dụng tâm Phật hiện tiền.

Thiền là vô ngôn là chỗ trực nhận, nhưng qua hai bài kệ lời lẻ đơn 
sơ chất phác Ngài đã nương văn tự diễn tả được chỗ thênh thang 
rỗng lặng của Thiền.

Năm 24 tuổi (1941) Ngài quyết định bước theo chân Đức Phật, sắp 
xếp an bài gia nội xong. Ngài đến chùa PHƯỚC HỰU Huyện Gò 
Công Tây, biết duyên đời đã mãn, Hòa-Thượng HỒNG-HOA  hứa 
khả tác lễ thế phát xuất gia. Vốn bản chất thông minh, có trí nhớ tốt 
lại tinh tấn tu hành nên Ngài rất được Thầy thương bạn mến, sống 
trong Tăng chúng Ngài luôn luôn hòa với Huynh Đệ, đồng lao cộng 
khổ, không nài khó nhọc, bên trong thì miên mật dồi trao trí-tuệ thúc 
liễm thân tâm.



      
      

      
     

NGUYÊN bổn cao minh siêu thế tục 
LINH thành đại đạo độ quần sanh 
BỬU truyền lý pháp Tam thiên giới 
THẮNG ý tu hành Bát-Nhã sanh.

Năm 1960 Ngài rời chùa Huệ-Quang về ấp Kim Liên thị xã Gò Công 
tỉnh Tiền Giang cất một thất lá ẩn dật tu hành cho tròn đạo hạnh và 
chùa Bửu-Minh được Ngài khai sơn từ đó. Cơ duyên lại đến cũng
vào năm này. Ngài thâu nhận một người đệ tử đầu tiên Nam giới, từ 
đó hai Thầy trò tự lực cánh sinh, trong hoàn cảnh thật là kham khó 
mà Ngài vẫn bền tâm vững chí không một chút sờn lòng. Đây cũng 
là bước đầu trong giai đoạn hoằng đạo.

Năm 1958 Thượng-Tọa trụ trì chùa Bửu-Lý viên-tịch Ngài được bổ 
nhiệm về giữ chức Trụ trì, nay là chùa Huệ-Quang ở tại thị xã Gò- 
Công. Tuy là một Trụ trì nhưng Ngài có một nếp sống rất là đạm 
bạc, Ngài thường thối thác những đám cúng tụng linh đình, những 
nghi lễ rườm rà trịnh trọng. Đối với Ngài lấy việc tọa thiền làm cơm 
áo, lấy trí huệ làm sự nghiệp tiến thân, thập phương tín thí thường 
gặp Ngài trong bộ đồ vải sờn vai sút gấu, cuộc sống thô-sơ đạm bạc 
giúp cho Ngài dễ dàng trui luyện đạo tâm.
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Lân lân lẻo lẻo bặt duyên ngàn 
Rần rộ hoa lòng phát trổ quang 
Sanh-tử đâu còn lo sợ nữa
Niết-Bàn tợ huyễn hết cưu mang.

Ngay đó Thầy trò tương ngộ, Hòa-Thượng ấn chứng cho Ngài là bậc 
chân truyền, là người nối truyền mạng mạch Như-Lai và truyền bài 
kệ pháp phái.



“Tự lợi là nhà, lợi tha là sự nghiệp” . Đó là phương châm của ngài 
trên bước đường vào đạo. Năm 1983 Đại-Đức Trụ trì tịnh-xá Ngọc- 
Thành Chợ-Lách tỉnh Bến-Tre thỉnh ngài về khai thiền, bài pháp ngài 
nói đầu tiên là :

và từ đó bước chân vân-du của Ngài thường được dừng lại tại các 
Chùa khác tỉnh Bến-Tre, để thuyết giảng cho những hành giả mến 
mộ tu thiền. Nội dung của những bài giảng càng sâu-sắc thì sự
loan-truyền càng rộng rãi và bước chân của ngài lại cùng khắp.

Chúng-sanh vô-biên Bồ-Tát thệ nguyện độ, nhưng duyên hợp tan là 
sự thông thường trong nhân sinh thế thái, bài pháp được tạm ngưng 
mà bước chân Ngài chưa dừng lại.

            
             
               

          
             

            

Năm 1985 ngài được Hòa-Thượng Huệ-Hưng hiệu phó trường cao 
cấp Phật-học Việt-Nam, Viện-Trưởng Tu-viện Huệ-Quang Đầm Sen 
Thành-Phố Hồ-Chí-Minh mời về khai Thiền tại Tu-Viện. Đây cũng là 
điểm Ngài dừng bước vân du khá lâu (từ năm 1985 đến năm 1987) 
để khai Thiền-Trực-Chỉ. Ngót hai năm dài trong thời gian rất khó 
khăn vất vả, nhưng với hoài bão hoằng-pháp lợi sanh báo Phật ơn 
đức Ngài không nản chí sờn lòng. Tuổi đời càng cao, sức khỏe càng 
kém, đường dài ngót 50 cây số, Ngài phải lặn lội từ đêm khuya giá 
lạnh đi bộ gần hai cây số xếp hàng mua vé, chỉ vì hạnh-nguyện Bồ- 
Tát, Ngài vui trong việc làm Xả-kỷ lợi-tha.

“LUẬN THỨC CHỖ TU THIỀN”

III -HÀNH ĐẠO

Cuối năm 1987 tứ đại bất an Ngài về chùa Bửu-Quang (Hòa Hưng 
Sài Gòn) dưỡng bịnh, sau hai tháng vừa bình phục thì Ngài tiếp tục 
vân du, tập hợp những Phật tử mến mộ tu Thiền thành lập Đạo tràng 
Kim-Cang Bát-Nhã hơn 100 vị. Thầy trò trong niềm hoan-hỷ đạo 
tình, khóa thiền này được sinh hoạt từ năm 1987 đến năm 1994, đôi 
lúc gặp chướng duyên trở ngại Thầy trò đều cùng nhau vượt qua.



Năm 1991 truyền giới Sa-Di, Sa-Di Ni phương-trượng cho năm vị 
xuất-gia tại chùa Long-Hưng. Làm hạnh Bồ-Tát vân du hóa tha 
nhưng Ngài cũng không quên tiếp độ những ai hữu duyên tại trú xứ. 
Tại Bổn Tự Bửu-Minh Ngài thâu nhận 18 đệ tử xuất gia, 7 Tăng, 11 Ni 
vào nội viện. Đệ tử Y chỉ gồm có Thầy Thích Thiện Lạc, Thầy Huệ 
Quang, Thầy Thiện Chánh, Thầy Quảng Thới, Thầy Thiện Tâm. Số 
ngoại viện Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di nhiều không tính kể.

            

            
             

             
              

            
         

  

              
            

            
        
            

Đến 1988 Thượng-Tọa Trụ-trì chùa Long-Hưng huyện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng-Nai thỉnh Ngài về khai Thiền và chứng minh lễ Khánh 
Thành Tịnh-thất Giác-Quang trong khuôn viên Chùa. Trong thời 
gian giảng dạy tại đây Ngài đã tùy duyên hóa độ một đệ tử nữ làm lễ 
xuất-gia tại chùa.

Năm 1995 nghĩ mình tuổi cao sức kém Ngài dừng bước vân du trở 
về trú-xứ tùy cơ hoằng hóa, thường có những buổi tham vấn Ngài 
dựa vào câu hỏi của Thiền khách mà khai thiền. Những bài giảng 
của Ngài trong suốt đời hoằng đạo được các môn sinh gom lại 
soạn thành sách để làm Pháp bảo trong Tông môn.

            

Hòa-Thượng là người siêng năng chịu khó, trong sinh hoạt đời sống, 
ngài không quản gian lao, đem hết sức mình tự lực cánh sinh. Ngài 
rất thương đồ chúng nhưng luôn luôn giữ hạnh cần kiệm để tránh 
tiêu pha lãng phí, trong hạnh tu Ngài dùng thân giáo sách tấn Đệ tử, 
tránh buông lung giải đãi. Trong ngôi cổ-Tự Bửu-Minh Ngài là cội 
Bách-Tùng cho môn nhơn tứ chúng che mưa đỡ nắng.

IV –CÔNG HẠNH

Đã soạn: -Sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. -Thiền-Đạo. - Trực- 
Chỉ-Thiền.



V –NGỌA BỆNH

-Thôi đừng ép tôi ăn nữa, đến đây đã viên mãn rồi.

             
             

              
             

         
           

Rồi Ngài bắt đầu tuyệt thực, nằm yên tịnh thần trong tư thế ngọa 
thiền để đón nhận sự vô thường phân hoại. Đồ chúng sót xa nhìn vị 
Thầy tôn kính héo mòn trong từng khoảnh khắc.

Vô thường biến đổi thân tứ đại mõi mòn, lượng ăn uống càng ngày 
càng giảm thiểu, tháng Chạp năm Canh Thìn (2000) Ngài ngọa bịnh 
tại sàng, nhận được thân tứ đại huyễn su đã đến lúc không cần nuôi 
dưỡng nữa, Ngài nói với đồ chúng:

            
           

           
               
            

              

             
             

            
            

             
   

Trong hạnh Bồ-Tát lợi tha Ngài luôn chịu kham khổ nhẫn-nại, có dạo 
Ngài lặn lội từ Gò-Công lên Sài-Gòn đúng ngày giảng quy định, 
nhưng đến nơi nhơn duyên không thuận thời giảng phải dừng lại 
Ngài lại quay về ba lần liên tục như thế. Ngài vẫn an nhiên chấp 
nhận kham nhẫn đợi chờ, tâm Bồ-Tát thể hiện trên khuôn mặt đầy 
lòng bi mẫn. Với tâm nguyện độ tha báo đền ơn Phật, Ngài làm việc 
không phân giờ giấc, chẳng ngại yếu già, khách ở xa đến tham vấn 
đạo, Ngài vui lòng tiếp đến quá bữa Ngọ trai, khách ở đêm Ngài tùy 
duyên khai-hóa đến qua canh Tý. Ngài thường ví mình như con chim 
Tiều-Liêu mong đem sức nhỏ bé dập tắt ngọn lửa hồng Tam giới. 
Công hạnh của Ngài thật quả cao siêu, Ngài là điểm sáng cho đoàn 
hậu học noi theo.

Ngày mùng 3 tháng Giêng năm Tân Tỵ (2001) Ngài được đưa vào 
bịnh viện đa khoa Gò-Công để chữa trị. Các Y, Bác-Sĩ tận tình chăm 
sóc nhưng sức khỏe Ngài vẫn trong tư thế mỏi mòn chờ đợi. Sáng 
ngày 18 tháng Giêng năm Tân Tỵ Ngài được đưa về chùa, bốn đại 
tùy duyên tăng giảm, nhưng trong đôi mắt tinh anh trong sáng Ngài 
đã biểu hiện được một sức sống vĩnh hằng.



Tuổi đời thọ 85 và được 57 Hạ Lạp.

     

Sáng ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Tỵ Ngài gọi đồ chúng lại dặn 
dò sắp xếp cho tang lễ, giọng nói của Ngài mệt mõi rời rạc từ từ . 
Đến lúc 2 giờ ngày rằm tháng 2 năm Tân Tỵ Phật lịch 2545 tức ngày 
9-3-2001 Ngài thâu thần tịch diệt.

     
       

       
       

       
Trích Bộ sách Từ Điển TRỰC CHỈ THIỀN
 











































































































































































































































































































































































































 

 
 

  

 

 
 

 

  

    
      
        

      
      
  

   
   

                  
              

              
                 
                          

      
                
                

                                
                 

                
                
                   

                  
          

                 
                  

                        
             
   

            
                 

                
             

             
               

  

            
             
   

            
                 

                 
             

             
               

  

                 
                  

            

             
       

                 
               

                                
                  

                
               

    
      

        

             
       

                 
                

    
           
                   

                
           

    
       

      

              
                 
            

    
     
       

      
      

  
   

   
                  

               

    
  

   
   

                  
              

    
       
          

     

    
      
          

       

    
       
          

     

    
       
        

       

    
      
        

       

    
      

          
      

    
      
        

       

             
                

              

    
     
        

       

           
                

             
   

           
                

             
   

    
  

   
   

               
                
 

    
  

   
   

                
                

           
                

             
   

    
  

   
   

                
                

           
                

             
   

 
 

 

                   
                  

                 
                 

                 

                   
                  

                 
                 

                 

      
                 
                

              

                  
        

              

                 
                  

            

                
              

              

 

 

                  
               

                 
               
                  

   

                
                

            
 

                
          

                 
                  

            

                
          

                
                

            
 

                 
             
                

              
     
                

     

                
             

              
             

         
               

      

                
                

            
 

                
             

              
             

         
               

      

              
             

          
       

 

               
            

             
             

            
              
       

               
            

             
             

            
              
       

             
             

          
         

 

             
             

          
           

               
            

             
             

            
              
       

               
            

             
             

             
              
       

                
          

              
            

              
                
                

 

LỜI CẨN BẠCH

    
  

   
   

                
                

     
   

    
   

                
                

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
Nam-Mô Long-Hoa Giáo-Chủ Di-Lặc Tôn Phật
Nam-Mô Tây-Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Lịch
Đại Tổ-Sư Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Từ-Bi Tác-Đại Chứng Minh.

“Những cuồn băng và bộ sách từ điển Trực-Chỉ-Thiền mà Thầy 
đã phân tách dầu có trãi qua 100 năm hay lâu xa hơn nữa nếu có 
Thiện-Tri-Thức hay sở hữu thiện căn nào hội đủ nhơn duyên xem qua 
đều được tỏ ngộ”.

“Các con nhờ Thầy mà nên đạo, Thầy cũng nhờ các con mà còn đạo…”

Kính bạch chư Tôn Đức và quý vị Thiện-Tri-Thức, thật là một đại 
sự nhơn duyên trong thời mạc pháp chúng ta được hội ngộ cùng 
Thầy. Gặp được một bậc Đại Thiện-Tri-Thức phân tách Trực-Chỉ 
Thiền Bát- Nhã là một điều hy hữu trên cõi đời này.
Để tôn trọng quy kính lời dạy ấn khả phó chúc của Sư-Phụ và ngọn 
vô tận đăng Trực-Chỉ-Thiền đã thất truyền từ lâu đi vào quên 
lãng nay được Thầy làm sống lại mãi mãi với không gian thời 
gian vô tận. Đó chính là Như-Lai Tri-Kiến mà chư Phật, chư Tổ 
truyền thừa cũng chính là Bổn lai diện mục, Phật tánh của chính 
mình. Để đền đáp công ơn sư phụ hôm nay đệ tử chúng con 
thành kính xin kết lập và trùng tuyên.
Tuy thời gian 15 năm hoằng pháp lợi sanh, nhưng Thiền ngữ lục hiển 
cận nơi Thầy chỉ truyền thì như hư không bất sanh bất diệt…
Những đề tài Thầy phân tách thuyết giảng đều là kho báo vô giá Như- 
Lai, toàn là lời vàng, ngôn giản, lý lươn. Có lúc khai viển có lúc hiển 
cận, hiển thị thế gian pháp là Phật pháp là Bát-Nhã, là giải thoát ( Hiển 
Phật-Tánh ).

“Bửu Minh tự linh thiêng 
Khai sáng Trực-Chỉ-Thiền 
Cố đại lão Hòa-Thượng 
Thiền-Sư lưu vạn niên”

“Thầy sở dĩ phân tách Trực-Chỉ-Thiền ( Bát nhã ) bấy lâu nay cũng chỉ vì 
lợi ích quần sanh, báo Phật ân đức mà thôi. Ngoài ra không vì việc gì 
hết”.



 
  

 

 
 

  
 

  
 

 
 

   

      
           

        
   

      
              

            
             

          
        
         
           

          

            
             
   

            
                 

                 
             

             
               

  

                 
                  

            

          
             

     
          

               
                 

            
            

           
            

      
           

         
   

      
              

            
             

          
        

         
           

          

        
             

        
        

              
               

           
           

           
           

         

        
             

       
        

              
              

          
           

           
           

         

        
             

       
        

              
              

          
           

           
           

         

          
             

     
        

              
              

          
           

           
           

         

          
             

     
        

              
              

          
           

           
           

         

          
             

     
        

              
              

          
           

           
           

         
 

               
             

            
        

          
  

              
             

           
          

             
             

           
           

  

             
             

           
           

 

             
             

           
         

 

Hòa-Thượng Viện-Chủ tu viện Huệ-Quang Thượng Huệ Hạ Hưng là 
luật sư, Pháp-Sư, bậc danh tăng chơn tu đã nhiều lần tán thán 
Hòa-Thượng Bửu-Thắng Thiền-Sư trước đại chúng”


        
              
              

          
           

           
           

         

             
             

           
         

 

          
  

Hòa-Thượng thượng Bửu hạ Thắng là vị Thiền-Sư đã ẩn tu từ lâu. 
Năm 1983 do cuốn băng của sư Giác-Trí trụ trì Tịnh-Xá Ngọc Thành 
huyện Chợ-Lách Tỉnh Bến-Tre thỉnh pháp: “Luận Thức Chỗ Tu Thiền” 
và “Chơn-Không, Diệu-Hữu”, do Hòa-Thượng Bửu Thắng giảng tại 
chùa Bửu-Minh.

        
              
              

         
           

           
           

         

“Hòa-Thượng Bửu-Thắng phân tách Trực-Chỉ-Thiền lời nói hết 
sức từ tốn, giản dị, chơn thật, sâu kín, sắc bén tuôn tràn như 
thác đỗ, thao thao bất tuyệt mà không hề có suy nghĩ (Tự tánh 
thuyết pháp). Có mấy lần Hòa-Thượng hỏi: Hòa-Thượng Bửu 
Thắng giảng đề tài gì để Hòa- Thượng giới thiệu, Hòa-Thượng 
Bửu Thắng đều nói: “Hễ lâm sàng mới ứng dụng Hòa-Thượng”. 
Hai vị Hòa-Thượng Thiền-Sư rất khéo “Ứng hóa vi chơn” pháp 
phương tiện cốt chỉ để giác-ngộ quần sanh mà thôi.

 

Kế tiếp có Hòa-Thượng KQ thuộc Tông Thiên-Thai ( tu đã đến tột 
cùng Chỉ Quán ) đến tham vấn cầu đạo.
Sau khi trà nước, Hòa-Thượng Bửu-Thắng hỏi: Ngài đến viếng chùa 
hôm nay chắc nhơn tiện đi ngang ghé vô chơi?

 

                
   

            

            

            

             

     

   

-Hòa Thượng KQ: “Tôi đến thẳng đây để cầu ngài gỡ kẹt cho tôi”

            

-Hòa Thượng Bửu-Thắng: “Đã tu đến bậc Hòa-Thượng còn kẹt cái 
gì nữa”

            
       

            

-Hòa Thượng KQ: “Còn kẹt chớ Hòa Thượng! càng lên cao càng 
té nặng, mà hễ té là tan xác”

            

            

            
                                    

            
            

     
            

   

-Hòa-Thượng Bửu-Thắng: “Vậy xin ngài cứ hỏi”
-Hòa Thượng KQ: “Tu làm sao để có Bát Nhã bạch Hòa Thượng?”
-Hòa-Thượng Bửu-Thắng im lặng mĩm cười.

            

   

-Hòa-Thượng KQ hỏi lại: “Tu làm sao để có Bát-Nhã bạch Hòa 
Thượng?”
-Hòa-Thượng Bửu-Thắng: Chỉ Quán.

DUYÊN KHỞI VÀ SỰ HOẰNG PHÁP CỦA HÒA THƯỢNG BỬU 
THẮNG THIỀN SƯ.



 

       
         

                 
  

         

       
         

                 
  

         

          
     

             -Hòa Thượng KQ: “Tu Chỉ quán là tu định huệ có phải không Hòa-
Thượng”

          
     

-Hòa-Thượng Bửu-Thắng chặn lại: “Trong kinh đâu có Bát-Nhã định, 
Bát-Nhã huệ, Bát-Nhã chỉ, Bát-Nhã quán”.

-Hòa Thượng KQ: “Vậy làm sao có Bát-Nhã bạch Hòa-Thượng?”
-Hòa Thượng Bửu Thắng: “Ra biển thì phát định huệ để tu, còn đến 
bờ thì phải định huệ xả”.

-Nghe đến đây Hòa-Thượng KQ bừng ngộ. 
(Công án 22 trong 32 công án Trực Chỉ Thiền)

 

  

           
            
          
               

          
           
           

            
             

             

               
            

              
              

                
            
            

 

 

 

 
 

                
                

               
                  

                
                 
              

               
                 
                 

             

             
              

             
               

               
              

              
            

           
              
             

              
            

               
            

              
              

                
            
            

 
             
              

             
               

                
              

              
           
            

               
             

                
         

              
               

             
                 

               
               
               

            
              

               
                 

               

Cuốn băng của Sư Giác-Trí đã đến tay Hòa-Thượng Viện-Chủ Tu-Viện 
Huệ- Quang, biết là gặp được bậc Đại Thiện-Tri-Thức đang ẩn dật, 
Ngài liền cùng với Thượng-Tọa Thích Thiện-Lạc Viện chủ chùa Long- 
Hưng tức tốc xuống tận Gò Công chùa Bửu Minh để vấn an và tham 
vấn. Biết được Hòa-Thượng Thiền-Sư Bửu-Thắng đã đắc pháp bí 
truyền Trực-Chỉ-Thiền, nên liền thỉnh cầu Hòa Thượng Thiền Sư Bửu 
Thắng lên Tu Viện Huệ Quang khai Thiền-Trực-Chỉ (Bát- Nhã). Ngài 
nhận lời và đã phân tách Trực-Chỉ-Thiền đầu tiên tại Tu-Viện Huệ- 
Quang ngày 1-8-1985, kể từ đó đến tháng 4-1987 gần hai năm được 
hơn 40 đề tài làm đất bằng dậy sóng và Đầm-Sen hoa tỏa hương.
“Hữu duyên tắc thí, tán duyên tắc tịch”, đó là pháp tập tán duyên hợp 
đến tháng 4-1987 là hết duyên ở Tu-Viện Huệ-Quang. Hội đủ nhơn 
duyên thời quả báo hoàn tự thọ, chỉ vài tháng sau Kim cang Bát-Nhã 
đạo tràng được hình thành liên tục cho đến ngày Thầy viên tịch. Thầy 
đã giảng dạy trên 50 đề tài thật sâu sắc, phong phú nhờ vậy mà sự 
hoằng pháp Trực-Chỉ-Thiền của Thầy được hoàn toàn viên mãn. Đề tài 
thuyết pháp sau cùng của Thầy là Minh-Tâm Kiến-Tánh năm 1997 tại 
chùa Long-Hưng.
Bộ sách từ điển Trực-Chỉ-Thiền nầy được kết tập và trùng tuyên là các 
đề tài Thầy thuyết giảng và dạy chúng. Để quý vị Thiện Tri-Thức dễ dàng 
tham cứu tu tập, lần bước theo những dấu chân Vô-Tướng của Thầy, 
mặc dầu các đề tài Thầy thuyết giảng rất đầy đủ tướng - tánh, lý - sự, 
thễ - dụng, phương tiện – cứu cánh, khai viễn hiển cận, hiển mật thiện 
duyên, khai – giá trì phạm, quyền thiệt đốn tiệm, thủ xả gia giảm, khai 
quyền hiển thiệt, tác chỉ nhậm diệt, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, trực 
tri nhận nhập Như-Lai Tri-Kiến, hiển Phật- Tánh.. các mạch kinh huyệt 
Thiền đều dung nhiếp trong các tông môn, kinh, luật, luận, tục tạng kinh, 
để quý vị tham cứu dễ dàng nên đã sắp xếp theo từng chương mục. 
Trực chỉ, Ý chỉ, Diệu- Chỉ, Mật- Chỉ… có một số đề tài không y cứ theo 
thời gian, nhưng tất cả đều để y nguyên văn lời nói Thiền ngữ của Thầy.



 
 

 

 

  

 

 

 

 

             
         

                

             

              

             

              

              

             

 
 

 
 

Được duyên lành hội ngộ cùng Thầy ngay buổi ban đầu tại Đầm-Sen tu 
viện Huệ-Quang nghe Thầy phân tách Trực-Chỉ-Thiền (1-8-1985) thấy 
say mê, bàng hoàn tỉnh ngộ do sức lôi cuốn của Thầy và kể từ đó theo 
Thầy học đạo cho đến lúc Thầy viên-tịch. Được Thầy chỉ định cho phép 
tác bạch trong các đề tài Thầy thuyết giảng và cũng nương theo đại 
nguyện của Thầy hoằng pháp lợi sanh báo Phật ân đức nên đã phát 
nguyện thiết tha kết lập bộ sách Từ Điển Trực-Chỉ- Thiền ngữ lục vào 
ngày lễ giỗ Tiểu Tường của Thầy tại Tổ đường chùa Bửu Minh trước 
chư Tăng, Ni và chư Phật tử câu hội về.

 
 

              
            

               
                 
              
  

                 
     

   
 

             
       
        

  

              
            
               
                 
              
   

                 
     

   
 

             
       
        

              
            
               
                 
              
   

                 
     

                  
                 

              
             

  

Con xin sám hối trước 10 phương chư Phật, chư Tổ và Thầy đệ tử tài 
hèn sức mọn, trí tuệ kém cõi, nhưng vì bản nguyện nên cố gắng hết 
sức mình để kết tập hoàn thành bộ sách Thiền nầy mong sao Như-Lai 
Tri-Kiến của Thầy soi sáng làm cho chúng sanh sở hữu thiện căn sớm 
tỏ ngộ giải thoát.

              
            
               
                 
              
   

                 
     

                 
     

             
         

              
              

             
           

Nguyện cầu 10 phương chư Phật chư Tổ và Giác linh nhị vị Hòa- 
Thượng Thiền-Sư Thượng Bửu Hạ Thắng và Hòa-Thượng Thượng 
Huệ Hạ Hưng, hộ trì cho bộ sách từ điển Trực-Chỉ-Thiền kết tập nầy 
được thành tựu viên mãn, phổ truyền khắp pháp giới để tất cả chúng 
sanh hiện đời và đời sau huân tập xông ướp để sớm được Minh- 
Tâm Kiến-Tánh, giải thoát hiện tiền và đời sống trong Bát-Nhã giải- 
thoát.

Nguyện đem công đức nầy hồi hướng về khắp tất cả, đệ tử và tất cả 
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 

Nam-Mô A-Di-Đà Phật.

   
 

            
        

        

Đệ tử kết tập
Lệ-Huệ Thiện-Trí
Ngày húy kỵ tiểu tường cố đại lão Hòa-Thượng thượng Bửu hạ 
Thắng. Rằm tháng 2 năm nhâm Ngọ Phật-Lịch 2545
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trích Bộ sách Từ Điển TRỰC CHỈ THIỀN


