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 Vua Trần Nhân Tông sau khi rời bỏ ngôi vị đế vương, Ngài đã dứt 

khoát chọn cuộc sống sơn Tăng, an nhàn tiêu sái, tự tại trên non thẳm, không 

gì có thể buộc ràng. Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đã ra đời nơi đây, 

hòa với suối reo rừng trúc thành bản Thiền ca thánh thót vi vu. 

“Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca” là bài ca thành đạo của Sơ Tổ Trúc 

Lâm, khi Ngài xuất gia tu trên núi rừng, được niềm vui đạt đạo. 

Bài này với tư cách người xuất gia đạt đạo, Ngài khuyên dạy hàng tu sĩ hãy 

nuôi ý chí xuất trần, nỗ lực tu hành để đạt được kết quả mỹ mãn. Tăng sĩ 

Việt Nam đặc biệt là Thiền tăng, chúng ta cố gắng làm sống dậy tinh thần 

của Phật giáo đời Trần, để mọi người thấy được cái siêu thoát phi thường 

của Phật giáo, chớ không phải tầm thường như người ta vẫn tưởng. 

Thích Nhật Quang 

Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. PL. 2548 – DL. 2004 
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LỜI ĐẦU SÁCH 

 Vua Trần Nhân Tông sau khi rời bỏ ngôi vị đế vương, Ngài đã dứt 

khoát chọn cuộc sống sơn tăng, an nhàn tiêu sái, tự tại trên non thẳm, không 

gì có thể buộc ràng. Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đã ra đời nơi đây, 

hòa với suối reo rừng trúc thành bản Thiền ca thánh thót vi vu. 

Để từ đó, 

Trong từng phút giây hiện thực những trống vắng đảo điên không còn nữa. 

Khoảnh khắc hiện thân sống lại con người thực của mình, không thêm thắt 

họ tên hay bất cứ gì khác. Phút giây này thiên thu. Người xưa nói “một niệm 



muôn năm”, cũng nói “khoảnh khắc tròn đầy xưa nay, không hề vắng thiếu.” 

Đột phá vào được chỗ này rồi thì suối reo trắng gội mà tất cả hiện thành. 

Suối reo rừng trúc, muôn cây nội cỏ cho đến tất cả pháp giới chúng sanh, 

mười phương các bậc Hiền Thánh thảy đều ở trong ấy. Nhi nhiên tĩnh tại. 

Ô hay! Chừ, 

Đường trần thênh thang, niệm trần vô vàn ta luôn bình yên. Chừng ấy, riêng 

tư biền biệt vắng bóng muộn phiền, tròn đầy bi nguyện hiện tiền. Và như 

thế, Suối Reo Rừng Trúc nhập bước cô thôn, trời Thiền rực sáng. Bài ca 

thành đạo của Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã cùng muôn sinh reo 

vang khúc diệu thường, từ muôn xưa cho đến muôn sau. 

Thường Chiếu, 04 - 10 - 2004 

Thích Nhật Quang. 

 

---o0o--- 

ĐẮC THÚ LÂM TUYỀN THÀNH ĐẠO CA 

 “Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca” là bài ca thành đạo của Sơ Tổ 

Trúc Lâm, khi Ngài xuất gia tu trên núi rừng, được niềm vui đạt đạo. 

Bài này với tư cách người xuất gia đạt đạo, Ngài khuyên dạy hàng tu sĩ hãy 

nuôi ý chí xuất trần, nỗ lực tu hành để đạt được kết quả mỹ mãn. Sau khi tự 

lợi cho mình rồi, kế đến phải nghĩ đến chúng sanh, vì lợi ích của muôn loài 

mà truyền bá chánh pháp. Đó là công đức và lợi ích lớn lao của hàng xuất 

gia. Vì thế vua Trần Nhân Tông đã bỏ ngôi vị đế vương, xuất gia vì lợi ích 

của mình và chúng sanh. 

Nguyên bài ca thế này: 

Sinh có nhân thân, 

Ấy là họa cả; 

Ai hay cốc được, 

Mới ốc là đã. 

Tuần này mà ngẫm, 

Ta lại xá ta; 

Đắc ý cong lòng, 

Cười riêng ha hả. 

Công danh chẳng trọng, 



Phú quý chẳng màng; 

Tần Hán xưa kia, 

Xem đà nhàn hạ. 

Yên bề phận khó, 

Kiếm chốn dưỡng thân; 

Khuất tịch non cao, 

Náu mình sơn dã. 

Vượn mừng hủ hỷ, 

Làm bạn cùng ta; 

Vắng vẻ ngàn kia, 

Thân lòng hỷ xả. 

Thanh nhàn vô sự, 

Quét tước đài hoa; 

Thờ phụng Bụt trời, 

Đêm ngày hương hỏa. 

Tụng kinh niệm Bụt, 

Chúc thánh khẩn cầu; 

Tam hữu tứ ân, 

Ta nguyền được bả. 

Niềm lòng vằng vặc, 

Giác tính quang quang; 

Chẳng còn bỉ thử, 

Tranh nhân chấp ngã. 

Trần duyên rũ hết, 

Thị phi chẳng hề; 

Rèn một tấm lòng, 

Đêm ngày đon đả. 

Ngồi cong trần thế, 

Chẳng quản sự thay; 



Vắng vẳng ngàn kia, 

Dầu lòng dong thả. 

Học đòi chư Phật, 

Cho được viên thành; 

Xướng khúc vô sinh, 

An Thiền tiêu sá (sái). 

Ai ai xá cốc, 

Bằng huyễn chiêm bao; 

Xẩy tỉnh giấc hòe, 

Châu rơi lã chã. 

Cốc hay thân huyễn, 

Chẳng khác phù vân; 

Vạn sự giai không, 

Tựa dường bọt bể. 

Đem mình náu tới, 

Cảnh vắng ngàn kia; 

Dốc chí tu hành, 

Giấy sồi vó vá. 

Lành người chăng chớ, 

Dữ người chăng hay; 

Ngậm miệng đắp tai, 

Hề chi họa cả. 

An thân lập mệnh, 

Thời tiết nhân duyên; 

Cắt thịt phân cho, 

Dầu là chim cá. 

Thân này chẳng quản, 

Bữa đói bữa no; 

Địa thủy hỏa phong, 



Dầu là biến hóa. 

Pháp thân thường trụ, 

Phổ mãn thái hư; 

Hiển hách mục tiền, 

Viên dung lõa lõa. 

Thiền tông chỉ thị, 

Mục kích đạo tồn; 

Không cốc truyền thanh, 

Âm hưởng ứng dã. 

Phô người học đạo, 

Vô số nhiều thay; 

Trúc hóa nên rồng, 

Một hai là họa. 

Bởi lòng vờ vịt, 

Trỏ Bắc làm Nam; 

Nhất chỉ đầu Thiền, 

Sát na hết cả. 

Kệ rằng: 

Cảnh tịch an cư tự tại tâm, 

Lương phong xuy đệ nhập tùng âm. 

Thiền sàng thụ hạ nhất kinh quyển, 

Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm (kim). 

Dịch: 

Cảnh vắng ở yên lòng thong dong, 

Gió lành thổi lộng giữa bóng tùng. 

Giường Thiền dưới gốc, kinh một cuốn, 

Thanh nhàn hai chữ quá muôn đồng. 

Chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu lại ý nghĩa từng đoạn để nắm được đường lối tu 

hành qua lời chỉ dạy của Tổ. Trong đây tôi chia ra từng đoạn, mỗi đoạn nhỏ 



là bốn câu, dưới mỗi đoạn có phần chú thích giải nghĩa tiếng nôm xưa ra chữ 

Việt bây giờ cho độc giả tiện việc tham khảo. 
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ĐOẠN 01 

 

Sanh có nhân thân, 

Ấy là họa cả; 

Ai hay cốc được, 

Mới ốc là đã. 

Chú thích: 

- Cốc: Biết. 

- Ốc: Gọi. 

- Đã: Thấu suốt. 

Giảng: 

Vào đầu bài Thành Đạo ca này, Tổ nói phàm có thân là khổ, là họa. Người 

biết được như vậy là thông suốt lý đạo, nhận được lý đạo. Nếu chúng ta biết 

thân này là gốc khổ, có thân là có họa hoạn thì sẽ không mê chấp thân, 

không tạo nghiệp vì thân nữa. Trong kinh Phật nói người kiến đế hay người 

thâùy được chân lý là thấy được lẽ thật của các pháp, nhận ra lý duyên sinh 

của các pháp. 

Nhận ra lý duyên sinh tức là thấy rõ nguyên nhân sinh ra các pháp. Thấy 

được lẽ thật của các pháp tức thấy các pháp là không. Chúng ta quán chiếu, 

hành trì như thế nào thấy rõ thân này là họa hoạn thì sẽ không còn mê đắm 

nó nữa. Lão Tử ở Trung Quốc cũng đã nói: “Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu 

thân. Ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu?”, nghĩa là ta có cái khốn khổ lớn 

vì ta có thân, nếu ta không thân thì có khổ gì? Thấy được lẽ thực đó là người 

thấu được lý đạo, nhận ra chân lý. 

Chúng ta cứ ngỡ rằng phải tụng kinh, ngồi Thiền hoặc làm gì dữ lắm mới 

thấy được chân lý, chứ không ngờ thấy được lẽ thực của các pháp là thấy 

chân lý. Ở đây Sơ Tổ Trúc Lâm dạy chúng ta thấy rõ gốc của thân này là họa 

hoạn, khổ đau tức là thấy đạo. Người thấy được như vậy rồi thì không còn bị 

lệ thuộc bởi thân này. Dù cho thân đang sống đây, được người ta công kênh 

cũng an nhiên, bị người ta khinh khi biếm nhẽ cũng bình thường, hoặc 



những bệnh tật bủa vây cũng không lo sợ. Tự tại trước tất cả các cảnh duyên 

đó, là người thực sự an ổn. 

Bây giờ quán chiếu lại việc tu hành của chúng ta, làm sao để thấy được lẽ 

thật đó? Ngồi Thiền hoặc tụng kinh nhiều, hay đóng cửa không tiếp ai hết 

mới thấy được lẽ thật? Không phải vậy. Chúng ta tiếp duyên xúc cảnh một 

cách bình thường nhưng làm sao đối với thân này biết rõ gốc của nó là họa 

hoạn. Nó không bền bĩ, không thể ôm giữ được, không làm sao cho nó còn 

hoài được. Như vị Giáo chủ của chúng ta đến năm 80 tuổi thân cũng hoại, 

Ngài xả báo thân nhập Niết-bàn. Chư Thánh trước có phúc duyên nhiều đời 

thân tướng trang nghiêm tốt đẹp, nhưng tới một lúc nào rồi, duyên hết cũng 

xả thân thôi. Đến rồi đi, có rồi mất, sự đổi thay liên tục nên các Ngài đến, 

làm việc xong thì đi. Chúng ta cũng thế đến rồi đi, nhưng các Ngài đến đi do 

bi nguyện nên không đau khổ, còn chúng ta đến đi theo nghiệp nên bị nghiệp 

chi phối thành ra khổ vì thân. 

Hiểu rõ như vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có mặt hoài ở đây, cũng 

không đắm luyến những gì của mình, không mong mỏi chi nơi cõi tạm. Thân 

này chỉ có trong một giai đoạn thôi, nếu phúc duyên chúng ta lớn, thân 

tương đối sáng sủa một chút. Giống như người đi chợ nấu ăn hằng ngày, tiền 

khá thì mua những thức ăn ngon, tương đối khoái khẩu, tiền ít thì được bữa 

ăn thường thôi, nghèo nữa thì cơm hẩm, nước lã... Biết phúc mình kém 

không nên đua đòi, mà phải lợi dụng thân này nỗ lực tu. Tu là không đắm 

trước thân, cảnh chung quanh mà thường tạo các công đức lành. Người như 

thế là người biết đầu tư, biết tu hành, biết thương mình và lo cho mình. 

Vua Trần ở địa vị Nhân vương, vua trong một nước mà cũng là bậc Tổ sư đã 

đạt đạo, thành đạo sau khi xuất gia tu hành. Ở tại thế Ngài đã thâm ngộ được 

yếu chỉ Phật pháp, phát tâm tu Thiền. Khi xuất gia Ngài trở thành Sơ tổ 

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một Thiền phái Việt Nam. Lời dạy của Ngài 

không khác với lời của các bậc Thánh trước. Ngay bốn câu đầu của bài ca 

thành đạo, Ngài dạy người tu phải giải thoát sanh tử mới hết khổ, còn trong 

sanh tử là không bao giờ chấm dứt khổ đau. Nghĩa là phải làm sao tự tại 

được đối với vấn đề sanh tử. Biết thân này là tạm, tất cả những nguyên nhân 

sinh ra nó cũng giả tạm, ta không thể ôm giữ hoài được, chỉ sử dụng nó 

trong một giai đoạn thôi, nên tranh thủ tu hành để thoát khỏi sanh tử. Được 

vậy chúng ta mới sử dụng thân đúng nghĩa của nó. 
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ĐOẠN 02 



Tuần này mà ngẫm, 

Ta lại xá ta; 

Đắc ý cong lòng, 

Cười riêng ha hả. 

Chú thích: 

- Xá: Phục. 

- Cong lòng: Trong lòng. 

Giảng: 

Đoạn này Ngài diễn tả tâm trạng của mình khi suy gẫm về thời gian được 

lên núi rừng làm một người tu, Ngài rất đắc ý, vui thích trong lòng. So lại 

với khi ngồi tại triều, mới thấy đời sống của một đạo nhân nơi chốn núi 

rừng, thanh thoát hơn một vị vua nhiều. Ngài gẫm lại thấy phục mình quá, 

phục vì tìm ra lẽ sống thực rất an vui, không có gì buồn cả nên cười ha hả. 

Có người khi ở núi hoặc vào chùa cảm thấy buồn. Ngài thì không như thế. Ở 

đời làm vua, vào đạo lên núi tu khổ hạnh, rất thích thú, vui vẻ. Niềm vui đó 

không chỉ do cảnh duyên bên ngoài, mà đích thực từ tâm hồn liễu đạo phát 

ra. Thấy rõ nguyên nhân sinh diệt của tất cả các pháp, Ngài hài lòng với sinh 

hoạt, với cuôïc sống tu hành của mình. Đã từng làm vua, bây giờ được lên 

núi tu hành, so sánh hai đời sống ấy Ngài thấy một vị đạo nhân tu hành ở núi 

cao, rừng thẳm không có gì thích thú bằng, đời sống một vị vua đương triều 

trăm công ngàn việc, nhiều mối lo toan buộc ràng, làm sao sánh nổi. Vì vậy 

Ngài yên lòng nỗ lực tu hành cho tới sáng đạo. 

Chúng ta thường không hài lòng với những gì mình có, người ta hay nói câu 

“Đứng núi này trông núi nọ”, cuối cùng không có núi nào để đứng hết. Cũng 

thế, chúng ta tu mà không xác định được mục đích, đường lối tu hành cho 

mình, cuối cùng không có pháp nào giúp ta giải thoát, giác ngộ cả. Bởi 

không yên lòng nỗ lực phấn phát công phu, nên việc tu không đi tới đâu, 

không đạt được kết quả nào. Chúng ta không ở yên một chỗ, cứ hướng tới 

nơi này, nghĩ tới chốn kia thì tâm trí luôn loạn động, làm sao chuyên tâm 

vào việc tu cho được. 

Ở đây các vua thời Trần đã từng lập chiến công, gầy dựng nên những trang 

sử vàng son cho đất nước, vậy mà một khi quyết chí tu rồi, các Ngài từ bỏ 

địa vị quân vương, phủi rủ tất cả thú vui tột đỉnh để sống đời tu sĩ thanh 

thoát, an nhàn trên non cao rừng thẳm. Sống như vậy các Ngài thật thích thú, 

công phu phấn phát nên chóng được thành đạo. Đây là lời ca nói lên tâm 

trạng của vua Trần Nhân Tông khi thành đạo. Với kinh nghiệm bản thân, Tổ 



dạy người tu chúng ta muốn thành công, trước hết phải dứt được những bôn 

chôn, không nên đứng núi này trông núi nọ, mà phải quyết tử, phấn phát 

công phu để sáng được việc của mình. Như vạây mới có ngày vui đạo thành 

đạo như các Tổ. Người xưa nói tất cả chúng sanh đều mày ngang mũi dọc 

không khác. Cũng là một con người, mà các bậc đi trước, đặc biệt có những 

đấng vua chúa tu hành đã thành tựu đạo quả, thì không lý do gì chúng ta tự 

lui sụt, tự đánh mất khả năng giác ngộ của chính mình. Cho nên chúng ta 

phải cố gắng. 

Ở đây Ngài cười ha hả vì ngẫm lại mình đã vui vẻ hài lòng với đời sống giữa 

núi rừng, so sánh với đời sống chốn triều ca thì thích thú hơn nhiều. Ngài 

thấy sao hay như vậy nên phục mình quá đi! Phục là Ngài đã đi đúng con 

đường, sắp đặt đúng việc, sống thanh thoát ở chốn non thâm, chớ không 

chạy theo dục lạc thế gian. Ngược lại, chúng ta thường không làm đúng 

những gì sắp đặt. Các huynh đệ có đồng ý như vậy không? Sắp đặt rất hay 

nhưng khi bắt tay vào việc thì làm không được. Nên rồi dù sự sắp đặt đó có 

hay bao nhiêu cũng chỉ là không tưởng mà thôi, không có ý nghĩa gì cả. Khi 

nào chúng ta nói được làm được, cuộc sống mới có ý nghĩa. 

Nếu trong thời gian hành đạo chúng ta chưa có niềm vui, chưa khắc phục 

được những điều bất như ý thì khó mà kiếm được một nụ cười, khó gầy 

dựng niềm vui cho chính mình. Cứ buồn tủi, mặt dàu dàu, rồi tưởng tượng 

thế này thế khác v.v… Tất cả những thứ vọng tưởng ấy đẩy lệch đường, 

khiến chúng ta mất mình, mất ông chủ. Người biết tu là người từ chỗ đó lấy 

lại thế chủ động của mình. Khi nào làm chủ được các dấy niệm, ta mới yên 

lòng hành đạo. Chúng ta nên nhớ trên thế gian này không tìm đâu được cái 

hoàn toàn thích hợp, vừa ý với mình. Khó lắm! Ở gia đình chúng ta không 

yên lòng mới vào chùa, vào chùa cũng không yên lòng. Bây giờ biết đi đâu 

nữa? Đi đâu rồi cũng thấy không yên lòng. Sở dĩ không yên lòng là vì mình 

còn ngổn ngang trăm thứ, chưa thấy được lẽ thực của tất cả các pháp nên 

sống toàn bằng tưởng tượng. Vì thế cứ bị nó gạt hoài. Nhiều vị mất rất nhiều 

thời gian tìm nơi này nơi khác, cuối cùng tới hết đời không gầy dựng được 

gì cho việc hành đạo của mình. 

Lời Tổ dạy có một sức mạnh lớn, nhắc nhở chúng ta phải ý thức thân này là 

khổ, là tai họa, đừng mê đắêm theo nó nữa, bỏ hết ngũ dục thế gian và tìm 

cho mình nơi an ổn tu hành. Biết rõ thân này vô thường, không thật, mình 

buông được niệm tham đắm thân. Đó là gốc của sự tu hành. Gốc này không 

thấu triệt, không giải quyết cho xong thì quá trình hành đạo của chúng ta dài 

vô tận, tìm một chút an lành cũng không có. Bởi vì ở đâu chúng ta cũng thấy 

bất an bất ổn, phương pháp nào ta cũng thấy có vấn đề, nên không thực hiện 

tới nơi tới chốn được. Loay hoay tới già, bệnh, chết. Có khi chưa già mà đã 



bệnh chết, hoặc không bệnh cũng chết. Duyên của mình ra sao không ai biết 

được. Chúng ta không biết được mình sống bao nhiêu tuổi, sự việc kế tiếp 

như thế nào? 

Căn cứ trên nhân quả ta cứ nỗ lực tu hành, phát tâm làm những điều thiện là 

tốt nhất. Làm sao biết được quá khứ mình đã gây những nhân gì, sẽ bị quả 

báo thế nào? Những điều ấy ta hoàn toàn mờ mịt. Bởi mờ mịt nên gặp những 

việc bất như ý, ta ngỡ ngàng nói “Cái này hồi nào giờ tôi không nghĩ tới, 

không gây tạo….” Ta cứ tưởng bất thần ở đâu nó tới, nhưng sự thực là trong 

vòng lẩn quẩn luân hồi mình đã gây tạo. Tất cả đều tuân theo luật nhân quả, 

chớ không có gì tự nhiên cả. 

Ở đây muốn nói người thấy suốt được nguyên nhân có thân là người đầy đủ 

phúc duyên lớn nên dễ yên tu. Người còn lớ ngớ về thân này, về những gì 

xung quanh thân này như giòng tộc, của cải, sự nghiệp, thì dù nói tu hành 

nhưng công phu không tiến triển được. Vì họ cứ loay hoay lẩn quẩn trong 

những mối liên hệ giữa mình với người thân, hoặc liên hệ pháp tu, Thầy tổ, 

đạo tràng, huynh đệ… Mất thì giờ, mất hết tất cả những thuận lợi trong việc 

tu hành. Thiền sư Đại Giác dạy phải chặt thẳng cội nguồn, dùng dao bén Trí 

tuệ chặt đứt tất cả những thứ đó thì việc tu mới tiến. Chúng ta ngồi lại bình 

yên, thấy lòng rỗng rang, trong mọi sinh hoạt mình không mong cầu điều 

chi, không để bất cứ thứ gì dẫn đi, an nhiên tự tại. 

Sở dĩ vua Trần thích đời sống sơn tăng hơn đế vương là vì Ngài đã thấy rõ 

tất cả nguyên nhân, sự kiện đó, không cho chúng dẫn đi. Ở núi rừng là ở núi 

rừng, không để xen chuyện triều đình vào đó. Nếu Ngài bị vọng tưởng, 

những dấy niệm thế tục kéo lôi thì không còn gì thích thú cả, mà sẽ thấy trên 

núi thiếu cái này ngại cái kia. Từ đó trở ngại trong việc tu hành. Đôi khi 

những trở ngại rất thông thường, nhưng không tỉnh giác lâu ngày nó trở 

thành lớn. Vì vậy nói đến tu là nói những cái bỏ bớt, không mắc mứu, không 

đắm mê bởi cơm ăn áo mặc, bởi sự thụ hưởng vật chất chung quanh đời 

sống. Làm chủ được những thứ ấy mình mới tu được. 

Người thấy đạo là người thấy được lẽ thật của mọi vấn đề. Tổ đã dạy chúng 

ta rõ ràng trong cái hết sức bình thường, ta làm chủ được thì chiến thắng, 

không làm chủ được thì thất bại. Bản thân Ngài thực hành và đạt được kết 

quả cụ thể, không bị trói buộc, không bị kéo lôi bởi bất cứ thứ gì, cũng 

không cái gì có năng lực dẫn dắt Ngài theo chúng được. Do vậy Ngài rất 

thích thú. Nói thích thú là có ý vị chứ không phải nói suông. Chúng ta cũng 

vậy, huynh đệ nào tu được sẽ thấy bình yên và thích thú. Ngồi nghỉ là ngồi 

nghỉ, thụ trai là thụ trai, tọa Thiền là tọa Thiền, tụng kinh là tụng kinh… 

Không có cái nào dính cái nào, cũng không có vấn đề gì đủ sức kéo lôi ta. 



Sở dĩ bây giờ chúng ta chưa bình yên, còn ngổn ngang, tưởng tượng như vầy 

như khác là vì mình chưa thấy được lẽ thực của muôn pháp. 

Đây là vấn đề nhiều đời nhiều kiếp, nó như những sợi dây vô hình không 

đáng chi, nhưng khi đã trói buộc mình rồi thì khó cởi ra được, nó cột cứng 

ngắt không nhúc nhích cục kịch gì nổi hết. Cứ sanh ra, lớn lên, chết đi… ở 

trong vòng lẩn quẩn ấy trăn trở, tạo nghiệp, để rồi bị nghiệp dẫn đi trong 

vòng luân hồi sanh tử, đời này kiếp khác vô cùng vô tận. Người nào biết rõ 

điều đó là rất hay, vì sẽ không chạy theo nó nữa, nên sẽ được bình yên. 

---o0o---  

ĐOẠN 03 

Công danh chẳng trọng, 

Phú quý chẳng màng; 

Tần Hán xưa kia, 

Xem đà nhèn hạ. 

Chú thích: 

- Nhèn: hèn. 

Giảng: 

Với Ngài, công danh không trọng, phú quý không màng. Tại sao? Vì nghiệm 

các bậc anh hùng, các bậc đế vương những đời trước, như Tần Hán thuở xưa 

lẫy lừng một cõi, gồm thâu thiên hạ, rốt cuộc chết hèn hạ không ra gì. Cho 

nên biết, công danh phú quý đâu đáng để cho người tu phải bận tâm. 

Câu này nhẹ nhàng lắm, nhưng là lời dạy rất cần thiết đối với chúng ta. Là 

một người tu hành mà còn nặng lòng vướng víu công danh, phú quý thì thật 

là không xứng đáng chút nào. Cái nhìn của người thấy suốt lẽ đạo, không 

chạy theo tuồng ảo hóa phù du ấy. Ngài nói các vị đế vương, các bậc anh 

hùng hảo hán ngày xưa giờ nhìn lại, còn ai? Ai rồi cũng chết, tới một lúc nào 

đó, thân thể danh tiếng cũng hoại cũng phai nhạt tàn lụn. Như Hạng Vũ 

chẳng hạn, một anh hùng được xem là “cái thế” tức trùm đời, không ai hơn. 

Nhưng sau thời gian tranh hơn tranh thua ngắn ngủi, ông đã tiêu tan hết tất 

cả, người ông yêu thương nhất là Ngu Cơ đã tự sát bên giòng Ô Giang lúc 

Hạng Vũ chỉ mới ba mươi hai tuổi. 

Nếu nhìn theo phương diện ấy còn gì để chúng ta mê muội, say đắm, vướng 

mắc nữa. Ý Tổ Trúc Lâm nhắc người tu phải tỉnh để chuẩn bị cho mình con 

đường vượt thoát mọi buột ràng mới mong chấm dứt dòng sanh tử khổ đau. 

Có thể nói người tu hành mà còn vướng mắc trong vòng công danh sự 



nghiệp thì thật quá uổng. Tại sao? Bởi vì vướng mắc những thứ ấy thì không 

hành đạo được. Miệng nói tu mà không hành đạo, chỉ là nói suông thôi, 

không thể chấp nhận được. Nói tu là tu, nói hành đạo là hành đạo, không chỉ 

nói suông trên miệng. 

Vướng vô vòng danh lợi rồi cứ gây nhân trả quả đời đời kiếp kiếp, không tu 

được, không có chỗ nào để gầy dựng đạo lý. Chuyện này nói dễ mà làm khó. 

Thực sự nếu ở thế gian ai cũng tu được hết thì Thái tử Sĩ Đạt Ta đã không 

vượt thành vào rừng, thay đổi y phục, làm một người tu. Ở trong đời sống đế 

vương mà tu được thì không có chuyện giữa đêm Ngài bỏ đi. Đắm đuối 

trong ngũ dục, trong thụ hưởng thì không thể gầy dựng được tâm đạo, không 

có chuyện tu hành. Cho nên Ngài phải cắt ngang, từ bỏ tất cả để hành đạo. 

Cũng vậy, nếu vua Trần ngồi tại triều mà thành tựu được đạo lý rốt ráo thì 

Ngài đã không chạy lên Yên Tử, vào chỗ rừng sâu núi thẳm, không cần năm 

sáu năm tu hạnh đầu đà v.v… Sở dĩ các Ngài hành đạo như vạây vì người tu 

hành mà vướng mắc mùi vị ngũ dục ở thế gian thì khó tu tiến. 

Người có hành đạo thấy rất rõ điều này, thấm thía trong công phu của mình. 

Chúng ta phải bảo vệ, nỗ lực hành trì từng li từng tí mà chưa bình yên, nói gì 

xông pha, lăn xả vào những cục diện rườm rà như thế, làm sao bình yên 

được! Nói tu phải có phương tiện, có thời gian, có phương thức rõ ràng, chứ 

không thể nói suông. Không phải gõ mõ tụng kinh thật to mà gọi là tu đâu. 

Công phu thăng trầm trải dài nhiều năm tháng khi tiếp duyên xúc cảnh cũng 

như khi ẩn thân nơi chốn rừng núi. Quá trình bước đầu của người tu phải áp 

dụng như vạây. Kế nữa, từ công phu phấn chấn, ta sẽ bình yên dần trước mọi 

cảnh duyên, luôn luôn tỉnh sáng. Nhờ tỉnh sáng nên ta làm chủ được tất cả, 

những dấy niệm về thân, về cảnh, về con người, về xã hội, về địa vị, về tiền 

tài danh vọng v.v… tất cả đối với người thức tỉnh đều bình thường. 

Được vậy một chân trời rỗng rang sáng suốt mở ra. Không nói giác ngộ giải 

thoát, nhưng chúng ta không vướng mắc gì cả. Đây là một pháp tu mà ai 

cũng có thể áp dụng được. Chỉ cần chịu nhìn lại, quán niệm, chiếu soi thì bất 

cứ lúc nào, ở đâu chúng ta cũng có thể tu được. Người tu là người sống bình 

thường an nhiên tự tại. Chư Tổ dạy chúng ta, không nói những điều xa vời 

khó khăn. Các Ngài dạy những việc hết sức gần gũi như đừng ham ăn, đừng 

ham ngủ, đừng ham vui, đừng buồn bã âu sầu mãi. Rất là bình thường! Đối 

với Thiền sư nghỉ là nghỉ, ăn là ăn, tu là tu, làm việc là làm việc… Bình 

thường, không phải thêm thắt gì hết, khỏi tụng thêm kinh chi ở chỗ đó. 

Đôi khi chúng ta tụng kinh nhiều mà bị kinh chuyển chớ không chuyển được 

kinh. Như tụng kinh Bát nhã, Phật dạy phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không. 

Tối ngày mình cứ tụng “… chiếu kiến ngũ uẩn giai không …”, mà không 



hành như thế thì có được gì đâu! Sáng cũng vậy, tối cũng vậy, chiều cũng 

vậy, ở đâu cũng vậy; chiếu kiến ngũ uẩn trên miệng mà thân ngũ uẩn này thì 

thấy nó to bằng núi Tu Di, chứ không vừa. 

Ngài nói như Tần Hán thuở xưa lẫy lừng một cõi, gồm thâu thiên hạ, rốt 

cuộc đều chết, hèn hạ không ra gì. Cho nên biết, công danh phú quý đâu 

đáng để cho người tu phải bận tâm. Qua đó Ngài nhắc nhở người tu chúng ta 

hãy nhìn gương xưa, lấy đó làm bài học. Chúng ta phải tu, phải sống, phải 

làm sao đừng để bị lụy trong vòng công danh phú quý, làm rối loạn lòng 

mình thì tu không được. 

 

---o0o---  

ĐOẠN 04 

Yên bề phận khó, 

Kiếm chốn dưỡng thân; 

Khuất tịch non cao, 

Náu mình sơn dã. 

Chú thích: 

- Phận khó: Phận nghèo. 

Giảng: 

Ngài dạy người tu phải yên phận nghèo, chọn nơi núi rừng dưỡng thân. 

Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có câu “an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp.” 

Yên phận mặc áo nhuộm, ăn cơm hẩm, sống bình thường giản dị trên núi 

non. Những nơi vắng vẻ thanh tĩnh là chốn thích hợp với người tu hành. 

Lúc đức Thế Tôn còn tại thế, một hôm Ngài đến nơi chư Tăng an trú trong 

núi rừng, thấy có Thầy nằm nghỉ một cách nhàn nhã, Ngài không quở gì hết, 

vẫn vui vẻ bình thường. Sau Ngài đến chỗ chư Tăng tu hành gần thành thị, 

thấy có nhiều Thầy đang tích cực ngồi tu, nhưng Ngài nói không yên tâm. Ở 

đây, vua Trần dạy chúng ta cũng thế. Người tu thì phải yên phận nghèo, nỗ 

lực tu hành ở những nơi xa vắng người đời mới dễ tu. Nói thế không hẳn là 

bắt buộc người tu nào cũng phải lên núi hết, chúng ta phải tùy duyên. Song 

chủ yếu ở đây Ngài dạy làm sao chúng ta tránh tiếp xúc với các duyên bên 

ngoài, để chuyên tâm nhất ý vào việc tu. Ở đâu yên tu đó, nhưng phải thấy 

được lẽ thực, đừng vướng vào danh lợi. Chỗ vắng vẻ cũng nỗ lực tu, nơi 

thành thị chợ búa cũng nỗ lực tu. Người nào thấy được lẽ thực của các pháp, 



không bị danh lợi buộc ràng, đó là người có công phu, tu hành sẽ mau tiến 

bộ. 

Chúng ta sống tùy duyên nhưng phải biết tùy duyên như thế nào? Trong điều 

kiện thuận lợi mình nỗ lực tu hành, khi gặp hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn 

hoặc bị trở ngại, chúng ta vẫn cứ nỗ lực tu. Chính sự nỗ lực, sự phấn đấu đó 

mới đưa chúng ta đến thành công trong công phu. Người xưa nói không một 

thành quả nào thành tựu dễ dàng mà có giá trị. Tất cả những thành quả có 

giá trị đều từ chỗ chịu khó, gắng gổ, phấn đấu tích cực mà nên. Lời dạy đó 

cho chúng ta kinh nghiệm để tu hành. Ở đây không nói sự thành công hoàn 

hảo, mà tất cả huynh đệ chúng ta đều phải phâùn đấu tích cực để có được 

niềm an vui tối thiểu nào đó trong việc tu hành. 

Hòa thượng thường dạy, chúng ta do thương mình mà nỗ lực tu hành. Có nỗ 

lực tích cực, có phấn đấu tu hành mới nếm được giá trị của thành quả do 

mình gầy dựng. Chúng ta không ngồi đó đợi chờ, ỷ lại, trông mong cái gì 

khác, mà tự phấn đấu tất cả những điểm dở khuyết của mình, tự làm thành, 

tự gắng gổ, tự vươn lên để cuối cùng thừa hưởng thành quả xứng đáng. Biết 

rõ như vậy, lúc nào công phu của chúng ta cũng tiến được, không vì lý do gì, 

không có khó khăn nào làm cản trở mình được. Ở đây Ngài dùng từ “dưỡng 

than”, tức là tu để nuôi dưỡng đạo lực, Trí tuệ của mình. Người tu ngoài việc 

tự lợi còn có năng lực làm người khác phát sinh Trí tuệ, nên gọi là lực sinh. 

Trước nhất tự phát triển Trí tuệ của mình, kế đến có năng lực hỗ trợ, động 

viên cho người phát triển Trí tuệ. 

Theo lời dạy của Sơ Tổ Trúc Lâm, Thiền tăng tu hành trong các Thiền viện 

đặt nặng cái nhìn lại nơi chính mình. Thấy được những nguyên nhân hình 

thành các sự kiện, hình thành thân này là giả tạm. Đó là cái thấy của Thiền 

tăng trong Thiền viện. Chúng ta vẫn tụng kinh, nhưng trong công phu hành 

trì phải lấy Trí tuệ làm căn bản. Thấy rõ như vậy mọi việc trong đời sống 

đều xoay chuyển theo cái nhìn tuệ giác. Biết đâu là nguyên nhân ràng buộc, 

chúng ta tu để làm chủ, không cho nó ràng buộc mình. 

Mỗi người cần phải tự gắng gổ nỗ lực, không ai có thể giúp mình, cũng 

không ai cản trở mình được. Chúng ta tự khắc phục những điểm khuyết dở 

để tăng tiến hoàn chỉnh hơn. Tu ngay từ trong lòng mình, dùng Trí tuệ quán 

chiếu tất cả các pháp, thấy rõ nó không thật thì buông được. Khi thấy rõ như 

thế rồi, các pháp không làm gì mình được, tức là ta đã tự tại nên sống rất 

bình yên. Cho nên những duyên trái nghịch, những sự chống đối đó là yếu tố 

cần thiết, bổ sung cho đời sống tu hành của mình được hoàn chỉnh. 

Nếu bình tâm xem xét, chúng ta thấy kẻ hay dùng lời chỉ trích, biếm nhẽ, 

bình luận người khác, họ dùng cái gì để nói? Phật dạy sở dĩ phát ra thành âm 



thanh, là do môi, lưỡi, răng, miệng, thanh quản, khoảng trống trong miệng… 

hợp lại mới phát ra tiếng được. Bây giờ ta thử đặt lại vấn đề, nếu có người 

hai hàm răng không đủ, hai môi bị sứt, thiếu cái miệng, không có lưỡi hoặc 

khoảng trống… thì không thể nói thành tiếng được. Hoặc người miệng có 

cấu trúc đầy đủ nhưng thiếu lỗ mũi nói nghe cũng khó, môi thiếu nói cũng 

khó nghe, lưỡi ngắn nói cũng khó nghe… Như vạây âm thanh hoàn chỉnh là 

do cơ chế cấu trúc hình thành bởi nhiều thứ, nếu thiếu đi một hai thứ thì 

không có tiếng nói, làm sao ta phân biệt đâu là khen là chê. Tiếng chửi đâu 

có thật mà sao ta lại chấp vào đó rồi sanh phiền não? Nhờ soi rọi, quán chiếu 

như thế nên mình buông được. 

Trong cuộc sống con người bận rộn với những chuyện cơm ăn áo mặc, địa vị 

danh lợi, cuối cùng không biết Ta là cái gì? Quẩn quanh theo những thứ đó 

từ đời này sang kiếp khác, tạo những nghiệp nhân đưa đến hậu quả khổ đau. 

Bây giờ gặp được Phật pháp, gặp chư Tổ, các thiện hữu tri thức chỉ thẳng 

cho chúng ta gốc gác việc tu hành. Thay vì chúng ta cứ luẩn quẩn loay hoay 

đời này kiếp khác, trồi lên trụt xuống vì cơm ăn áo mặc, vì thân này, vì danh 

lợi v.v… Bây giờ các Ngài chỉ thẳng cho mình những thứ đó không thiệt, 

không đáng để chúng ta bám víu, khổ sở. Ân nghĩa của các ngài đối với 

chúng ta thật lớn lao vô cùng, chỉ có tu hành được giác ngộ mới đền trả nổi. 

Cho nên chúng ta phải ráng tu làm sao để được giác ngộ. Như vậy đâu có 

thời gian ngồi đó nói trăng nói cuội, nói ngô nói ngã gì nữa, lớn nhỏ già trẻ, 

người mới tu người tu lâu gì đều bắt tay vào việc nỗ lực tu hành. 

Hòa thượng Viện trưởng đã già, tới lúc phải nghỉ ngơi, bao nhiêu năm tháng 

Ngài đã dốc túi dạy hết, không còn giấu giếm chúng ta điều gì. Bây giờ nơi 

mỗi người phải tự nỗ lực nhận ra và áp dụng. Có áp dụng chúng ta mới 

hưởng được lợi lạc, giá trị thiết thực của Phật pháp. Đó là việc làm duy nhất 

của người con Phật, không còn việc khác. Mong tất cả huynh đệ cùng 

thương tưởng, đùm bọc nhau nỗ lực tu hành, nhất định chúng ta sẽ thành 

công. 

 

---o0o---  

ĐOẠN 05 

Vượn mừng hủ hỷ, 

Làm bạn cùng ta; 

Vắng vẻ ngàn kia, 

Thân lòng hỷ xả. 



Chú thích: 

- Ngàn: Rừng. 

Giảng: 

Ngài làm tăng ở núi rừng vui với khỉ vượn, thân tâm hỷ xả. Nơi này cảnh 

vắng lòng yên. Người có công phu an nhiên sống được cảnh như vậy thì quả 

thật thích thú vô cùng. Chúng ta nói thế nhưng khi được sống cảnh như vậy 

không biết mình có chịu nổi không. 

Chẳng hạn Thiền viện Thường Chiếu đây, các huynh đệ thấy cũng miền quê 

nhưng gần thị trấn, gần cơ quan hành chánh địa phương, nằm trên trục giao 

thông du lịch quan trọng của quốc gia. Ở đây hàng ngày ngoài những âm 

thanh động tịnh của vườn chùa, rừng Thiền, còn có âm thanh của xe cộ, máy 

móc cơ giới bên ngoài, chúng góp phần lấn áp vào đây. Với người chuyên tu 

thấy cảnh này tương đối có thể tu được, nó không đến đổi quá buồn tẻ, 

nhưng cũng không nằm trong ruột thị thành ồn náo. 

Nhưng với người Phật tử chưa quen cảnh này thì thấy buồn. Phần nhiều 

những vị ít tuổi ham tu, nghe Thường Chiếu cũng mến mộ đến xin tập tu 

một tuần hai tuần. Nhưng được vài hôm, làm công việc của Thiền viện xong 

thì đứng ngó quanh ngó quất ngoài đường, rồi ngó mông lung vào vườn 

chùa. Bữa nào đó đến thưa Thầy, con xin ở hai tuần nhưng bây giờ bận quá 

con xin về, hẹn với Thầy lúc nào sắp đặt được con trở lại tu với Thầy. Nghe 

nói vậy là biết rồi, quí vị sắp đặt không được tại vì Thiền viện vắng vẻ, 

mênh mông, cô quạnh quá nên thôi. 

Không gian yên tĩnh chung quanh, sẽ giúp cho người tu được nhiều cơ hội 

lắng lòng chuyên tâm. Nhưng với ai trình độ chưa tới thì chính hoàn cảnh đó 

lại là sức mạnh tống mình đi. Chưhuynh đệ có để ý điều đó không? Một khi 

ta buồn rồi thì không muốn ở chỗ đó. Có khi chiều tối rồi, lẽ ra nghỉ lại một 

đêm ngày mai đi chuyến xe sớm nhất khỏe hơn. Nhưng mà không. Đã muốn 

đi rồi thì chiều nay phải đi, có khi họ viện lý do đi chuyến xe đêm khỏe hơn. 

Đó là duyên của mỗi người. 

Rất nhiều lần tôi nói, nếu không có duyên với nhau thì làm gì kẻ phương trời 

này, người phương trời nọ tập trung về một đạo tràng, cùng sống trong môi 

trường sinh hoạt tu tập thế này. Đây quả thật là duyên nhiều đời khiến chúng 

ta chung sống với nhau. Tuy không ruột rà bà con chi hết nhưng với tâm 

nguyện xuất gia, ta cùng gặp nhau trong đạo tràng, cùng mang dòng họ 

Thích, cùng bảo vệ cảm thông hỗ trợ nhau để tu hành. Đôi khi đạo tình này 

còn đầm ấm hơn những thứ tình cảm ngoài đời. Tuy nhiên điều này cũng tùy 

hoàn cảnh, tùy người, tùy tuổi tác nữa. 



Có người nói: “Thưa Thầy ở đâu tu không được! Ở chợ con tu vẫn ngon 

lành, vẫn tụng kinh niệm Phật rùm ben hết. Con còn có điều kiện, có phương 

tiện để ủng hộ quí Thầy quí cô tốt hơn.” Thật ra trong hoàn cảnh bận rộn ồn 

ào chúng ta dễ bị trôi dạt, mất mình, rất khó giữ được tâm niệm tu hành chân 

chính. Không phải ai ở chợ cũng tu được, hoặc ai ở chùa cũng tu được. Có 

nhiều người ở núi ở non cũng phải quãy gói xuống núi. Hoặc nhiều người ở 

chợ nhưng họ vẫn hành trì công phu đắc lực thánh thiện của Bồ tát. Điều này 

đòi hỏi sự quyết tâm tu hành và cách ứng dụng Phật pháp khéo léo của mỗi 

người. 

Chư huynh đệ, chúng ta muốn tu tập có kết quả nhất định phải thâm nhận 

Phật pháp, nắm vững đường lối tu hành. Nắm vững để làm gì? Để khi đủ 

duyên ở trong môi trường tương đối bình thường thế này chúng ta tu được, 

mà gặp duyên kém hơn ta vẫn tu được, vẫn tích cực. Mỗi ngày qua vẫn sáng 

rực đạo hạnh Trí tuệ, có thế ở đâu tu cũng được hết. Nếu chưa được như vậy 

thì ở thị thành rất khó tu. Ở nơi ồn náo dễ mất mình, đối với cảnh ngũ dục ta 

không làm chủ được, cho nên để tiện việc công phu cần phải tránh bớt 

những chỗ ấy. 

Người tu phải biết mình. Biết mình mới biết cách tu như thế nào. Ở chợ mà 

tu được mới ở chợ tu. Ở chùa tu được thì tốt, ở núi non tu được càng hay, 

nhưng nơi nào mình thấy chưa yên, chưa thể hạ thủ công phu đắc lực thì 

không nên chấp cứng vào chỗ ở ấy mà việc tiến đạo khó khăn. 

Thành ra ở đây Sơ tổ Trúc Lâm nói chung cảnh sống của người tu mà cũng 

nói lên tâm trạng của mình. Sau khi nhường ngôi lại cho Anh Tông, Ngài rút 

về núi tu hạnh đầu đà. Ở đây Ngài ca tụng cảnh làm Tăng ở núi rừng vui với 

khỉ vượn, thân tâm thư thả không bị buột ràng gì hết. Một con người với địa 

vị tột bậc, cuộc sống rộn ràng đa đoan như thế, Ngài sắp đặt giao hết lại cho 

con rồi vào núi rừng yên tâm tu hành. Ngài nói buông là buông được, không 

nhớ nhung bận bịu gì hết. Quả thực đây là ý chí của người xuất cách, những 

kẻ tầm thường khó sắp đặt được. Phải dứt khoát, một đao chặt đứt, không để 

lang mang vướng víu gì hết. 

Chúng ta còn rất yếu về điểm này, vì đạo lực của mình chưa thâm hậu như 

người xưa. Con dao Trí tuệ của chúng ta không bén nên chặt cái gì cũng 

không đứt hết. Chuyện hôm qua nói rồi thôi để cho Thầy tu, nhưng bữa nay 

mình nhấm tiếp không chịu bỏ qua. Đó là cái dở, một đao không chặt đứt 

làm hai đoạn, hoặc nói chặt mà không quyết tâm chặt cho đứt, cứ để lây dây 

hoài. Có những chuyện không đáng mà tới chết cũng chưa bỏ được. Ngộ 

vậy! 



Tôi còn nhớ có một người huynh đệ từ trong trường ra. Thầy nói ta chán thế 

gian lắm nên không nhận bất cứ công tác Phật sự nào. Thầy còn nói ta không 

có duyên nhiều với Phật tử nên cũng không nhận lời thỉnh mời giảng dạy 

Phật pháp, hướng dẫn tu hành của bất cứ Phật tử hay đạo tràng nào. Thầy 

thích một đời sống bình thường vui vẻ, an nhiên, không phát tâm vào núi 

rừng nhưng muốn ở cảnh hơi quê, không quá xa thành thị, cũng không ở 

trong thành thị. Quan niệm như vậy, Thầy cắt hết quan hệ với mọi người, 

cuối cùng chỉ nhờ vào gia đình. Bà con anh em hỗ trợ cho Thầy một quãng 

đất bề ngang mấy mét, bề dài chừng hơn chục mét. Thầy ở đó giống như 

người giữ vườn, ai đem gởi cái gì Thầy rầy không nhận. Là người có tài có 

phước nên sau một thời gian mấy năm, Thầy sửa soạn chỗ tu hành rất trang 

nghiêm, ai vô đó cũng thấy thích, muốn được tu với Thầy. 

Nhưng kể từ khi tạo được khung cảnh ấy, Thầy lại không yên vì mỗi lần đi 

đâu sợ không có người giữ cốc. Hồi kia Thầy thả đại, mấy đứa cháu trong 

nhà thấy Thầy bỏ cửa đi, nó lo dùm. Sau này thấy ông già kỹ quá, khóa tới 

khóa lui đủ thứ. Đi về ông còn rầy chuyện này chuyện nọ nữa. Tới lúc lớn 

tuổi bệnh hoạn Thầy cũng có một mình, lại cưu mang thêm tâm niệm không 

biết giao cái thất cho ai? Không có đệ tử xuất gia, những người gần gũi toàn 

là con cháu, giao cho mấy đứa nhỏ này nó đâu chịu tu, làm sao giao cái thất 

được. Cứ thế tính tới tính lui, sắp xuôi sắp ngược, cuối cùng bệnh nặng sắp 

mất mà cái thất chưa giao cho ai được. 

Mấy huynh đệ hồi xưa nghe Thầy bệnh nặng ghé qua thăm. Có vị nói: - 

“Thời còn đi học, về sự học hành hiểu biết, tôi rất nể Thầy là người thông 

minh học giỏi. Về sự sắp đặt trong đời sống tu hành, phải nói tôi nể Thầy 

thêm một lần nữa vì Thầy sắp đặt đời tu của mình thật chu đáo, không tham 

gia Phật sự gì hết, tập trung vào việc tu hành. Bao nhiêu năm tháng qua, cho 

tới bây giờ Thầy vẫn đường đường là một người tu đàng hoàng. Nhưng có 

một điều, cho tới giờ này mà Thầy còn trăn trở chưa ai kế thừa cái thất của 

Thầy thì thật đáng tiếc. Tôi nói thiệt với Thầy, cái này là đồ bỏ, vất nó đi cho 

rồi. Thân mạng Thầy còn giữ không được, cái thất có nghĩa lý gì mà phải 

đắn đo?” Nhờ câu nói của người huynh đệ đồng song, Thầy mạnh dạng 

buông được. 

Phật nói địa vị, sự sản, tình cảm gia đình… nó bận buộc như gông cùm. 

Mình không biết nó bận buộc cở nào và cũng không dám rớ tới mấy chuyện 

đó. Nhưng chúng ta thấy chỉ cái thất như thế mà còn đắm luyến, thì thử hỏi 

những cái kia đắm luyến tới cở nào nữa? Nói nghe ngon lắm “ba thứ đó tôi 

vất hết”, nhưng thật ra miệng nói vất mà trong còn nguyên, trăn trở hoài 

thôi. Cái vướng mắc chấp trước, tâm niệm không buông được, lòng trần 

không hỷ xả thì trong tâm nặng nề vô cùng, không giải thoát nổi. 



Bởi thấy rõ điều này nên Hòa thượng dạy chúng ta: - Pháp ban đầu của tu 

Thiền là làm sao làm chủ được những dấy niệm, đừng cho những dấy niệm 

đó nó kéo lôi. Biết nó là vọng tưởng bỏ đi, không theo. Một chút thế thôi mà 

có khi huynh đệ tu năm năm, mười năm vẫn chưa làm được. Làm chủ được 

các dấy niệm, biết các dấy niệm không thật là điều căn bản của người tu 

Thiền. Các bậc tiền bối thông qua kinh nghiệm tu hành đã dạy chúng ta, nếu 

nhận được những dấy niệm là vọng tưởng không thiệt, không để mắc mứu, 

không chạy theo, không lầm nhận nó nữa thì đủ cơ cắt đứt dòng luân hồi 

sanh tử. 

Những vọng tưởng bên trong tuy vô hình, lăng nhăng lít nhít nhưng thật ra 

khó trị vô cùng. Cho nên muốn ở núi non bình yên, ở Thiền viện bình yên, 

ngồi Thiền không bị mắc mứu gì hết thì phải phủi hết những thứ đó. Phủi hết 

là sao? Là xem việc sanh tử trọng đại nhất, phải giải quyết cho xong, không 

có việc khác. Vấn đề sinh tử chúng ta chưa giải quyết được là bản án tử hình 

bắt đầu hiện ra. Ngày giờ hành án thu ngắn dần, ta không có người phá án, 

không có trạng sư, cũng không có lực gì đối kháng lại bản án đó. Thế mà ta 

cứ sống ăn chơi vui vẻ ngày này qua ngày kia, Phật Bồ tát nói chúng sanh si 

mê quá sức, si mê dữ dội. Việc sinh tử không ai có thể gánh chịu thế mình 

nên mỗi người phải tự nỗ lực tu hành. 

Phật dạy chỉ có Trí tuệ Bát nhã mới chặt đứt dòng luân hồi sanh tử. Cho nên 

ở đây Sơ Tổ Trúc Lâm vui vẻ chấp nhận đời sống của người tu hành được ở 

núi rừng, an nhiên tự tại. Trong lòng không bị buộc ràng bởi bất cứ thứ gì ở 

trần gian. Đoạn này Ngài nói thân lòng hỷ xả tức cảnh vắng, lòng yên, mọi 

sự đều buông hết, không còn cưu mang vướng víu gì nữa mới giải thoát an 

nhàn. Người tu thích ở núi rừng là một hình ảnh đẹp vì chỉ với cuộc sống 

viễn ly, chúng ta mới có thể thành tựu đạo nghiệp dễ dàng nhất. 

Ngày xưa chúng tôi nội trú trong một trường Phật học ở tỉnh xa. Nội qui nhà 

trường có một tội thuộc phần phụ, nghe ngộ lắm. Tội đó là đứng quanh chùa 

ngó mong. Chỗ ấy là xứ của người Miên, lớp học trên ba chục tăng sinh, 

ngoài ra có một số các vị là đệ tử của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa ở 

những vùng lân cận gởi tới, nên anh em rất đông. Hồi đó tụi này nhỏ, mà qui 

điều lại chế ra cái tội đứng quanh chùa ngó mong. Chúng tôi phải dè dặt, coi 

chừng nhất về tội này, vì nếu không để ý bị phạm hồi nào mình cũng không 

biết nữa. Phạm tội này thì phải quỳ hương quả đường, nghĩa là lúc chư Tăng 

thọ trai, mình quỳ giữa quả đường, tới khi nào chư Tăng ăn cơm xong mình 

mới đứng lên lễ ba lễ rồi xuống nhà sau ăn cơm. Thấy không có gì nặng, 

nhưng nó kỳ, xấu hổ lắm! 



Lúc đầu không biết, tôi hỏi Thầy chúng trưởng tội “đứng quanh chùa ngó 

mong” là tội gì? Thầy nói: “Mấy chú nhớ nhà nhớ chùa Thầy tổ muốn về mà 

không dám xin, đứng ngó mong thì bị phạt nên gọi là tội đứng quanh chùa 

ngó mong.” Tôi nói: “Ủa! Nhớ nhà, nhớ chùa không dám xin thì đứng ngó 

mong, có tội gì đâu?” Thầy nói: “Nếu mình cứ tơ tưởng vớ vẫn như thế mãi, 

làm sao học được. Cho nên học là phải quyết tâm, theo chúng trong mọi sinh 

hoạt, chớ đứng một mình lớ quớ lẩn quẩn một hồi là có người tới vịn vai 

chấm phạt.” 

Đó là do kinh nghiệm của các vị giáo thọ nhiều năm, biết tâm trạng vớ vẫn 

của đệ tử còn trẻ tuổi. Lòng hâm mộ tu hành tuy có nhưng vào cuộc tu hành 

rồi thì chưa vượt được những tập khí cũ. Nếu không có phương tiện khắc 

phục hạn chế, để tình trạng ấy phát triển lâu ngày tu không được, nên các 

Ngài mới chế định điều lệ lạ lùng ấy. Tới bây giờ tôi mới cảm thấy cái hay 

của bản nội qui hồi xưa. 

---o0o---  

ĐOẠN 06 

Thanh nhàn vô sự, 

Quét tước đài hoa; 

Thờ phụng Bụt trời, 

Đêm ngày hương hỏa. 

Giảng: 

Làm kẻ thanh nhàn vô sự, không bận bịu lo nghĩ điều gì, ngày đêm đốt đèn 

cúng Phật, quét tước đài hoa. Đó là những công việc hết sức bình thường 

của kẻ tu hành nhưng rất Thiền vị. Chư huynh đệ ở Thiền viện quét dọn 

trước điện Phật cũng như làm vệ sinh trong đạo tràng… tất cả những việc 

này đều là việc tu hành. Công đức phát sinh từ những việc như thế, nếu tâm 

chúng ta thanh nhàn vô sự. Còn huynh đệ làm đâu kẹt đó, so đo nặng nhẹ 

từng chút, phiền não đầy bụng thì không còn ý nghĩa của việc tu hành nữa. 

Ví dụ trước khi xuất gia có vị từng là ông Trưởng ty Điền địa. Bây giờ vào 

chùa tu, sáng ra làm theo mấy Thầy trẻ thì làm không nổi, ngồi không coi 

không đặng, nên cũng cầm kẹp đi lượm rác. Công tác bình thường nhẹ 

nhàng thôi nhưng có khi nổi hứng lên tìm Trụ trì nói: “Thầy biết không! Hồi 

xưa tôi làm Trưởng ty chớ bộ giỡn.” Hỏi: “Trưởng ty ở đâu?” Nói: “Trưởng 

ty Điền địa. Bây giờ hốt rác cũng chỉ phó hốt rác chớ không phải chánh nữa, 

lượm bọc nilon bậy bạ vậy thôi. Thưa Thầy, thế mà vui.” Cho nên có bài kệ: 

“Tùng tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, nhược vô tân khách chí, tức 



hữu thánh nhơn hành.” Làm việc quét dọn trong tùng lâm, tuy ban sớm chưa 

có người đi nhưng mà thánh nhơn đã dạo qua. Siêng năng làm việc như thế 

mỗi lúc mỗi tăng trưởng công đức phước huệ. 

Trong hàng đại đệ tử của đức Phật, có một Tỳ kheo học đâu quên đó, cuối 

cùng Phật dạy hai chữ “tảo tuệ” thôi. Tảo tuệ là gì? Là chổi quét chớ không 

có gì lạ. Nhưng Thầy nhớ chữ tảo lại quên chữ tuệ, nhớ chữ tuệ lại quên chữ 

tảo. Nhớ chổi quên quét, nhớ quét quên chổi. Một người lẩn quẩn đến mức 

độ như vậy, mà cuối cùng Phật cũng điểm hóa cho Thầy chứng quả A La 

Hán. So với Tôn giả này chúng ta đâu đến nổi tệ, phần nhiều quí Thầy tốt 

nghiệp cấp hai, cấp ba, cấp đại học… ai cũng hiểu biết, đầu óc tỉnh táo 

không đến nổi đảo lộn quên ăn quên ngủ. Các căn chúng ta đầy đủ sinh hoạt 

bình thường như mọi người, đó là một diễm phúc lớn. 

Chúng ta không thiếu cái gì, nhất là cái sáng suốt thường nhiên luôn túc trực 

bên mình. Thế nhưng lắm khi chúng ta bực bội, tại sao mình cứ lầm mê, mãi 

miết chạy theo trần cảnh bên ngoài để rồi tu không được. Sao mình dại quá? 

Nhưng thật ra, chính nhờ những thứ đó ta mới tu được. Không có vọng 

tưởng thì lấy gì mà tu, không có cái xấu dở, làm sao chúng ta thăng hoa 

được. Cũng như trong Thiền viện, một trăm ba mươi huynh đệ thì có một 

trăm ba mươi đường nét khác nhau. Tốt có xấu có, kẻ tâm lượng rộng rãi, 

người hẹp hòi nhỏ nhoi… nhưng chính những người có tật xấu là nghịch tri 

thức giúp chúng ta nhiều bài học xứng đáng, huynh đệ sẽ tăng tiến công phu 

từ trong cuộc sống bình thường ấy. 

Tổ nói ngài sống thanh nhàn vô sự, tức không cần lo gì hết nên rất nhàn nhã. 

Còn chúng ta thì sao? Lâu lâu đi bác sĩ siêu âm coi có u nhọt nào không? 

Bây giờ văn minh nên thêm chuyện thêm lo, chớ hồi xưa ông bà nội ngoại 

mình có siêu âm gì đâu, cũng có vị khỏe mạnh sống lâu vậy. Chừng nào 

bệnh thì uống thuốc, một hết hai chết chớ có gì phải lo. Bây giờ vài tháng đi 

siêu âm, nếu bác sĩ nói có cái u nhọt nào đó chỉ còn thở được một tháng, 

tháng rưỡi thì thôi bắt đầu lo. Có khi lo quá bệnh lại càng nặng hơn, không 

chữa được luôn. Càng sợ chết thì cái chết càng nhích tới gần hơn. Trong khi 

cái vinh dự nhất là sự sáng suốt của các giác quan, nghe thấy nếm ngửi mình 

có đủ, không bao giờ bị bệnh, không bao giờ mất lại không nhớ tới. 

Phật dạy chúng ta tu tập, áp dụng công phu thế nào để không bị mắc mứu 

với các cảnh duyên bên ngoài, không đắm luyến thân tứ đại bên ngoài và 

tâm vọng tưởng bên trong. Đó là điều quan trọng trong công phu tu hành. 

Biết rõ cái nào thật cái nào giả rồi, chúng ta vui vẻ sống theo phúc duyên của 

mình. Chỉ bình tỉnh sáng suốt gan dạ trả hết nợ nần đã vay thì thân này còn 

mất không thành vấn đề đáng lo sợ nữa. Tỉnh táo sáng suốt chấp nhận trả 



chớ không có thái độ vừa trả nợ vừa lầm bầm. Trả nợ mà còn lầm bầm 

không vui vẻ là nợ thêm. Chư vị Bồ tát trả nợ rất vui vẻ, rất sẵn sàng, vì biết 

rằng trả là sẽ hết. Hơn nữa thân tâm này không thật, có gì của mình mà chấp 

giữ. Chúng ta chưa được như thế nên sợ trả nợ, sợ mất thân… đủ thứ lo sợ. 

Vì vậy cuộc sống của mình khổ đau ràng buộc, chớ không thanh thản giải 

thoát như các Ngài. 

Hồi xưa có hai Thầy Tỳ kheo trên đường trở về đảnh lễ đức Thế Tôn. Đi 

ngang vùng hạn hán không có nước, lương thực cũng hết, lúc ấy khát quá. 

Một Thầy nhìn thấy chút nước trong lỗ chân trâu, tự nghĩ “Ta cần khỏe 

mạnh đi đến chỗ Phật đảnh lễ cầu pháp, được nghe giáo pháp tu hành sẽ 

thành Phật. Do vậy bây giờ phải phương tiện uống nước này, mặc dù phạm 

giới sát sanh vì trong nước có nhiều lăng quăng.” Còn Thầy kia thì nói: “Ta 

thà mất mạng chớ không mất giới.” Sau đó Thầy giữ giới vì quá thiếu nước 

nên chết dọc đường, còn Thầy uống nước trong lỗ chân trâu đi đến được chỗ 

Phật. Tới nơi, Thầy này đảnh lễ Thế Tôn rồi tường trình tự sự và xin được 

cầu pháp. Đức Phật nói: “Thầy Tỳ kheo thà mất thân mạng chớ quyết không 

phạm giới, tuy không quỳ dưới chân ta nhưng chính thực là gần ta. Còn 

ngươi tuy ngồi cạnh ta nhưng thật ra cách xa ta ngàn dặm, không xứng đáng 

lãnh thọ giáo pháp của Như Lai.” Câu chuyện đã cho chúng ta một bài học 

về sự không tham đắm thân mạng này, mà Thầy Tỳ kheo giữ giới đã thành 

tựu được thâm ý của đức Phật. 

Phật pháp rất bình thường, nhưng vì chúng ta không giữ gìn được tâm cầu 

đạo, không giữ gìn được giới hạnh nên Phật pháp trở thành phi thường làm 

không nổi. Bây giờ chư huynh đệ chưa ở núi, trong điều kiện sống thế này, 

chúng ta cố gắng phát huy Trí tuệ Bát nhã, làm sao mỗi ngày mỗi sáng, đừng 

để bị tắt lụi, phát huy cho đến viên mãn. Đó là mục đích chính của người tu 

Phật. 

Ngài dạy không bận lòng lo nghĩ điều gì, ngày đêm thắp hương đốt đèn cúng 

Phật, quét tước đài hoa là công việc thường nhật kẻ tu hành. Như huynh đệ 

được phân công gánh nước trong lúc trời mưa lòng vẫn hoan hỷ, hoặc sắp 

nấu cơm khi trời nóng bức cũng không phiền hà, trong tâm luôn luôn phấn 

chấn. Huynh đệ nên nghĩ mình có sức khỏe tạo được công đức, như quét dọn 

đài hoa trang nghiêm hoặc làm những thức ăn cúng dường các bậc Hiền 

thánh và chư Tăng hiện tiền. Các vị dùng những thức ăn này tuy bây giờ 

chưa thành Phật, nhưng tương lai tu hành chắc chắn sẽ thành Phật. Công đức 

này thật vô lượng vô biên. Dù đi ôm củi, quét dọn nhà bếp, hốt trấu, kéo xe 

đổ rác vệ sinh của viện…, việc làm nào cũng kết lên đài hoa công đức. Các 

anh em quán chiếu thêm một chút nữa, ta làm việc bên ngoài để nhớ quét 

dọn trở lại trong mình. Kéo một xe rác đem đổ là rửa ráy những cù cặn trong 



lòng, đổ hết đi. Nhớ đổ mà đừng trúng người ta, đổ bỏ, nguyện đừng ai vớ 

vào những thứ đó. Được như vậy lúc nào mình cũng tươi tắn tu hành. 

Những năm tôi ở Thủ Đức, khoảng mười sáu mười bảy tuổi gì đó. Trong đạo 

tràng có Thầy bất an, không tu được. Quý Thầy trong ban chức sự thương 

tình trình lên Hòa thượng. Hòa thượng kêu vị ấy hỏi nguyên do, sau đó mỗi 

sáng Ngài khoanh một khoảng cỏ rồi dạy Thầy kia nhổ cho sạch. Ngài đọc 

mấy câu trong Sơ Đẳng Phật học Giáo Khoa Thư như: “Phật giả Phật đà chi 

tỉnh xưng…” Dạy khẩu truyền như thế và bắt đệ tử phải học thuộc trong khi 

làm cỏ. Thời gian sau, kết quả thấy rõ Thầy đó vươn lên trở thành một vị 

Tăng tinh tấn, vui vẻ tu hành không còn thối chuyển nữa. 

Cho nên mỗi lần chúng ta làm việc gì phải thường quán chiếu lại chính 

mình. Hốt cỏ là hốt bỏ những cù cặn, tối tăm nhơ bẩn trong lòng. Làm việc 

như vậy vừa không phiền não vừa có công đức. Trong lúc tu hành, mỗi cảnh 

duyên đều là cơ hội để chúng ta phát huy Trí tuệ Bát nhã của mình. Ngoài 

công việc trong chùa, chúng ta còn được học pháp với Hòa thượng Viện 

trưởng. Bây giờ tuy Ngài nhập thất không dạy nữa nhưng huynh đệ vẫn 

được nghe băng thường xuyên. Nghe tới nghe lui từ những băng giảng đầu 

tiên, như Mới Vào Cổng Chùa cho tới những băng chuyên sâu như Chỉ Ông 

Chủ… Những bài kinh Bát nhã cho tới kinh Đại thừa như Pháp Hoa, Lăng 

Nghiêm, Niết Bàn… Cho nên chúng ta không sợ dốt, chỉ sợ kiến thức quá 

nhiều trở thành chướng đạo thôi. Học Thiền và tu Thiền theo Hòa thượng, 

chúng ta không phải là những học giả mà là hành giả, từng bước đi vào thể 

nghiệm, để nhận ra chân lý ngay nơi mình. Hiểu như vậy huynh đệ yên tâm 

tu hành, không còn đứng ngó mong ở sân chùa làm gì. 

Việc tu hành cần phải có an tâm, chuyên tâm, mới đạt được sự an vui, thanh 

thản. Tóm lại trong đoạn này, Sơ tổ Trúc Lâm dạy chúng ta thanh nhàn, vô 

sự, an nhiên đối với tất cả việc làm. Được thế là người thống nhiếp tất cả 

việc, tự tại với muôn pháp. Như Hòa thượng dạy: “Một niệm dấy khởi đừng 

lầm chạy theo, biết các niệm đều là vọng tưởng mình không dính mắc, nó 

không đủ lực kéo, mình không chạy theo nó tức là tự tại giải thoát rồi.” Khi 

ấy Định và Tuệ hiện tiền, không tìm ở đâu xa. 

---o0o---  

ĐOẠN 07 

Tụng kinh niệm Bụt, 

Chúc thánh khẩn cầu; 

Tam hữu tứ ân, 



Ta nguyền được bả. 

Chú thích: 

- Tam hữu: Là ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 

- Tứ ân là bốn ơn: Ơn cha mẹ, ơn Thầy Tổ, ơn đàn-na thí chủ, ơn 

quốc gia. 

- Bả: Là trả. 

Giảng: 

Ngày đêm tụng kinh niệm Phật nguyện trả được bốn ơn ba cõi. Đó là sở 

nguyện của Ngài, mà cũng là sở nguyện của người tu chúng ta. Có câu 

“Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, nghĩa là người tu phải đền trả 

bốn ơn nặng: Ơn cha mẹ, ơn Thầy tổ, ơn quốc gia, ơn đàn na thí chủ. Có 

người nói chúng ta tu hành là bất hiếu, bởi vì họ thấy hiện tại ta từ bỏ cha mẹ 

vào chùa, không can dự đến chuyện nhà nữa. Những người không hiểu thấu 

đáo chữ Hiếu trong đạo Phật mới nói như vậy, thật sự người tu hành trọn 

vẹn mới là đại hiếu, như Tôn giả Mục Kiền Liên vậy. 

Ở trong đạo, khi đã phát tâm tu thì phải tu cho sáng đạo, thành đạo mới đền 

trả được tứ ân. Ngược lại tu lơ mơ, không khéo rơi vào địa ngục thì quả thật 

có tội lớn. Cho nên phải ráng tu đàng hoàng, không làm những việc phi 

pháp, tạo sự bất ổn cho mình cho người. Nếu chúng ta tu tốt mọi người sẽ tốt 

với mình, tự nhiên hỗ trợ cho chúng ta. Đây là dùng đạo đức cảm hóa, chưa 

nói đến việc chứng quả có thần thông vào địa ngục, cứu vớt chúng sanh bị 

chìm đắm trong ấy mà mình còn cảm thấy vui rồi. 

Cho nên tu hành phải vững tâm, nói như ngài Đức Sơn: “Đập một hèo không 

ngó lại…” chớ nhác nhúa thì không làm gì được. Đọc lại cuộc đời của ngài 

Hám Sơn, chúng ta thấy Ngài là một đại tăng, với công đức tu hành của 

Ngài, đi đâu cũng cảm hóa được người. Ngài làm việc gì cũng thành Phật sự. 

Trước khi đi tu, Ngài là một học trò văn hay chữ tốt, bạn bè ai cũng nghĩ nếu 

đến trường thi Ngài là người khoa bản cao nhất nên Thầy bạn rất thương quí. 

Tới khi đi tu, Ngài thẳng tiến hành đạo, sấn bước du phương, sấn bước học 

đạo, hoàn cảnh khó khăn trở ngại nào Ngài cũng san bằng và vượt qua hết. 

Thời đó mẹ vua quí trọng Ngài là một Quốc sư, nhưng nhà vua lại lấn cấn 

với Ngài trong việc mẹ nghe lời Quốc sư chọn người kế thừa sự nghiệp đế 

vương. Hoàng Thái Hậu hay tin Ngài ở đâu, làm việc gì bà đều ủng hộ. Việc 

này càng làm nhà vua bực bội, ông tìm cách hại Ngài. Từ đó cuộc đời Ngài 

gặp nhiều hoạn nạn, có khi nguy hiểm đến cả tính mạng. Những lần bị đày, 

lệnh vua ban không ai được đem đến cho Ngài bất cứ thứ gì. Nhưng với 



công đức của mình, người ta cung cấp cho Ngài không thiếu thứ chi. Bị đày 

mà Ngài sống bình thường vui vẻ, Phật tử cũng như quan chức đến thưa hỏi 

Phật pháp đạo lý rất đông. Cho nên suốt thời gian bị đày Ngài vẫn hành đạo 

hóa đạo và trở thành một vị đại Thiền sư lỗi lạc. Sau này, Ngài chính là 

người trùng hưng lại chùa Nam Hoa - đạo tràng Lục Tổ - thật trang nghiêm 

tráng lệ, nhưng bản thân chỉ ở một thất nhỏ cho tới ngày viên tịch. 

Người tu hành có đạo đức, có Trí tuệ đi đâu cũng được quí trọng. Người đó 

có thể mở mang gầy dựng mối đạo, hướng dẫn mọi người hướng về con 

đường đạo. Noi gương đó chúng ta nỗ lực tu học, với tâm nguyện hướng 

theo con đường, dấu chân của các bậc Thầy, Tổ đi trước. Chư huynh đệ nhớ, 

người thật tâm tu hành không có niệm lợi dụng Tam bảo, nhất định được 

long thiên hộ pháp gia trì và việc tu hành đúng chánh pháp sớm muộn gì 

cũng sẽ viên mãn. 

Ở đây Ngài nói: Tụng kinh niệm Bụt, Chúc thánh khẩn cầu. Niệm Bụt là 

niệm Phật, Chúc thánh khẩn cầu là đối với các bậc Hiền thánh, chúng ta 

mong mỏi luôn được sự hộ trì của các Ngài, để Tam bảo hưng thịnh nơi đời, 

mọi người có nơi nương tựa tu hành. Bản thân chúng ta cũng nương theo đó 

tu tạo các công đức mới có thể đền trả bốn ân, cứu khổ ba đường. Tất cả việc 

làm của chúng ta đều hướng đến mục đích giác ngộ giải thoát cho mình và 

tất cả chúng sinh. Có thế chúng ta mới làm tròn bổn phận của mình, xứng 

đáng là một người tu Phật. 

---o0o---  

ĐOẠN 08 

Niềm lòng vằng vặc, 

Giác tánh quang quang; 

Chẳng còn bỉ thử, 

Tranh nhân chấp ngã. 

Chú thích: 

- Niềm lòng: Các niệm vọng động trong lòng. Chữ “niềm” là 

niệm. 

- Vằng vặc: Sáng. 

- Quang quang: Sáng rỡ rỡ. 

Giảng: 

Chẳng còn bỉ thử, Tranh nhân chấp ngã. Đoạn này Ngài dạy khi lòng lặng lẽ 

thì các niệm khởi lăng xăng không còn nữa. Lúc đó tánh giác hiện tiền, tất cả 



những ngô ngã bỉ thử không còn. Với người tu Thiền kỵ nhất là những niệm 

khởi, những mầm tơ tưởng lăng xăng ta không làm chủ được. Hòa thượng 

thường nhắc nhở chúng ta phải làm chủ đừng bị những dấy niệm kéo đi. Khi 

các dấy niệm khởi lên, chúng ta tỉnh thấy rõ nó là vọng tưởng không theo, 

nó liền lặng mất. Trong khi tu, các Thiền sinh phải trải qua hai giai đoạn 

công phu như sau: 

Giai đoạn thứ nhất là biết được những dấy niệm. Nếu cái biết này không 

hiện tiền thì coi như ta mất chủ, tuy vẫn sống, vẫn ăn mặc ngủ nghỉ nhưng 

mất chủ. Mất chủ, nghĩa là không chủ động được mà bị những dấy niệm, 

vọng tưởng kéo lôi. Sự kéo lôi của nó vô cùng vô tận mà chúng ta không hề 

biết mặt mũi chúng thế nào. Nếu công phu lừng khừng, tỉnh tuệ không sáng, 

định lực không có, vì vậy vừa dấy niệm ta lao theo, nó dẫn đi có khi suốt 

một thời Thiền ta vẫn chưa thỏa mãn. Cứ thế hết thời Thiền này đến thời 

Thiền khác ta mất tự chủ hoàn toàn. Các Tổ thường nói đó là nhận giặc làm 

con. Đã nhận giặc làm con rồi, mọi sự việc trong gia đình đều cắt đặt cho nó 

kế thừa. Do vậy, ta hoàn toàn đồng hóa nó với mình, không có chỗ xen hở. 

Bây giờ tu là chuyển hóa những vọng tưởng ấy, đưa nó vào thể tánh lặng lẽ. 

Chúng ta không nói chuyện đã qua mà đặt nặng những việc sắp tới. Khi 

vọng tưởng lấp ló hiện ra, làm sao chúng ta biết liền. Cái biết luôn luôn hiện 

tiền thì vọng tưởng tự lặng. Đây là bước ban đầu mà hầu hết các Thiền sinh 

đều phải nếm qua. Áp dụng công phu huynh đệ nhớ thường xuyên kiểm lại. 

Kiểm cái gì? Kiểm xem mình có đủ lực để đừng bị những dấy niệm kéo đi 

hay không? Tổ sư thường dạy ở chỗ này ta bình thường trong mọi sinh hoạt 

nhưng không lầm chạy theo, không bị mắc mứu bởi vọng tưởng. Khi đã bị 

vọng tưởng dẫn đi thì mình mất tự chủ, chúng biểu gì ta làm vậy, dắt đâu đi 

đó, không chủ động gì cả. 

Ở đây Tổ dạy Niềm lòng tức là niệm lòng, niệm lòng sáng vằng vặc, vừa dấy 

khởi niệm mình liền biết. Cái biết ấy quan trọng lắm. Chúng ta không cố ý 

biết anh nào hết, nhưng anh nào ló lên mình biết liền. Biết rõ như thế thì 

không anh nào làm gì được ta. Giống như mấy ngày lễ quan trọng, đông đảo 

Phật tử về đây, huynh đệ làm công tác trật tự, có đeo băng trên cánh tay. Ai 

đi đâu làm gì, mình không bắt người ta phải theo mình, nhưng anh nào có tà 

ý, mình biết liền. Tại vì mình “bám sát” một bên, có chủ động, có cái biết soi 

sáng nên không ai qua được mắt chúng ta. Trong công phu tu hành, niệm 

vừa dấy lên chúng ta không theo, cái biết luôn hiện tiền. Ông chủ sờ sờ đó 

nhưng không theo ai hết, không chấp nhận bất cứ một sự rủ rê nào. Đó là 

giai đoạn thứ nhất trong công phu tu hành. 



Giai đoạn thứ hai, Tổ bảo Giác tánh quang quang. Tức là tánh giác sáng rỡ. 

Khi các niệm đã lắng yên rồi thì tánh giác sáng vằng vặc hiện tiền, đầy đủ. 

Nói đầy đủ là một cách nói, bởi vì cái đó sẵn có nơi mỗi chúng ta, nhưng vì 

mình bỏ quên nên không dùng được, bây giờ nhớ lại lấy ra sử dụng nên nói 

đầy đủ. Một khi tánh giác hiện tiền thì ngô ngã bỉ thử đều dứt hết. Quá trình 

công phu giản dị như thế, nhưng có điều áp dụng làm sao cho thuần thục 

mới thật sự khó. Vấn đề đặt ra là ở chỗ này. 

Chúng ta trong những điều kiện khác nhau, hoặc hàng cư sĩ tại gia, hoặc 

người tu trên núi, hoặc ở riêng một mình, hoặc ở chỗ đông đảo, có người 

rảnh rang, có kẻ bận rộn… mỗi người mỗi vẽ không ai giống ai, nhưng làm 

sao áp dụng tu cho được mới là điều đáng quí. Theo như trình tự trên, bước 

đầu niệm dấy lên, chúng ta biết và không theo nó, dần dần nó sẽ thưa giảm 

và tâm chúng ta thường xuyên được lặng lẽ. Công phu ở giai đoạn này cũng 

phải trải qua một thời gian khá lâu mới thuần thục. 

Với người tu tinh nhuệ, thường xuyên sáng suốt thì vọng tưởng không làm 

gì được họ, bấy giờ mới bước sang giai đoạn thứ hai là ông chủ sáng suốt 

hiện tiền, sẵn sàng quét sạch hết mọi thứ giặc đến rối loạn trong nhà. Nói 

tánh giác hay Phật tánh là nói đến chất Phật, cái không bị động, cái định tuệ 

hiện tiền của chúng ta. Khi không bị vọng tưởng kéo lôi thì Trí tuệ hiện tiền. 

Trí tuệ hiện tiền thì những kiến chấp ngô ngã, những cù cặn tăm tối từ lâu 

nay sẽ biến dạng dần, đổi thay hết. Quá trình công phu là như vậy. 

Đọc truyện Tàu, chúng ta thấy Quan Vân Trường thường xử dụng Thanh 

Long đao trong những trận chiến quyết định vận mệnh của quốc gia, ông 

không sử dụng vũ khí nào khác, luôn luôn là Thanh Long đao. Thanh long 

đao là cây đao sáng quắc màu đỏ có con rồng xanh hiện trong đó. Cây đao 

này mà chém là sắt thép cũng phải tan và đặt biệt nó đã muốn chém ai thì dù 

kẻ đó có chạy tới trời, nó cũng rượt theo chém cho bằng được mới thôi. 

Người tu Thiền cũng phải như thế. Sở trường chúng ta là xử dụng cây kiếm 

Trí tuệ, thì phải mài luyện thế nào cho cây kiếm ấy một khi chém là đối thủ 

không còn đường thoát. Ai có hỏi: 

- Công phu tu hành của Thầy thế nào? 

- Trí tuệ. 

- Vũ khí Thầy thường dùng là gì? 

- Trí tuệ. 

Đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, tiếp khách, làm việc gì, ở đâu cũng sử 

dụng Trí tuệ, chứ không có gì khác. Người tu không có Trí tuệ thì coi như 



cục đất vô dụng, ai muốn đá đâu thì đá, muốn hất đâu thì hất, thật đáng hổ 

thẹn phải không? Cho nên chúng ta phải có Trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền là tánh 

giác hiện tiền, khỏi phải tìm cầu ở đâu, không mong đợi, không trông cậy ai 

cho mình. 

Hằng ngày chúng ta xét cho thật kỹ lòng mình, xem đối với các dấy niệm 

mình làm chủ hay bị động? Một điều đó thôi. Nếu làm chủ là công phu đã 

khá sâu dày, chứ không phải đơn giản. Điều này chỉ có tự chúng ta nghiệm 

biết thôi. Trong tất cả thời, khi làm việc cũng như lúc ngồi Thiền, tụng kinh, 

ăn cơm, nghỉ ngơi, chúng ta xem những dấy niệm chợt hiện chợt mất, mình 

có làm chủ được không? Lúc nào ta làm chủ tinh nhuệ nhất? Lúc ngồi một 

mình hay lúc đông người? 

Có nhiều vị đang trong lúc tụng kinh mà những dấy niệm cũng hoành hành, 

nó không tha giờ tụng niệm của mình nữa. Tụng bao nhiêu nó hiện lên bấy 

nhiêu, đủ thứ hình ảnh… Chúng ta không nắm được mũi nó thì nó nắm mũi 

mình. Thế thôi. Cho nên huynh đệ phải luôn luôn cầm thanh kiếm bén trên 

tay, không được rời bỏ bất cứ lúc nào thì mới không bị giặc vọng tưởng xỏ 

mũi. Ở đâu cũng sử dụng kiếm Trí tuệ. Mỗi huynh đệ có một sở trường 

riêng, trong công phu phải biết phát huy sở trường của mình. Như mười vị 

đại đệ tử của đức Thế Tôn, mỗi vị mỗi sở trường. Như Tôn giả Xá Lợi Phất, 

Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Phú Lâu Na, Tôn giả A Nan… không vị 

nào giống vị nào cả. Khi chưa thành tựu Thánh quả, quý Ngài tu tập theo sở 

trường sẵn có của mình. Khi thành tựu được Thánh quả, mỗi vị dùng ngay 

sở trường ấy để giáo hóa chúng sanh. 

Biết phát huy sở trường vào việc tu tập là người khéo ứng dụng. Huynh đệ ở 

đây một trăm ba mươi mấy người, mỗi vị mỗi kiểu. Ông giỏi quét sân thì 

sáng thấy tên mình quét sân. Ông giỏi đẩy xe rác thì thấy tên mình đẩy xe 

rác. Ông giỏi viết chữ, ông giỏi dọn cơm, ông giỏi chụm lò… tất cả đều 

được phân công theo sở trường của mình. Nếu quí vị khéo ứng dụng pháp tu 

thì ngay khi làm công tác, tỉnh giác rõ biết, đừng để vọng tưởng kéo đi thì 

Trí tuệ hiện tiền. Bấy giờ đẩy rác, quét sân, chụm lò… đều là Phật sự. Chúng 

ta phát huy sở trường của mình để tu tập chuyển hóa, hành trì công phu như 

thế nhất định tánh giác dần dần sẽ hiển lộ thôi. 

Hãy mở rộng lòng ra, nấu cơm không phải chỉ để mình ăn, mà nguyện cúng 

dường Tam bảo, cúng dường tất cả chư Tăng, tất cả chúng sinh. Nguyện quý 

ngài dùng thức ăn này được no khỏe, cũng mở rộng lòng ra, nghĩ tưởng đến 

chúng sanh mà đem công đức tu hành của mình hồi hướng khắp tất cả. 

Nguyện muôn loài đều hết khổ được vui. Phải quán tưởng như thế, chứ 

không phải thức ăn này ngon đem cất tủ, mai mình ăn. Không có chuyện đó. 



Giờ tôi nói chuyện ông chụm lửa tu cho huynh đệ nghe. Chụm lửa không có 

nóng. Chụm cho lửa cháy để nấu cơm, nấu thức ăn cúng dường đại chúng. 

Khi chụm lửa huynh đệ quán chiếu trở lại mình, nguyện lửa này đốt sạch tất 

cả những cù cặn tăm tối còn tồn đọng trong ta và xung quanh ta. Đốt sạch 

hết cho mình và mọi người được rỗng rang sáng suốt. Đó là lửa tam muội. 

Nhà thơ Trúc Thiên có viết thế này trong bài thơ “Có mặt”: 

Lửa tam muội thiêu tàn thân xác cũ, 

Người đứng lên, ánh sáng dựng ban ngày. 

Chụm lửa như thế mới là biết chụm lửa chứ! Đâu phải chụm lửa để phỏng 

tay phỏng chân, để đốt cái này đốt cái kia, lửa cháy tùm lum từ mình lây 

sang người khác. Chụm lửa kiểu này, anh nào lạng quạng vô đó là bị dùi lửa 

khẻ à nghe! Chụm lửa kiểu đó thì nguy lắm! 

Quý vị tịnh nhân cư sĩ, mỗi ngày chịu trách nhiệm đẩy xe rác đi đổ. Quí vị 

hoan hỷ thì kéo xe thấy bình yên. Từng thùng rác chứa những thứ cù cặn, ta 

đem vứt nó một chỗ để không bị ô nhiễm môi trường. Trong lòng phấn khởi 

mỗi khi mình bưng môït thùng rác lấp xuống đất, nó sẽ biến thành phân nuôi 

dưỡng lại những mầm xanh. Một thùng rác được chôn lấp thì một không 

gian thơm mát mở ra, như thế phiền não ở đâu, nó làm gì được mình. 

Pháp Thiền là pháp không có phương pháp. Chúng ta tu Thiền đừng để dính 

mắc vào bất cứ pháp gì, đừng để vọng tưởng kéo lôi, làm chủ được mình là 

tốt rồi. Vậy nên sám hối sáu căn cũng tu Thiền, ngồi Thiền cũng tu Thiền, 

đọc sách cũng tu Thiền, đẩy rác cũng tu Thiền, ngủ cũng tu Thiền… Huynh 

đệ nhớ ngủ cũng tu Thiền nghe, chớ không phải ngủ là mộng tưởng lê thê, 

mê man tàn tịch, nghe kiểng đánh cũng không muốn ngồi dậy. Trong mọi 

thời mọi lúc, tất cả đều tu Thiền, không có cái khác. Như vậy chúng ta an ổn 

tu cho tới chừng nào bằng Phật mới thôi. 

Người tu phải là người chủ động trong tất cả chỗ tất cả thời, không bị phiền 

não sai sử. Có thể chúng ta bị nó phá một chút trong niệm đầu hơi sơ hở 

thôi. Chứ khi mở mắt ra rồi thì không phiền não nào nhiễu loạn mình được 

cả. Trái lại, huynh đệ làm gì cũng bị phiền não hết thì giống như sống trong 

nhà lửa. Ăn cũng phiền não, ngủ cũng phiền não, ngồi không cũng phiền 

não. Người tu chủ động không để phiền não sai khiến là người chiến thắng. 

Đó là pháp tu tuyển tập từ trong đời thường, trong các sinh hoạt của chúng 

ta. Người tu Thiền phải có Trí tuệ mãnh liệt mới có thể đuổi tan giặc phiền 

não. Cho nên Thiền sư nói Đi cũng Thiền, ngồi cũng Thiền, nói nín động 

tịnh, thể an nhiên. 



Chúng ta cố gắng làm sao đừng có kiểu đi một vòng thật xa rồi quanh lại chỗ 

cũ, mất thời gian lắm. Các Thầy đi trước, có kinh nghiệm tu hành luôn dạy 

chúng ta: Con đường đạo dài lắm, chông gai cũng không ít. Người tầm 

thường không thể đi qua con đường ấy nếu không tỉnh sáng. Hòa thượng 

Viện trưởng dạy phải làm chủ, đừng để những dấy niệm kéo lôi, tức trong 

pháp tu lấy Trí tuệ làm gốc. 

Tánh giác ấy tuy chúng ta có sẵn nhưng không phải lúc nào nó cũng hiện 

hữu. Chỉ khi nào chúng ta lặng hết vọng tưởng nó mới hiện hữu. Tại sao? Vì 

lâu lắm ta bỏ quên nên nó ẩn sâu bên trong. Hằng ngày ta bị trần cảnh bên 

ngoài lôi kéo, phủ che tánh giác nên ta sống bằng thức tình vọng tưởng. Chữ 

Thức là phân biệt, Tình là tình chấp. Chỉ khi nào thức tình vọng tưởng 

không kéo lôi, tánh giác mới hiện bày. Con đường luân hồi là con đường nợ 

nần của thức tình. Do vậy khó có người nào không bị sức hấp dẫn của nó 

nhận chìm. Chỉ khi nào ta nhận ra tánh giác thì mới chấm dứt con đường 

luân hồi. 

Đôi khi chúng ta cũng nhận được tánh giác nhưng không giữ gìn được, 

không nuôi dưỡng được, nó lóe lên rồi mất, chúng ta lại tiếp tục trôi theo 

vọng tưởng. Khó là vì vậy. Rất nhiều Phật tử hâm mộ Phật pháp tìm tới đây 

xin tu, thời gian đầu tinh tấn lắm, nhưng sau đó vọng tưởng xui khiến họ 

muốn thối lui, viện lý do này lý do khác hoặc là buồn tẻ, khó khăn, chay lạt, 

thức khuya dậy sớm… tu không nổi. Tuy nhiên đa số huynh đệ đã xuất gia 

rồi, nhờ áp dụng pháp Phật dạy tu tập thấy có ít nhiều niềm tin, nên sống 

bình thường an nhiên trong cảnh hôm sớm kinh kệ, vui vẻ làm việc với 

nhau. Trong lòng có dấy niệm, huynh đệ cạo gọt chuyển hóa nó, không ai 

dại dột nương dựa những u nhọt đó làm gì. 

Hồi xưa, Thiền viện có những Thiền sinh lớn tuổi, ngoài bảy mươi mới tới 

Thiền viện, được Hòa thượng độ cho làm Tăng. Trong số ấy có vị rất xứng 

đáng. Một Thầy trước khi xuất gia uống rượu dữ lắm, vậy mà khi tu rồi bỏ 

hẳn rượu, đi đứng thẳng thắn. Một Thầy hút thuốc, hút không biết bao nhiêu 

mà kể, thuốc gì cũng hút. Thuốc rê, thuốc gói, thuốc cán, cho tới thuốc phiện 

cũng làm luôn, không tha thứ nào hết! Nhưng khi Hòa thượng đặt cái dao 

phủi tóc, Ngài dạy dao thứ nhất cắt phiền não, dao thứ hai cắt ái niệm, dao 

thứ ba cắt nhiễm trước… Dạy cắt như vậy rồi thì từ đó về sau cho tới chết, 

tuyệt nhiên không đụng tới một chút thuốc. Thật đặc biệt! Tôi rất trân trọng 

sự quyết tâm của những vị ấy. 

Tôi nhớ có hai ông cụ hay quên, nên cứ nói tới nói lui cái chuyện trực mé 

sau chùa. Bữa nay tới phiên ông này gác, ông bắc ghế ngồi đó, rồi không 

biết tự nhiên ông nhớ bữa nay tới phiên Thầy kia chớ không phải mình nên 



đi tụng kinh. Lên tụng kinh gặp Thầy kia cũng tụng kinh. Hai ông gặp nhau 

nói qua nói lại, cụ nào cũng muốn tụng kinh hết mà không dám bỏ nhiệm vụ 

gác chùa. Vì vậy lâu lâu hai cụ hơi kình với nhau. Cụ này nói: - Bữa nay tới 

phiên tôi đi tụng kinh. Cụ kia nói: - Tới phiên tôi đi tụng kinh. Hai cụ đều 

ham tu hết, thấy thương lắm! Anh em còn trẻ, hơi dài, tụng kinh không mệt 

mà đôi khi muốn bỏ tụng kinh, còn hai ông già lớn tuổi, đứng lên lạy xuống 

luộm thuộm lại không muốn bỏ tụng kinh. Thật đáng khen ngợi. 

Thành ra, những huynh đệ đi trước tu hành cũng có đạo lực chứ không phải 

không. Tôi nói thế để huynh đệ phấn khởi, mình có những bậc đàn anh tu 

hành nghiêm túc. Hòa thượng đã có công đức giáo dưỡng, làm nên, gầy 

dựng được những con người nền tảng của một thế hệ. Bây giờ tới chúng ta 

cũng phải thế thôi. Vị nào đi giảng dạy hay được phân công Phật sự gì, cũng 

phải làm đàng hoàng, đúng chánh pháp, đúng chủ trương đường lối của tông 

môn. Phải làm sao phát huy tốt những gì Hòa thượng đã chỉ dạy, thành tựu 

đúng như sự mong mỏi của Ngài. 

Tóm lại, người tu Thiền trước phải nhận ra vọng tưởng, đừng theo nó. Công 

phu dài lâu như thế tánh giác sẽ hiện bày. Việc này thật ra không khó, chỉ vì 

chúng ta không muốn thực hành hoặc thực hành không tới nơi tới chốn thôi. 

Những vọng tưởng lăng xăng có khi ta cũng thấy nhưng lại muốn khỏa lấp, 

nuôi dưỡng, che chở nó nên không trừ diệt được. Ta làm trạng sư cho nó, 

chứ thật ra ta thấy cái hư hỏng, cái dở của mình rõ hơn ai hết! Đối với tất cả 

những thứ dấy niệm hư giả đó, ta làm chủ được rồi thì tánh giác hiện tiền. 

Nhà Thiền dạy phải liễu liễu thường tri là vậy. Được thế đời sống của chúng 

ta luôn bình thường an nhiên. 

---o0o---  

ĐOẠN 09 

Trần duyên rũ hết, 

Thị phi chẳng hề; 

Rèn một tấm lòng, 

Đêm ngày đon đả. 

Chú thích: 

- Rèn: Tu tập. 

- Đon đả: Siêng năng, sốt sắng. 

Giảng: 



Đoạn này Tổ dạy chúng ta với tâm kiên quyết ròng rặc lo tu, rũ sạch tất cả 

duyên trần, không còn vương vấn. Người tu tối kỵ hệ lụy, không dứt khoát 

tu hành, cứ lửng lơ qua ngày. Sáng, trưa rồi chiều, tối cứ xìu xìu không nói 

gì ai, không chọc giận ai mà cũng không quyết tâm làm việc gì ra việc gì. 

Người rơi vô tình trạng này bản thân không chủ động chi hết, nhưng việc 

của người khác rủ rê, hú một tiếng là chạy theo liền, thành ra việc của ai họ 

cũng có mặt, cái nào cũng vướng. Đây là thái độ rất có hại trong công phu tu 

hành. Thanh quy của Thiền viện, thường nhắc nhở chúng ta tu thì phải quyết 

tâm cho sáng đạo, không nên có thái độ lưng chừng. 

Công phu chưa đến mà mình không chịu nhận những lời nhắc nhở hoặc tự 

mãnh tỉnh để khắc phục những bấp bênh nên lúc nào chúng ta cũng thấy như 

bị sóng bủa gió nhồi. Chư Tổ dạy người tu phải tỉnh, phải giác để gầy dựng 

thế chủ động nơi mình, không để bị lệ thuộc bởi bất cứ sự kiện gì xung 

quanh. Như buổi sáng có việc gì ngoài nhà khách, mình vẫn nghe rõ ràng 

nhưng chủ động. Việc trù phòng, việc phân công tác… vẫn nghe nhưng chủ 

động. Ta làm bằng tâm chân thật của mình, không có niệm khác. Làm thì 

làm, nghỉ thì nghỉ, thái độ dứt khoát. Trong thời gian làm việc, cũng không 

cho xen bất cứ một hiện tượng, một sự kiện gì ở bên ngoài. 

Chư huynh đệ thử hôm nào đó quên đi cuộc đời của mình, cứ để nó lờ lững 

sẽ thấy mình bị bên này xé bên kia lôi. Tới giờ tụng kinh mà trong lòng có 

chút bức xúc, chợt huynh đệ rủ ra nhà khách chơi, liền phân vân “nên đi 

tụng kinh hay nên đi chơi?” Ra tới ngã ba, nhìn vô thấy Thầy mình là hơi 

ngại “bây giờ nên đi hay nên quanh lại?” Liền có huynh đệ khác rủ: “Thôi, 

đi xuống rẫy chơi.” Bước đi nhưng ngang thất Thầy lại thấy ngại. Ngại đây 

không phải sợ Thầy làm gì mình, mà vì ông thần hộ giáo đang dòm dõi 

những hành động phi pháp của ta đây. Nhờ cái ngại đó mà mình mở con mắt 

ra, tỉnh một chút thì ông thần sẽ hướng dẫn quanh về, không đi bậy nữa. 

Nếu ngại thì ngại mà đi vẫn cứ đi thì thần hộ giáo chán ngán không thèm 

theo giữ gìn nữa. Bấy giờ trờ tới trước thất Hòa thượng, chó sủa. Trong bụng 

lo lắng “Chà! qua cái trạm này bị báo động dữ đa, chắc sư ông biết rồi.” 

Nhưng liền đó huynh đệ bỏ nhỏ vô tai: “Ở dưới kia đang nấu mì, xuống dưới 

ăn chơi.” Cái đó mạnh hơn, cho nên thần hộ giáo, thần hộ giới, thần hộ đạo 

tràng, thần hộ tu hành… rút lui hết, kiếm đao chi mấy Ngài cất tuốt “Thôi, 

chào thua! Để cho mày đi.” 

Trong những đoạn đường đi, đương sự không yên trong lòng. Đó là một báo 

động rất cần thiết nhưng quí vị không tỉnh, không nhớ chi cả. Khi đi trót lọt 

và cuối cùng vào được vùng của rẫy rồi thì xem như an toàn. Vô đó rồi dù 

không ăn uống gì cũng ngồi đó. Bấy giờ ma lười, ma nhác, ma hư hỏng, ma 



vui chơi... xúm nhau tấn công. Lúc đầu có quen biết gì đâu, nhưng bữa nay 

rồi ngày mai, ngày kia có người rủ thành mình quen, cuối cùng không ai rủ 

mình cũng vẫn cứ lết tới. Bởi chư thần đã rút lui thì đâu có ai bảo vệ, chúng 

ma tha hồ nắm cổ lôi đi. Tiến trình diễn biến của nó là vậy thôi. 

Cho nên đối với người tu quan trọng là phải có tỉnh. Tỉnh lực mạnh mới 

chỉnh đốn được những thói quen xấu. Việc chỉnh đốn đó là công đức tu 

hành. Đức Phật Thích Ca trước khi vượt thành xuất gia, Ngài cũng ưu tư, 

đắn đo, đi dạo các cửa thành thấy những hiện tượng đau khổ của chúng sanh 

nên Ngài thức tỉnh. Sau những cuộc tham quan, thị sát để biết dân tình, trở 

về Thái tử càng ưu tư hơn. Ngài rất hững hờ với những cuộc vui chơi ca hát. 

Sau đó Thái tử nhìn thấy các cung nhân mỹ nữ cách đây không lâu lụa là 

mềm mại, sắc đẹp mê hồn, mà bây giờ tất cả đều nằm lăn ra, nước miếng 

nước mũi, mồ hôi mồ kê chảy dài, ngủ mớ nói sàm nói bậy rất đáng chán sợ, 

không có gì để Ngài say đắm cả. Nỗi bức xúc dâng tràn trong lòng, cuối 

cùng Ngài đi đến quyết định từ giã tất cả. Đó là thần hộ giới đã thành công. 

Chúng ta luôn luôn được báo động, được những vị thần cảnh tỉnh trước sự 

việc không hay sắp xảy ra nhưng mình vẫn phớt lờ nên cuối cùng hư hỏng. 

Trong mỗi bước đi nếu chúng ta thức tỉnh thì đã không xảy ra những việc 

đáng tiếc. Ngược lại, nếu trong lòng rỗng tuếch thì chúng ma bủa vây rồi bắt 

xác đi luôn. Tu hành như vậy biết chừng nào hết khổ, nói gì đến thành tựu 

đạo quả. Chỉ những ai có vận dụng, có quyết tâm tu tập mới thấy giá trị thiết 

thực của Phật pháp, mới thấy diệu lực của công phu tu hành. 

Ở Thiền viện huynh đệ không ai dốt Phật pháp, từ các vị cư sĩ mới vô cho 

tới chư Tăng lâu năm đều được học rất đầy đủ. Kinh sách rồi băng giảng của 

Hòa thượng Viện trưởng, của quý Thầy rõ ràng chúng ta không dốt. Chỉ có 

điều làm sao áp dụng, thể nghiệm được Phật pháp mới là giá trị thực. Mỗi 

giai đoạn công phu đều là những chặng đường để để chúng ta thể nghiệm. 

Như muốn có một chén cơm chín, xốp, ngon, thơm đàng hoàng, mình phải 

đi từ người trồng lúa cho tới người sàng sẫy gạo và nấu thành cơm, không 

biết bao nhiêu công đoạn trong đó, chớ đâu phải ập vô nấu là ăn được liền. 

Việc tu hành cũng vậy, bữa nào cũng “Nguyện Phật chứng minh cho con hết 

phiền não!” Huynh đệ nhớ phiền não của mình chứ không phải của Phật, 

Ngài ngồi cười hoài trên bục, chưa bao giờ tôi thấy Phật nhăn nhó, tại vì 

Ngài không có phiền não. Bây giờ chúng ta xin Phật cho mình hết phiền não, 

làm sao hết được? Của mình thì mình tự giải quyết chứ, sao lại bắt Phật làm 

chuyện của mình. Đức Phật đâu có xin chúng ta cho Ngài hết phiền não đâu. 

Nếu chúng ta không chịu lọc lựa, buông bỏ, khắc phục phiền não thì làm sao 

nó hết được? Chỉ như một việc cắt sửa cây cảnh nhỏ xíu thôi, anh mà nhị 



tâm một cái là anh cắt tầm bậy hết trơn. Luôn luôn là phải tỉnh, vì năng lực 

của sự tỉnh giác rất lớn. Nếu chúng ta cứ lờ mờ nhất định sẽ đi vào con 

đường tăm tối. Huynh đệ phấn đấu lên, mình có được duyên lành mới xuất 

gia làm tăng tu hành, giờ chỉ còn tự tâm mãnh tỉnh là con đường về nhà 

không còn lầm lạc nữa. Nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng mà 

còn phấn đâùu được. Chúng ta ở trong điều kiện thuận tiện, cố gắng phấn 

đấu chút nữa là sẽ đi đến thành công. 

Thái tử Sĩ Đạt Ta muốn đi tu, không phải tự nhiên mấy ông tiên trong rừng 

bưng Ngài vô đó ngồi tu khổ hạnh. Năm lần bảy lượt năn nỉ với phụ vương, 

đâu là được! Vua Tịnh Phạn dứt khoát: - “Ta có mình con thôi, nếu con bỏ 

đi tu thì tương lai sáng ngời của Tổ quốc ta biết trông cậy vào ai.” Thế 

nhưng Thái tử vẫn không chùn bước, Ngài thưa: “Nếu phụ vương đáp ứng 

được những yêu cầu của con thì con ở nhà.” Vua hỏi: - “Làm gì?” Thái tử 

thưa: - “Cho con đừng già, đừng bệnh, đừng chết.” Vua cha nghe chuyện đó 

là ngẩn ngơ thôi, làm sao làm được? 

Với quyết tâm ấy, Thái tử đã vượt thành xuất gia. Đi là đi với ngựa thần 

Kiền Trắc, người đánh ngựa là chuyên gia Xa Nặc mới điều được ngựa giỏi 

vượt qua những chỗ khó khăn. Thêm một quyết tâm nữa, khi nghe lời than 

của Xa Nặc, nếu lúc đó Thái tử còn quyến luyến thế gian, chắc khó cởi áo 

bào, ngọc ngà giao trả lại hết. Trong quá trình tu khổ hạnh sáu năm đâu phải 

giản dị. Ngài khắc phục, chịu đựng đến mức độ thân thể tiều tụy chỉ còn da 

bọc xương, ngồi xuống đứng dậy không được, tàn tạ đến như vậy. Nhưng 

với quyết tâm kiên trì tu cho được, Ngài đến dưới cội Bồ-đề trải tòa cỏ ngồi 

và tuyên thệ: “Nếu không thành tựu đạo quả, dù thịt nát xương tan ta quyết 

không rời khỏi nơi này.” Cuối cùng đức Thế Tôn đã thành tựu quả vị Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Chúng ta thấy nhờ Phật quyết tâm mãnh liệt như vạây, ngày nay chúng ta 

mới có được giáo pháp siêu xuất. Chứ hồi đó Phật xìu xìu ển ển, ra đi rồi 

quanh trở lại như mình… thì thôi, chắc bây giờ chúng ta chết dở! Đức Phật 

không được một bậc ân sủng nào trên núi trên non, mà chỉ nỗ lực phấn đấu 

hết mình nên thành tựu giải thoát viên mãn. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến 

sự phấn đấu. Anh em mất sự phấn đấu thì ta sống chẳng khác như cục thịt, 

không có ý nghĩa gì hết. Ta đâu nỡ để mình như thế nên phải ráng lên, giải 

quyết sự việc ngay trong cuộc đời này. Có người nói Phật đạo xa diệu vợi, 

nhưng với Thiền sư thì một bước nhảy vượt đến quê hương. Giản dị quá. 

Điều này thật rõ ràng. Ví dụ chúng ta muốn đi về Thành phố Hồ Chí Minh, 

ra trước chùa đón xe đàng hoàng, nhưng phải đúng hướng thì chậm mau gì 

cũng tới Thành phố. Một đoạn đường đi qua là gần tới quê hương bằng đó. 



Trái lại, muốn đi về Thành phố Hồ Chí Minh mà qua bên lề đón xe đi Vũng 

Tàu, thì cứ một phút một giây xe chạy là càng xa Thành phố. Rõ ràng như 

vạây. Cái nhìn của các Thiền sư cũng như thế. Cho nên một phút giây nào 

nhận lại, sống lại, không mất tỉnh giác, không bị ngược xuôi theo trần cảnh 

là sống được với quê hương. Được như thế thì đất nước ta thanh bình. 

Việc tu sáng ngời trong từng bước đi, trong từng hơi thở của chúng ta, 

không phút giây nào lơi lỏng, cứ thế công phu, thì lo gì không xong. Cuộc 

đời luôn báo động, đổi thay xuyên suốt, ta ở trong đó nhưng có chỗ đứng 

vững vàng, có công phu nhất định. Thế bình ổn của chúng ta qua từng chặng 

công phu hiện thấy rõ. Những mất mát giữa cuộc điêu linh sẽ không làm 

chúng ta sợ hãi đau khổ nữa. Hiểu Phật pháp, nhận được Phật pháp, áp dụng 

được Phật pháp huynh đệ sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. 

Ở đây Tổ dạy người áp dụng công phu phải có tâm kiên quyết rũ sạch duyên 

trần. Chữ (Duyên trần), trong chữ duyên có một mớ dây mơ rễ má, bộ mịch 

(?) là dây mơ rễ má. Cho nên nói nhân duyên, duyên nợ, duyên kiếp, duyên 

phần tức là những dây mơ rễ má, những tơ tưởng, những tâm niệm vướng 

mắc hồi đời nào tới bây giờ. Chữ “trần” là bụi bậm, tức những gì trong cuộc 

đời này, chúng ta vướng mắc không rũ sạch, không đủ tỉnh lực, không đủ 

can đảm để cắt đứt nên nó vướng mãi. Cho nên nghe đến chữ “duyên trần” 

thiên hạ sợ lắm. Trong đó không biết bao nhiêu sợi dây chực sẵn, thuận cũng 

buộc mà nghịch cũng buộc, chạy ngã nào cũng bị buộc hết. 

Không phải người kính nễ lễ lạy, cúng dường ta mới kết duyên trần. Trong 

một chục người, khoảng hai người kính mình, hai người chửi mình, hai 

người lơ lửng… quí vị cũng điêu đứng rồi. Cho nên một bước trên đường 

đời, nếu mình không làm chủ được để cho duyên nghiệp trói buộc thì sớm 

muộn gì cũng bị nó dẫn đi. Là người tu phải cắt đứt những duyên trần, phải 

tỉnh giác mạnh. Chuyện phải quấy của người không bận lòng, đêm ngày chỉ 

rèn tấm lòng cho được trong sạch thôi. Quyết tâm này mới đáng nói đáng kể. 

Huynh đệ nên nhớ không phải chúng ta quyết tâm tu một ngày một bữa là 

thành Phật. Nếu từ sáng tới chiều tu liền có thần thông bay lên thì ai cũng 

phấn khởi hết, tranh dành để tu, bởi vì thời gian được định trước sẽ như thế. 

Tu hành không phải vậy, nó mênh mông thiên địa, đời này qua đời khác, giờ 

này qua giờ khác, kiếp này kiếp khác, chừng nào xong mới thôi. Do vậy, khi 

gặp chướng ngại khó khăn trắc trở chúng ta dễ nản lòng. Các thần hộ giới hộ 

giáo tới không kịp thì cuộc đời mình mất tiêu, ông kiếm mình không ra nữa. 

Chúng ta mà lẫn vào phố chợ rồi thì mặt mày tèm lem tuốt luốt, Phật, Bồ tát 

cho tới bạn bè, người thân nhìn cũng không ra, nói gì mấy ông thần! 



Tóm lại, đoạn này Tổ dạy chúng ta gìn một tấm lòng trong sạch kiên quyết 

tu tập. Ngày đêm lúc nào cũng sốt sắng siêng năng, sấn bước công phu, có 

như vậy mới mong thành tựu quả giác. 

---o0o---  

ĐOẠN 10 

Ngồi cong trần thế, 

Chẳng quản sự thay; 

Vắng vẳng ngàn kia, 

Dầu lòng dong thả. 

Chú thích: 

- Ngàn kia: Rừng núi. 

- Cong: Trong. 

- Dong thả: Thong thả. 

- Dầu lòng: Mặc tình. 

Giảng: 

Ngồi cong trần thế, tức là ngồi trong trần thế. Chẳng quản sự thay, là không 

màng tới việc đổi thay. Bởi vì người đã hiểu đã nhận được lẽ thật, thì việc 

thay đổi không còn vấn đề quan trọng nữa. Ở chốn rừng núi lặng lẽ mặc tình, 

lòng thong thả an vui. 

Đối với người tu, tất cả duyên đời phải cắt đứt. Tổ dạy chúng ta không bị lệ 

thuộc hay không quản đến đổi thay trong cuộc đời mới bình yên đi trọn con 

đường tu hành. Núi rừng là nơi cần thiết để ung đúc thành tựu sở nguyện tu 

hành tương đối dễ dàng. Do vậy, người xưa hành đạo muốn được thanh tịnh 

giải thoát, hầu hết các Ngài đều chọn núi rừng thanh tỉnh, để giảm thiểu sự 

ồn náo dưới phố thị. Có thế tâm dễ ổn định mới phát huy Trí tuệ. 

Chúng ta thấy rõ ở chợ khó tu hơn ở núi rừng. Thấy xe chạy ngó theo, thấy 

người đi để ý, thấy bán cái gì dịu lỗ mũi duyên theo, nghĩa là con khỉ vừa 

kêu vừa nhảy. Biết điểm yếu dở như thế nên Hòa thượng mới khung chúng 

ta lại. Khung như thế nào? Khung trong Thiền viện, khung trong pháp tu, 

khung trong giới luật. Để làm gì? Để trị bệnh yếu đuối, không làm chủ của 

mình. Khi nào chúng ta mạnh thì những phương tiện này không cần thiết 

nữa. Mạnh rồi thì cứ việc lên xe mà đi Tây, đi Tàu, đi đâu miễn tu được là 

tốt, không ai bắt buộc mình cả. Nhưng bây giờ chưa mạnh nên mỗi lần xin đi 

thì bị rầy, nó lạ vậy! Nhiều vị bực bội, vô đây chi mà xin đi cũng bị rầy, nói 



tới nói lui hoài. Thật ra huynh đệ muốn đi đâu thì đi, nhưng về thần xác phải 

còn nguyên mới được. Đằng này lúc đi thì đủ nhưng về chỉ có xác mà không 

có hồn. Đi đâu về lơ lơ lửng lửng mất chủ, bỏ quên hồn phách ngoài phố hết 

rồi, có khi quên đường về nữa. Mệt quá! 

Chúng ta yên lòng trong nếp sống Thanh quy của Thiền viện, có Phật pháp, 

có giới luật, có Thầy bạn đùm bọc nhắc nhở để tiến tu, vượt qua mọi cám dổ 

của ngũ dục. Khi nào vững vàng rồi thì thôi. Lúc đó Thầy tổ cũng phải viên 

tịch chớ đâu có sống hoài mà nhắc nhở mình. Còn nhỏ, huynh đệ không có 

sự nhắc nhở thì như trâu hoang đi đâu không biết, phá hoại ai cũng chẳng 

biết, dây dàm bỏ đâu mất hết trơn, lơ thơ lửng thửng giống như kẻ bụi đời. 

Vọng tưởng dẫn đi mắt tăm mất dạng. Nghĩ cho cùng quả thật thấy mình 

thương mình. 

Cho nên huynh đệ cố gắng nỗ lực tu hành, làm sao khắc tỉnh. Bây giờ chúng 

ta không được ở núi rừng, nhưng ở Thiền viện cũng có hàng rào, có cổng 

đóng lại. Muốn đi đâu mà thấy cổng khóa rồi thì làm ơn trở vô dùm, đừng có 

trèo rào kỳ cục lắm. Thật ra, nếu không có những giới hạn đó huynh đệ rất 

khó vươn lên. Đời tu bị chôn vùi trong những cái vô lý như thế, thật không 

đáng chi hết. Cho nên kinh nghiệm sơ khởi của chúng ta là phải tỉnh, phải 

giác, Trí tuệ sáng suốt không thể nào thiếu được. Giống đi đêm không cầm 

đèn, bao nhiêu sự kiện dưới chân mình đâu có biết. Nguy hiểm lắm. 

Người tu Thiền là người phát huy Trí tuệ một cách tròn đầy. Phát huy trọn 

vẹn Trí tuệ thì tất cả cảnh trước mắt không lầm nữa. Đã thế thì những gì 

không thật, mình ôm đồm làm chi. Người không biết các pháp là đồ giả mới 

chứa chấp, nếu thật sự Trí tuệ đầy đủ thì không còn pháp nào quan trọng 

nữa. Như đàm giải từ trong miệng của người bệnh khạc ra mà bảo nuốt vào 

làm sao nuốt được. Tu pháp gì trong đạo Phật cũng phải lấy Trí tuệ làm đầu. 

Nhiều người niệm Phật để được Phật rước, mà không chịu bỏ tham chấp si 

mê thì Phật cũng không thể rước được. Phật là giác, niệm Phật là nhớ tánh 

giác, sống với tánh giác. Tánh giác hiện tiền tương ưng với Phật, Phật mới 

rước, còn lơ ngơ lẩn ngẩn làm sao Phật rước được. Phải hiểu như thế, niệm 

Phật như thế mới được Phật rước. 

Trở lại người tu Thiền, Trí tuệ được xem là vũ khí sắc bén nhất. Tất cả 

những hiện tượng trước mắt phải thấy rõ ràng, đúng như thật. Không được 

thấy sợi dây mà ra con rắn, không thể dùng biến kế thấy cái này ra cái khác, 

phải thấy sự thực. Thấy được cái đó, hằng sống được cái đó, gọi là thấy 

được chân lý hay kiến đế. Chữ “đế” là chân lý. Chúng ta phấn chấn, quyết 

tâm phát huy Trí tuệ của mình, nhất định sẽ thành công. Cho nên trong kinh 

Pháp Hoa kể đứa con nít vùa cát chơi nói đây là chùa tháp, niệm Nam Mô 



Phật cũng được kết chủng giải thoát. Chủng tử ấy phát triển dần dần cho tới 

ngày thành tựu, được Như Lai thọ ký sẽ thành Phật. 

Điều đó không có gì mờ ám. Như Long nữ là loài rồng cái mới tám tuổi, vậy 

mà tu hành khai mở chỗ chân thật ấy tức thì thành Phật. Thành Phật nhanh 

đến mức độ các vị Thanh văn không ngờ. Cô dâng hạt châu lên đức Phật, 

Thế Tôn nhận lấy. Cô hỏi các vị Thanh văn việc nhanh chăng? Các Ngài nói 

nhanh lắm. Cô bảo “tôi thành Phật còn nhanh hơn như thế nữa.” Nói xong 

liền bay qua nước Vô cấu hiện thân nam và thành Phật hào quang rực rỡ, 

chúng hội vô lượng vô biên. Đó là gì? Là chỗ sẵn có của mỗi chúng sanh, nó 

mới nhanh như thế. Nếu không sẵn có làm sao nhanh dữ vậy! Ở ngoài đêm 

vô thì còn phải thọc tay lấy, mà lấy kiểu đó Thiền sư không chịu. Các Ngài 

nói của báu bên ngoài đêm vô không là của nhà mình, phải từ hông ngực lưu 

xuất mới chân thật. Chỉ có cái bản hữu sẵn sàng mới nhanh như vậy. Chúng 

ta tu là phát huy cái đó. 

Việc tu hành trên nguyên tắc không khó, nhưng chúng ta phải phấn đấu. Tại 

sao phải phấn đấu? Vì những nghiệp tập của mình. Tánh giác sẵn đó nhưng 

nghiệp che lấp nên ta không nhận ra được. Mỗi người sinh ra mang một cái 

họ, rồi vướng vào đó thành dòng tộc huyết thống, không thoát ra được, chớ 

thật sự Phật tánh sáng suốt vô cùng, đâu có tên họ vướng víu lẩm cẩm như 

thế. Do đó chúng ta tu tập phấn đấu để vượt qua những võ cứng chấp chặt 

ấy. 

Trước nhất ta không bị lệ thuộc bởi dòng họ riêng tư. Các huynh đệ vươn lên 

từ ý thức đó, nếu không sẽ vướng thoát ra không được. Chúng sanh đi trong 

dị loại cũng vì sự chấp chặt này. Trí tuệ không sáng, nghiệp thức mênh 

mang, đường trước mờ mờ tăm tối, đi mãi trong những con đường kết 

nghiệp, không biết lối về. Cho nên muốn thoát ra khỏi dòng lưu chuyển đó, 

chúng ta phải phấn đấu hết mình, tỉnh táo, khắc phục từng bước nếm trải để 

vượt qua nghiệp tập của bản thân. 

Tôi thường mượn hình ảnh “Trời trưa nắng gắt, gánh nặng đường xa, dốc 

ngược ta không có quyền đứng hoài, ngồi hoài, nằm hoài một chỗ. Mà phải 

vươn lên, bước tới, kiên quyết cho tới chừng nào đến đỉnh mới thôi.” Trong 

quãng này ai tăm tối chất thêm ngọc ngà châu báu vào gánh là người không 

sáng. Trái lại kẻ vất ra cho nhẹ gánh là người sáng suốt. Gánh nhẹ thì dễ đi, 

lên tới đỉnh cao sẽ thấy khỏe. Nắng gắt chẳng ăn thua gì mà trời trưa cũng 

chẳng sợ chi. Chư huynh đệ phải cố gắng lên! Chúng ta học để tu, chớ 

không phải học suông vô ích. 

Trong đoạn này, Sơ tổ Trúc Tâm dạy người tu hành tuy đang ở giữa cõi đời, 

đang tiếp cận với cuộc sống đổi thay vùn vụt như bao người, nhưng vẫn an 



nhiên tự tại, không bị các cảnh duyên làm dao động. Đó là tinh thần tiêu sái 

của người tu. Chúng ta hữu duyên được vào chùa, sống trong Thiền viện có 

nề nếp, đây thật là phúc đức. Có người cả đời tìm không được duyên tốt như 

vậy. Do đó huynh đệ ham tu không bị ai cản trở, chỉ sợ không chịu tu thôi. 

Hoà thượng đã giáo hóa Tăng Ni, Phật tử nhiều năm và nơi đây trở thành 

tùng lâm, đông đảo Tăng Ni, Phật tử từ các nơi qui tụ về học đạo tu hành. 

Huynh đệ có duyên đến đây phải nên tranh thủ, đừng để thời gian qua nhanh 

không tìm lại được. Người biết tu thì tùy duyên tùy cảnh, nơi nào cũng có 

thể tu đượïc hết, không nhất thiết phải lên rừng lên núi. Noi gương người 

xưa, các Ngài đã sống cuộc đời tu hành, có vị theo duyên ở những nơi sầm 

uất đông đảo nhưng công phu đắc lực vẫn ngộ đạo, hoặc có nhiều vị sống 

trong cảnh núi rừng cô tịch, ăn lá cây uống nước suối, tu hành ngộ đạo v.v… 

chúng ta cũng thế, tùy cảnh tùy duyên, ngộ đạo là y cứ từ tâm kiên quyết của 

mình mà ra. 

Nếu tâm không kiên quyết tu, cứ đi tìm cảnh này cảnh kia, chưa chịu dừng 

lại hạ mình xuống thì sẽ đi mãi thôi. Người như vậy có thể nói không nơi 

nào hợp với họ. Cuối cùng là khách phong trần, cứ quảy gói đi, một năm ở 

hai ba nơi, không nơi nào ở yên hết. Đó là do tâm chưa dứt khoát, chưa kiên 

quyết. Tôi nêu vấn đề này lên để huynh đệ thấy người tu trước nhất phải có 

tâm kiên định. Không thể lêu lỏng theo vọng tưởng lăng xăng trôi dạt cả đời, 

không đi tới đâu hết. Người tu hành là người không quản đến việc đời. 

Muốn được như vậy chúng ta áp dụng phương pháp Hòa thượng đã dạy: 

Người tu phải biết buông bỏ tất cả những cái lăng xăng, làm chủ được mình 

không bị vọng tưởng kéo lôi. Cảnh duyên nào, pháp trần nào, hành nhơn 

trong tông môn cũng đều làm chủ được, không bị động bởi chúng. Đó là ý 

chính trong đoạn này. 

---o0o---  

ĐOẠN 11 

Học đòi chư Phật, 

Cho được viên thành; 

Xướng khúc vô sinh, 

An Thiền tiêu sá (sái). 

Chú thích: 

- Tiêu sái: Tự do tự tại. 

Giảng: 



Học đòi chư Phật, cho được viên thành, chúng ta học theo Phật, tu theo Phật, 

thì phải tu học cho đến nơi đến chốn. Ở đây nói học cho được viên thành, 

chữ “viên” là tròn đầy, chữ “thành” là thành tựu. Chúng ta đã có tâm nguyện 

học theo con đường Phật đạo thì phải nỗ lực làm sao để được thành Phật. 

Chư Tổ thường nhắc nhở chúng ta mỗi niệm tu hành, mỗi lần được chiêm 

ngưỡng dung nghi của chư Phật, Bồ tát đều là những phút giây ta phát huy 

sự tu hành của mình. Phát huy một cách tròn trịa, tích cực. Nhìn thấy dung 

nhan của đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta liền nhớ lại gương hạnh của 

Ngài và áp dụng hành trì theo pháp Ngài đã dạy, tức là tu hành để được giác 

ngộ giải thoát, chớ không mong chi khác. 

Chúng ta có thể tu hành trong điều kiện không cần học vị cao, nhưng không 

có nghĩa là không học Phật pháp. Bởi vì với người không khéo, học vị cao sẽ 

làm chướng ngại đường tu. Chúng ta suy nghĩ nhiều, vận dụng tri thức 

nhiều, do vậy đánh mất cái thấy chân thật. Cuối cùng ta ngược xuôi theo 

những suy nghĩ, toan tính, mà không quên mất việc tu hành. Các Thiền sư 

nói: “Mặc cho ông giảng tới trời mưa hoa, đá gật đầu, cũng không dính dáng 

gì hết.” Cho nên việc tu đòi hỏi công phu nơi mỗi chúng ta. Điều này huynh 

đệ đã có thể nghiệm từ lâu nay rồi. 

Chúng ta đã có thể nghiệm công phu, hằng ngày bám sát trực tiếp với vấn đề 

đó. Huynh đệ nào trực nhận thẳng như vậy tức là có công phu. Cái nhận này 

không phải từ các giác quan, cũng không lìa giác quan mà có. Chỉ ai thực tập 

mới thông cảm đến được. Người trực nhận khác hơn người chỉ mắt thấy tai 

nghe, rồi bị kéo lôi ngược xuôi dong ruổi theo âm thinh sắc tướng. Chúng ta 

nhớ các Thiền sư khi có người tới hỏi đạo, các Ngài biểu “uống trà đi”, hoặc 

nói “cây bách trước sân” v.v… chúng ta không thể nào vận dụng tri thức sờ 

mó được việc đó. Chỉ có trực nhận mới ngộ được thôi. Điều này không phải 

chuyện đơn giản, song cũng không phải không thể thực hiện được. 

Ví dụ mỗi chiều huynh đệ nghe tiếng đại hồng chung của Thiền viện, qua 

âm thanh tiếng hồng chung biểu hiện cái gì, tôi tin đã có vị nhận ra. Hoặc 

trong âm thanh của tiếng trống với những lời hô to, nhắc nhở chúng ta từng 

giai đoạn sự đổi thay nhanh chóng gấp rút. Mạng sống ngắn ngủi, thời gian 

qua nhanh, đại chúng phải siêng năng tu hành. Nhất định trong huynh đệ 

chúng ta, từ những vị đã ở Thiền viện mười năm, mười mấy năm, hoặc năm 

ba năm, luôn cả những vị tịnh nhân cư sĩ. Nghe lời đó các vị ít nhiều cũng 

nhận ra hoặc lý hoặc sự, chớ không như người đời chưa biết gì về Phật pháp. 

Người đời nghe tiếng trống, họ phân biệt tiếng trống này hay, tiếng trống 

này dở, người hô trống hay hoặc dở, chớ không nhận ra ý gì trong đó. Chúng 

ta vừa nghe nhịp trống là biết tiếng trống báo động vô thường, mọi thứ đổi 



thay nhanh chóng, mạnh sống của mình cũng thay đổi nhanh chóng, cần phải 

gấp siêng năng tinh tấn tu hành, chớ có buông lung. Nhận được như vậy, các 

vị đã giải ngộ hoặc tiểu ngộ rồi. Theo đó giữ công phu tu hành, phát triển 

tiểu ngộ thành đại ngộ, triệt ngộ. Rõ ràng có tu là có ngộ đạo, chớ đâu phải ù 

lì, ù ù cạc cạc hoài. Mỗi một thời Thiền, mỗi một ngày sống trong Thiền 

viện, mỗi một ngày qua nhìn tất cả hiện tượng trước mắt, chúng ta biết rõ 

ràng sự kiện như vậy là công phu có tiến. 

Hàng ngày chúng ta tiếp cận bao nhiêu sự việc đổi thay, nhưng vẫn cứ thờ ơ 

qua ngày. Nếu chịu tỉnh, chúng ta sáng suốt nhận ra thực tướng các cảnh 

duyên thì sẽ ngộ đạo liền. Đó là những cơ hội cho chúng ta ngộ đạo liên tục 

từng ngày. Chung quanh mình còn nhiều sự kiện khác nữa cũng là những 

nhân duyên để ta ngộ đạo. Ví dụ ngoài nhà khách, Thầy Trưởng Tri khách 

nhờ một vị cư sĩ trồng lại cây hoa đang tươi tốt, nhưng vị đó làm không 

đúng nguyên tắc, nên hồi sáng nó tươi tốt, tới chiều héo queo, sáng mai gục 

luôn. Cây hoa cách đó không lâu còn xinh đẹp mà bây giờ phải giao cho 

mấy vị kéo rác đi đổ, nhanh như thế. Vậy mà không ai ngộ đạo! 

Có những vị tu hành lâu mà vẫn còn ngờ “Không biết mình tu như vậy có 

đúng không?” Sở dĩ ngờ như thế là tại vì trong sinh hoạt hàng ngày thiếu 

tỉnh sáng. Cho nên đối với Phật lý có nghe, có học, nhưng thiếu phần thực 

nghiệm. Do vậy nên còn nghi ngờ pháp, nghi ngờ tất cả những gì chung 

quanh mình. Thực ra, khi chúng ta tỉnh táo sáng suốt, quyết tâm hành trì 

pháp của Phật thì khả năng giác ngộ là điều không quá tầm tay. 

Ở đây Tổ dạy người tu hành thì phải tu tới nơi tới chốn, phải có cái nhận sâu 

sắc. Nói cho dễ hiểu là ngộ đạo, chớ không phải học trên ngôn ngữ, văn từ. 

Huynh đệ muốn có học vị cao nên lao theo việc học mãi thành ra quên tu. 

Nếu vị nào lớn tuổi, từ lúc bắt đầu học cho tới có bằng tiến sĩ, thạc sĩ… chắc 

các tế bào học bị teo cơ hết, Tới giai đoạn đó cơ chế tổ chức tâm sinh lý của 

quí vị không còn như lúc thanh xuân, muốn tu cũng tu không nổi. Cho nên 

lúc nào cũng nỗ lực tu hành là người khôn ngoan nhất. Chúng ta sử dụng 

thân này như một phương tiện để thành tựu đạo nghiệp, không hành hạ nó 

cũng không dễ dui chiều theo nó. Sáng suốt sử dụng thân trong giai đoạn cần 

thiết là người biết tu, khéo tu. 

Các vị tịnh nhân cư sĩ còn trẻ, cố gắng hạ quyết tâm tu hành, học hiểu hành 

trì cho tốt. Những phần giải ngộ, tiểu ngộ là bông hoa chớm nở cống hiến 

cho công phu ngày một thêm sâu. Từ đó chúng ta sẽ thăng hoa, tiến nhanh 

trên đường tu hành. Khi đã chọn con đường đạo rồi, chúng ta nhất định đi 

con đường đó, chớ không đi đường khác, cũng không thối lui. Quá trình tiến 



đạo đi từ giải ngộ, tiểu ngộ đến đại ngộ và giác ngộ triệt để, nếu không quyết 

chí thì không thể thực hành trọn vẹn viên mãn. 

Trong đoạn này Tổ dạy chúng ta đã phát nguyện tu hành thì phải được viên 

thành, không để dở dở ương ương chẳng tới đâu hết. Muốn xướng được 

khúc vô sanh, muốn an Thiền tiêu sái thì phải tu cho sáng đạo, ngộ đạo. Chỉ 

thế thôi. 

---o0o---  

ĐOẠN 12 

Ai ai xá cốc, 

Bằng huyễn chiêm bao; 

Xẩy tỉnh giấc hòe, 

Châu rơi lã chã. 

Chú thích: 

- Xá cốc: Nên biết. 

- Bằng: Giống như. 

- Giấc hòe: Giấc mộng dưới cây Hòe. 

Giảng: 

Tổ nhắc chúng ta nên biết thế gian như giấc mộng, huyễn hóa, không có 

thật. Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, say mộng hay tỉnh mộng 

vẫn là mộng. Giấc mộng đó là mộng gì? Mộng công danh phú quí, vợ đẹp 

con ngoan… tất cả chỉ như bầy kiến vàng dưới gốc Hòe, tranh nhau cắn lấy 

da thịt ta mà thôi. Giấc mộng cây Hòe này là xuất phát từ một điển cố: 

Có anh học trò thi trượt nên rất đau khổ. Anh đi đến bờ sông gặp quán nước 

của một ông già, anh xin nước uống và được nghỉ nhờ. Ông già hỏi sự tình 

thế nào mà trông anh có vẻ thiểu nảo quá, anh kể lại tự sự rồi nói “Bây giờ 

tôi rất đói khát, trong túi không còn tiền, cũng không có mặt mũi nào về 

quê.” Ông già nghe vậy thương tình, bảo anh nằm nghỉ dưới gốc Hòe, ông 

vào bếp nấu nồi cháo kê cho anh ăn đở dạ. Trong thời gian nồi kê chưa chín, 

anh mệt quá ngủ say và nằm mộng thấy mình thi đỗ Trạng nguyên, được vua 

gả công chúa, hai vợ chồng bái tổ vinh quy, tiền hô hậu ủng. Sau đó trong 

nước có binh biến, vua sai anh đi đánh giặc. Thua trận trở về, giặc tràn vào 

bờ cõi, dân tình khổ sở. Bọn chúng thấy cô vợ đẹp của anh nên cưỡng bức 

đem đi, dinh thự tài sản của anh bọn chúng đều phá sạch hoặc vơ vét hết. 

Anh đuổi theo và một đường gươm quét ngang mình, anh thét lên thì chợt 

giật mình tỉnh dậy, thấy bầy kiến vàng đang đốt dưới lưng, thì ra nồi kê vẫn 



chưa chín. Ông già hỏi chuyện gì, anh kể hết một cuộc đời mộng mị vừa 

qua, hạnh phúc vinh quang, khổ đau cùng đồ. Thời gian chóng vánh trong 

khoảng nồi kê nấu chưa chín. Cuối cùng mở con mắt ra tất cả chỉ là mộng. 

Sự có mặt của chúng ta trên cõi đời này chỉ là một giấc ngủ say, rồi trong 

mộng mị ta nói mớ với nhau, có gì thật đâu. Hôm nào giật mình thức giấc thì 

huyễn cảnh chiêm bao chấm dứt. Tất cả mọi hiện tượng xảy ra trong cuộc 

đời có khác gì giấc mộng gốc Hòe, vậy mà ít ai nhận được. Mọi người vẫn 

cho nó là thực nên vướng mắc trong đó rồi khổ đau. Chỉ hành nhân trong 

cửa Thiền mới dám nhìn thẳng, bằng cái nhìn tỉnh sáng thấy được lẽ thật của 

cuộc đời là mộng, chóng vánh đến đổi cả một đời người chưa qua khỏi thời 

gian nấu chín nồi kê. Do đó hành giả trong tông môn không bị vướng mắc 

bất cứ thứ gì trên đời này. 

Ngày xưa vua Trần cũng đã từng trải qua giấc mộng đó, thấy không có gì an 

vui nên cuối cùng Ngài chọn con đường tu hành để được giác ngộ giải thoát. 

Đó là một con người thực, một Hoàng đế Việt Nam, một anh hùng dân tộc 

đã sống trải mọi thứ đến tột đỉnh, cuối cùng Ngài nhận ra tất cả chỉ là mộng 

nên buông bỏ hết. Ngài tu khổ hạnh trên núi cao và đắc đạo để hôm nay 

chúng ta có được bài ca này. Người xưa tu thành tựu thì chúng ta tu cũng 

thành tựu, không thể tự lui sụt mà phải cố gắng lên. 

Thật đáng tiếc, nếu chúng ta là người trong tông môn mà không tỉnh sáng, 

không hành trì, không thể nghiệm được những gì Phật Tổ dạy, để cứ mãi 

sảng sốt giữa cuộc đời trần ai này. Huynh đệ hãy cùng nhắc nhở động viên 

nhau, đừng để mất tự chủ, đừng vướng mắc ngoại cảnh, đừng tạo nghiệp khổ 

đau dài dài trong vòng lẩn quẩn tử sinh nữa. Đó là chúng ta thật lòng vì 

nhau. 

---o0o---  

ĐOẠN 13 

Cốc hay thân huyễn, 

Chẳng khác phù vân; 

Vạn sự giai không, 

Tựa dường bọt bể. 

Giảng: 

Đoạn này Tổ dạy biết rõ thân như huyễn, chẳng khác gì mây nổi, muôn việc 

đều trở về không, giống như bọt ngoài biển cả không có gì thật. Biết như thế 

thì phải làm sao? Phải tu. Chưhuynh đệ nghiệm lại xem mình có biết thân là 

huyễn mộng không? Chỉ một điều này thôi, nếu huynh đệ nào nhận biết rõ 



thân mình huyễn mộng, tâm cũng vô thường mộng huyễn thì vị đó tu hành 

đạt đạo, không có gì khó khăn. Ngược lại, những vị rất siêng năng tu hành 

nhưng không nhận ra gốc gác của thân tâm này thì tu trọn đời cũng không 

xong. Chúng ta có tu nhưng giống như người tu mù, không nhận ra yếu chỉ 

nên không thành tựu chi hết. Bây giờ ai còn quí trọng thân thì khó tu lắm. Vì 

suốt ngày vị ấy cứ sợ thân đau, thân xấu, thân nhọc nhằn nên hệ lụy vì nó. 

Người đời dùng thân này để thành đạt công danh địa vị ngoài xã hội, nên họ 

phải trau chuốt cho thân từ ngoại hình đến kiến thức. Từ cậu học trò quê 

nghèo họ phấn đấu xong cấp tiểu học rồi lên trung học, đại học. Vượt qua 

mọi thử thách để lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Như vậy phần học vị xem 

như đã xong. Bấy giờ họ sử dụng vốn luyến kiến thức này để có chỗ đứng 

trong xã hội, đồng thời cũng để góp tài góp sức mình cho đất nước. Giáo dục 

đào tạo của thế gian là như vậy. Đó là nói trên chiều hướng xuôi thuận tốt 

đẹp, nhưng đoạn đường đi từ cậu học trò quê dốt lên tới ông này ông nọ gian 

nan lắm. Sau khi đạt được địa vị danh vọng rồi, mỗi một con người còn theo 

công việc, theo nghiệp riêng của họ mà ảnh hưởng tốt hay xấu đến xã hội, 

đến mọi người chung quanh. Đạo đức được đặt ra ở chỗ này. Không khéo 

cái vòng danh lợi cong cong sẽ xoay tròn họ như một cuộn chỉ rối, để rồi 

cuối cùng họ thấy cuộc đời mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên Phật giáo 

dạy chúng ta phải thức tỉnh thân này, danh vọng địa vị này không thật để ta 

đừng mê đắm vào đó mà mất mình. 

Thật ra cuộc sống có rất nhiều sự kiện để thức tỉnh chúng ta, nhưng vì mình 

cứ ù lì nên không tỉnh nổi. Như huynh đệ lâu nay chứng kiến cảnh chết chóc 

biết bao nhiêu lần. Lúc ấy mình thấy sợ nhưng vẫn không nghĩ cái chết đó 

đến với ta bất cứ lúc nào. Mình sợ quá nên nói chết ai thì chết chớ đừng chết 

mình và bà con dòng họ mình. Chúng ta hy vọng một cách không có bài bản, 

không hiểu biết chút nào hết, nên mong thì cứ mong nhưng có được đâu. 

Chư huynh đệ thấy, ta vừa trưởng thành thì những người thân bắt đầu chết 

dần. Ông bà cha mẹ ra đi từ từ, có khi anh em năm mười đứa nhưng nhìn tới 

nhìn lui cũng không còn đủ. Ít có gia đình nào còn nguyên vẹn, không bị mất 

mát tổn thương. Nội điểm này thôi, huynh đệ cũng tiểu ngộ được lý vô 

thường rồi. Nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng thêm những cái ngộ như thế 

thì lo gì không ngộ đạo. 

Ngày xưa đức Phật phát tâm đi tu cũng từ vấn đề sinh tử của con người. Khi 

Ngài đến xin vua cha xuất gia, phụ hoàng không cho nhưng với tâm kiên 

quyết, Ngài yêu cầu nếu cha giải quyết được việc con người không bị già, 

bệnh, chết thì Ngài từ bỏ ý định đi tu. Vua Tịnh Phạn không giải quyết được 

nên Thái tử đã vượt thành xuất gia. Ngài cởi bỏ hết áo mão cân đai, ngọc 



ngà châu báu cho đến cung kiếm… gởi lại cho Phụ hoàng, sống đời không 

nhà học đạo, giải quyết cho xong vấn đề sanh tử của con người. 

Bây giờ chúng ta cũng già, bệnh, chết nhưng chẳng cảm thấy phải giải quyết 

chi cả, cứ lây lất sống qua ngày. Trong kinh nói kẻ bệnh hủi lở lói ngứa ngáy 

đến mức phải lấy lửa đốt cho đã ngứa. Tuy bệnh như thế nhưng họ cũng chỉ 

giải quyết tạm thời bằng cách dùng lửa hơ nóng vết thương cho đỡ vậy thôi, 

chớ không nghĩ cách giải quyết dứt điểm. Chúng ta cũng thế, biết cuộc đời 

vô thường khổ đau nhưng tu có chừng cho đỡ khổ tàm tạm, chớ không nghĩ 

phải giải quyết dứt điểm vòng trầm luân sanh tử này. 

Người có trí khi mắc mứu sự việc gì họ nhất định phải giải quyết tới nơi tới 

chốn. Sơ Tổ dạy kẻ tu hành phải tu cho viên mãn, tu đến nơi đến chốn. 

Người xưa không làm lứa mứa nửa chừng hoặc dễ duôi qua ngày. Ngài dạy 

thân này là huyễn mộng như mây nổi, không lâu bền, muôn việc nổi trôi, 

thành bại giống như bọt biển. Tất cả những điều này do Ngài ngộ mà nói lại 

cho chúng ta, không có điều nào ngoài tầm nhận biết của mình. Ngay trong 

cuộc sống chúng ta liên tục tiếp nhận, chỉ có điều là không chịu giác ngộ 

thôi. 

Nói tới bọt biển, tôi nhớ câu chuyện cô công chúa đòi xâu chuỗi ngọc bằng 

bong bóng nước. Cô công chúa cưng của một nhà vua nào đó trở thành 

“thiên thần bé bỏng” duy nhất trong triều, nên tất cả ngọc ngà quý báu nhất 

ở hoàng cung, cô đều chơi qua. Một hôm cô xin vua cha một xâu chuỗi ngọc 

cực kỳ lóng lánh. Nhà vua sai quan giữ kho lấy ra những hạt ngọc đẹp nhất, 

quí nhất, mới lạ nhất để cô lựa chọn kết thành chuỗi. Xem qua một lượt, cô 

lắc đầu chẳng chịu hạt nào, chỉ muốn một xâu chuỗi ngọc bằng bong bóng 

nước. Bởi mỗi khi nhìn thấy từng giọt mưa rớt xuống, nổi lên thành bong 

bóng nước có ánh sáng mặt trời chiếu vào lấp lánh ngũ sắc, đẹp một cách kỳ 

lạ! Cô muốn Phụ hoàng kết xâu chuỗi ngọc đó cho mình. 

Mơ ước không được cô đâm ra thiểu não, bỏ ăn bỏ ngủ. Nhà vua kinh hoàng 

triệu hết những tay thợ khéo nhất nước vào cung và hứa sẽ trọng thưởng nếu 

ai kết được xâu chuỗi ấy. Bao nhiêu lượt người đến đều lắc đầu rút lui, 

không ai kết được. Nhiều ngày trôi qua, cô con gái cưng của nhà vua buồn 

quá nên thành bệnh nằm liệt. Vua cha càng lo lắng, rầu rĩ vô cùng. Bấy giờ 

bỗng có một ông già không biết từ đâu đến xin yết kiến nhà vua, vì ông có 

thể kết được xâu chuỗi nước ấy. Nhà vua vui mừng quá triệu ông vào ngay. 

Công chúa nghe tin cũng hết bệnh và trỗi dậy. Ông thưa với vua và công 

chúa: 

- Tôi có thể kết được xâu chuỗi nước nhưng với điều kiện công chúa phải 

theo và cùng kết với tôi. 



Ý kiến vừa nêu lên liền được chấp nhận ngay. Thế là chờ có trời mưa, ông 

già dẫn công chúa ra trước thềm rồng bảo: 

- Bây giờ tôi bắt đầu kết đây, công chúa hãy lượm từng hạt bong bóng nước 

trao cho tôi, được hạt nào tôi xâu hạt đó ngay. 

Công chúa chú tâm chụp hết hạt này qua hạt khác, chụp mãi chụp mãi vẫn 

không được hạt nào. Mệt và chán quá, công chúa nói với ông già: 

- Thôi tôi không cần xâu chuỗi bong bóng nước nữa. 

Thế là công chúa đồng ý cho nhà vua đem những hạt ngọc giá trị vô lượng ra 

cho ông già kết thành xâu chuỗi ngọc thật. 

Câu chuyện đã cho chúng ta một bài học rất hay. Không phải chỉ một mình 

cô công chúa kia như thế đâu, tất cả chúng ta đều thế cả. Cuộc đời, thân tâm 

này giống như những chùm bong bóng nước, vậy mà mình muốn nó còn 

hoài, muốn giữ mãi. Con người đắm mê theo những huyễn cảnh phù du để 

cuối cùng chẳng được gì cả ngoài sự mệt mỏi nhàm chán. 

Thấy rõ các pháp mộng huyễn không thật thì có gì để ta đắm mê đâu. Thân 

này không thật, tâm phân biệt suy tính không thật, mọi hoàn cảnh xung 

quanh cũng không thật. Đó là chưa kể danh vọng địa vị … đến đỗi vàng bạc, 

Phật nói là rắn độc. Như vạây có cái gì để chúng ta mê? Cái nào rồi cũng 

tan, như mây nổi, như bọt bóng. Kinh Kim Cang Phật dạy: “Phàm những gì 

có tướng đều như bọt, như bóng, như điện, như chớp.” Tất cả những điều ấy 

chúng ta giải ngộ hết rồi, bây giờ phải giữ gìn và phát huy Trí tuệ đó. Làm 

sao từ giải ngộ đi đến đại ngộ, triệt ngộ. 

---o0o---  

ĐOẠN 14 

Đem mình náu tới, 

Cảnh vắng ngàn kia; 

Giốc chí tu hành, 

Giấy sồi vó vá. 

Chú thích: 

- Sồi: Gai hay vải thô. 

- Vó vá: Chắp vá. 

Giảng: 



Đoạn này Tổ dạy người tu đem thân ẩn nơi cảnh rừng núi vắng vẻ yên tĩnh, 

giốc chí tu hành, dùng chỉ gai thô kết làm đồ mặc, không sử dụng y phục thế 

gian. Những vị tu hành ngày xưa kể cả nhà vua chỉ dùng những vải thô, xấu 

tầm thường như giấy, hoặc gai thô. Như vạây để làm gì? Để cuộc sống 

không mất thời gian nhỏ nào cho việc ăn mặc, tiếp xúc, dồn tâm tư vào một 

việc chuyên nhất là tu hành mà thôi. Một khi các ngài nhận được yếu chỉ của 

đạo rồi thì dành hết thời gian cho việc bảo vệ và phát huy đạo lý ấy. Phát 

huy những tiểu ngộ đến chỗ triệt ngộ, do đó các ngài không để mắc mứu 

hoặc bị trói buộc bởi duyên trần. 

Bây giờ nhìn lại xem, có phải chúng ta bị mất quá nhiều thời gian bởi việc 

ăn mặc, ngủ nghỉ, tiếp cận. Tổ Quy Sơn nói việc thọ nhận càng nhiều thì 

mắc mứu càng nặng. Huynh đệ nào có phước duyên được cúng kính nhiều, 

thọ nhận nhiều, thì lời Tổ Quy Sơn nhắc nhở là rất cần thiết. Bởi nhận cúng 

kính càng nhiều thì càng bị ràng buộc, càng hệ lụy, khó vượt thoát để tiến 

thân. Do đó thanh quy của Thiền viện do Hòa thượng chế định có lợi rất lớn 

cho đời sống tu hành của huynh đệ chúng ta. Từ giai đoạn tập sự sang giai 

đoạn trở thành một Thiền tăng, suốt quá trình tu học không cho việc tạp xen 

vào, tất cả tứ sự cơm áo thuốc thang đều có người lo, Thiền tăng chỉ chuyên 

tâm tu hành. Nếu huynh đệ nào sống đúng theo tinh thần của thanh quy sẽ có 

đời sống an nhàn không bận rộn, không vướng mắc duyên trần. 

Chúng ta mới tu đạo lực non kém nên vào chỗ ồn liền bị mất mình, chưa thể 

có sức tự chủ được do đó cần phải tránh duyên, trưởng dưỡng đạo tâm. Sự 

sắp đặt của Hòa thượng đối với Tăng Ni các Thiền viện là sự sắp đặt phát 

xuất từ kinh nghiệm tu hành của Ngài. Đã từng làm tăng trải qua những giai 

đoạn học đạo, tu tập, hóa đạo v.v… Hòa thượng biết rõ điểm ưu điểm khuyết 

trong cách sinh hoạt của một tu sĩ. Từ đó Ngài rút ra một định hướng cho 

đường lối chủ trương tu Thiền của Ngài sau này. Chúng ta vâng theo sự chỉ 

dạy, sắp xếp của Ngài là tránh được nhiều mặt khuyết mà trước kia quý Ngài 

đã gặp phải. Cho nên đây là một phúc duyên lớn mà chư huynh đệ cần phải 

trân trọng khi được tu học nơi Thiền viện. 

Huynh đệ sống trong Thiền viện an ổn tu hành, trên có quý Thầy lãnh đạo lo 

lắng mọi điều. Đây là một hy sinh lớn cho huynh đệ, chỉ mong đại chúng 

yên tâm tu hành. Vậy mà anh em không nỗ lực tu, đôi lúc có vài người bày 

chuyện quảy gói đi, thật dở ơi là dở. Phải dành thời gian lo tu cho xong việc 

của mình, sao lại để những vọng tưởng điên đảo chi phối kéo lôi mất đi tâm 

cầu đạo Vô thượng Bồ-đề? Chúng ta chỉ nên giữ một tâm niệm duy nhất 

trong lòng, đó là giốc chí tu hành, bớt phương tiện bên ngoài chừng nào hay 

chừng đó. Đừng đòi hỏi, đừng lệ thuộc vào chúng sẽ rước lụy vào thân đấy. 

Huynh đệ theo phước, theo duyên của mình mà sống tu cho tốt. 



Ví dụ trong giai đoạn này, chúng ta nương nơi phước của Hòa thượng, Phật 

tử biết chư Tăng ở đây đông nên gửi gạo cúng. Nhờ thế huynh đệ chúng ta 

có đủ cơm ngày ba bữa. Nhưng tới lúc nào người ta ít cúng, mình phải ăn 

bớt đi một bữa, ta cũng vui. Vui đạo quên nghèo. Trong lòng không lo lắng 

chuyện đói no, chỉ giữ công phu thôi. Tôi tin nếu chúng ta vững vàng như 

vậy, Phật pháp sẽ không cô phụ người có chí đâu! 

Ngày xưa có những vị Tổ ẩn sâu trong rừng núi, ăn lá cây uống nước suối, 

lấy lá khô chằm lại để che thân. Nghe có ai tìm đến đảnh lễ các ngài rút vô 

rừng sâu hơn nữa. Trốn như vạây để làm gì? Để xong việc của mình, chứ 

không phải sợ ai. Việc mình chưa xong mà không chịu lo thì biết chừng nào 

mới xong? Bây giờ chuyện tu hành là của mình, ta không tu thì ai tu thế cho 

đây? Không phải 140 huynh đệ ở đây, có một Thầy tu thành Phật là 139 

Thầy kia thành theo. Không có chuyện đó. Một Thầy thành Phật thì chỉ Thầy 

ấy là Phật thôi, còn 139 vị kia nếu tạo nghiệp luân hồi thì vẫn cứ lăn lóc 

trong luân hồi sanh tử. Lăn lóc cho tới bao giờ u đầu sẩy trán hết chịu nổi, 

quanh trở lại tu chí tâm chí cốt mới thành Phật. 

Tổ dạy những điều hết sức bình thường như biết tránh duyên, biết dừng tạo 

nghiệp, quyết tâm tu cho tới nơi tới chốn, sống bằng tinh thần tỉnh giác, 

không để hệ lụy bởi đời sống vật dục ở thế gian. Tuy lời dạy bình thường 

nhưng mọi người khó vượt qua được, nên nó trở thành phi thường, chứ 

không phải Phật pháp quá cao xa ở trên trời trên mây gì. 

Muốn giốc chí tu hành thì chúng ta phải đầy đủ ý chí, đầy đủ dũng lực, gan 

dạ phi thường mới hoàn thành việc tu, chứ không thể làm lừng khừng lấy lệ. 

Nói đến ý chí chắc rằng chúng ta không ai thiếu ý chí. Bởi có ý chí huynh đệ 

mới phát tâm tu, chịu cực chịu khó, chịu sự huấn dục dạy dỗ của các bậc 

Thầy. Song có điều, có ý chí nhưng chưa giốc chí. Có ý chí nhưng ý chí ấy 

chưa mạnh mẽ thẳng tiến nên chưa thành tựu được việc lớn. Chúng ta vẫn 

còn lơ đễnh, xem thường công phu hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng 

giây… chưa biết quí tiếc thời gian và cũng chưa dồn hết mọi nỗ lực vào việc 

tu hành. 

Chư huynh đệ nên nhớ việc gì đến với ta đó là quả, không phải nhân đâu. 

Người học Phật nên tinh nhiệm điều này. Ví dụ căn bệnh nào đó tới với 

chúng ta, không phải bây giờ nó mới tới, mà từ lâu nó đã nhiễm và ủ bệnh 

trong thân thể ta rồi. Đến khi nó quật ra thành bệnh trạng khiến mình đau 

đớn khổ sở là quả đã tới rồi. Khi quả tới chúng ta mới chạy than, tìm cách 

chữa trị thì đã muộn mất. Đa số bệnh nhân đều như vậy. 

Trở lại cuộc đời tu hành của chúng ta cũng thế. Những chủng tử nhiễm nhơ 

từ lúc còn nho nhỏ, ta không hề để ý. Bởi không để ý nên nó loang nhiễm to 



dần rồi đậm cứng, kéo dây mơ rễ má đầy hết, tới lúc mình than trời thì sắp 

chết rồi, cứu đâu kịp nữa. Như một vị tịnh nhân khi mới vào tập sự, hoàn 

cảnh sống trong Thiền viện chưa thích hợp: thức khuya dậy sớm, ăn uống 

đạm bạc, làm việc nặng nhọc… gặp những điều bất như ý nhiều hơn những 

điều như ý. Thế là quí vị nhớ lại hồi xưa mình ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi… 

tự do thoải mái, bây giờ việc gì cũng khép mình vào nội quy thật gò bó, tù 

túng. Trong tâm khởi lên niệm phiền não bực bội và nó được ghi vào trong 

tàng thức. 

Nếu quí vị không biết tu chỉnh, niệm phiền não ấy mỗi ngày mỗi đậm hơn. 

Hôm qua nó được ghi dưới gốc Bồ-đề trong lúc huynh đệ ngồi bàn tán chơi. 

Bữa nay nó ghi đậm hơn trong công việc Thầy kêu làm bất thường. Và nó sẽ 

ghi đậm hơn nữa vào buổi khuya mình bị kêu thức dậy quá sớm. A, nó cứ 

đậm thêm đậm thêm như vậy chừng nửa tháng thì lên tới phương trượng: 

“Thưa Thầy, hôm trước con xin ở tập tu một tháng nhưng bữa nay, ở nhà có 

việc này việc kia nên con xin về.” Tới lúc này ông Thầy chỉ có nước gật đầu 

thôi, chứ làm gì được bây giờ. Thật ra giây phút từ giã “con xin về” đó là 

hậu quả sau cùng từ một niệm ban đầu thiếu tỉnh giác đó thôi. 

Ở đây, tôi muốn nói đến việc khởi niệm rất quan trọng đối với người tu 

Thiền. Nếu chúng ta không tỉnh, không buông bỏ niệm mà để cho nó dẫn đi, 

nó thao túng thì nhất định nó sẽ đẩy cả sinh mệnh của mình xuống vực thẳm. 

Có những vị muốn bỏ chùa đi quách cho rồi nhưng không bỏ được, không 

biết đi đâu? Làm gì? Liệu ra ngoài có yên không?... Bao nhiêu nghĩ suy làm 

họ chùn bước, tiến thì không tiến được mà lùi thì cũng không xong. Sống 

trong tình trạng thượng bất chí, hạ bất đáo. Lơ lửng. Triết Đông phương nói 

“Con người đứng giữa ngã tư bị xé mé này bị xâu mé kia.” Nói rất hay. 

Chúng ta có khi không khéo bị vướng trong cảnh ấy, nên gương mặt lúc nào 

cũng nhăn nhó, ăn cơm không ngon, tu hành không vui, học giáo lý chẳng 

thấy gì, làm việc càng nản dữ… Đã thế thì cứ ngồi đó mà đợi hậu quả tới. 

Hậu quả này tới hậu quả khác, đó là những hậu quả thông thường trong đời 

này, chưa kể nhiều hậu quả từ nhân quá khứ ập tới. Hai, ba hậu quả tới 

chồng chập nên rất dễ xách gói ra đi lắm. 

Người đời cũng vậy. Nhiều khi buồn nản quá, không biết làm gì, vô quán 

nhậu. Họ viện lý do này lý do nọ, nhưng thật ra chính yếu là do không làm 

chủ, nên bị niệm bất giác lôi kéo vào con đường xấu. Như đang ở nhà, buồn 

bực sao không biết tự nhiên xách xe chạy khan. Chạy đi đâu? Không biết 

chạy đi đâu, cuối cùng lầm lũi vô những chỗ tối tăm. Hồi vô mặt còn trắng 

trẻo xinh đẹp, tới chừng đi ra thì đen thủi đen thui, rồi cứ thế lầm lũi mà đi 

trong cuộc đời dị thế. Cho nên người ta gọi là rơi vào hố thẳm của cuộc đời. 



Nhà Thiền gọi hành giả là những chiến sĩ đối chiến với chính mình. Lúc nào 

cũng phải tỉnh sáng, dũng mãnh kiên cường, gan dạ phi thường mới vượt 

qua được chính mình, trở về đất thật bình yên. Anh em thử nghiệm lại xem 

hằng ngày chúng ta đối diện với trăm ngàn thứ hậu quả, nhân mình gây hồi 

nào không biết mà bây giờ nó trổ rộ. Nhiều anh em đang sống chung bình 

thường, nói chuyện với nhau một hồi, anh này nổi sân với anh kia: 

- Anh vô lý! Bữa nay tôi có làm gì anh đâu mà nổi sân với tôi? 

Nhưng thực sự không phải bữa nay, mà hôm qua hôm kia gì đó: 

- Tôi nghe anh nói bực lắm nhưng tôi không nói! Bữa nay anh xạo xạo lại 

nữa tôi mới nổi nóng. Tôi nực lên rồi nghe, anh nói hồi nữa là tôi thoi đấy. 

Vậy đó, không phải chuyện mới đâu, mà nguyên nhân đã có từ trước. Như 

câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất, một vị đại đệ tử của đức Thế Tôn. Ngài là 

cánh tay đắc lực nhất thay đức Phật giải quyết tất cả công việc trong đại 

tăng, chỉ sơ hở một tí thôi mà sanh chuyện. Ngày mãn hạ, chư Tăng các nơi 

về kính lễ, mừng thọ đức Thế Tôn rất đông. Chư Tăng ngồi khít nhau, trong 

đó có mấy vị tân Tỳ kheo chưa đắc quả. Ngài Xá Lợi Phất đại diện đức Thế 

Tôn nói vài lời ủy lạo chư Tăng. Thăm hỏi rồi chúc mừng cho huynh đệ qua 

mùa an cư được lợi lạc. Lúc bước xuống Ngài sơ ý đạp lên chéo y của một 

vị Tỳ kheo, ông ấy nổi sân, trong bụng thầm nghĩ: “Xá Lợi Phất ỷ là đại đệ 

tử của Phật nên dẫm lên y ta…” Từ đó sanh sự làm ầm lên với đức Phật và 

đại chúng về việc ngài đã đạp lên y của Thầy. Đức Phật biết rõ do tâm đố kỵ 

mà Tỳ kheo này đã làm như thế, Thế Tôn quở trách và chỉ rõ phiền não đang 

ngự trị hoành hành trong tâm Thầy ấy. Do chưa dứt lậu hoặc nên Thầy đã 

không làm chủ được niệm khởi, tạo nghiệp nhân xấu, Phật dạy Thầy phải 

nên sám hối và nỗ lực tu hành mới có thể thoát khỏi quả xấu. 

Hồi xưa còn như vậy, chúng ta ngày nay có biết bao lỗi lầm, sơ suất trong 

cuộc sống. Cho nên tâm buông xả, tâm tu hành yếu một chút thì sẽ gây nhân 

bất thiện. Nhân đã tạo thì quả sẽ đến nếu mình không lo tu tập chuyển hóa 

sớm. Vừa rồi tôi có nhận một lá thư của vị Phật tử đã hơn bảy mươi tuổi. 

Trong thư ông kể có đứa con trai, hồi nhỏ hay trốn học đi chơi. Nói hoài 

không được có lần ông đánh tới năm chục roi. Nhờ trận đòn đó nó không 

dám đi chơi nữa, học xong chứng chỉ lớp chín rồi thi vào trường công nhân 

trung cấp. Sau khi học hành thi cử, nó đi làm bình thường. 

Thời gian gần đây nó thương một cô và muốn đem cô đó về nhà. Ở nhà 

không chịu, nó có thái độ gần giống như hành hạ mẹ nó, còn đối với ông nó 

nói: - Ông chết rồi tôi sẽ chẻ cái hòm, chẻ cái đầu của ông ra để trả thù hồi 

đó ông đánh tôi năm chục roi! Trời đất ơi, con cái vậy đó. Ông viết thư hỏi ý 

kiến tôi và xin chỉ dạy cách thức tu hành. Tôi gởi một số sách cho ông bảo 



“cụ ráng đọc rồi theo đó áp dụng tu, thanh thản phần nào hay phần ấy”, chứ 

thằng con như thế, tôi cũng không biết tụng kinh gì để tiêu hết cái tội đòi chẻ 

hòm, chẻ đầu cha nó! 

Thật ra trong quá khứ cũng có nguyên nhân sao đó mình không biết, chứ đời 

này do cái nhân năm chục roi mà người cha trở thành kẻ thù của đứa con. 

Cho nên huynh đệ phải cẩn thận, làm việc gì phải hiểu rõ luật nhân quả, chớ 

có khinh suất mà chuốt khổ chuốt nạn, tu không được. Chư huynh đệ ráng 

học theo điều Hòa thượng đã dạy làm chủ được các dấy niệm, buông tất cả 

vọng tưởng, đừng để nó dẫn đi vào con đường khổ đau. Muốn được tự tại 

giải thoát, ngay bây giờ chúng ta phải làm chủ được mình, đủ tỉnh lực buông 

các dấy niệm. Như vạây mới gọi là giốc chí tu hành theo như lời Tổ Trúc 

Lâm dạy. 

Chúng ta tu thấy vui là khi nào tỉnh táo, tin sâu nhân quả, nên nhớ không có 

gì thoát khỏi ngoài luật nhân quả. Nếu chúng ta chưa dứt sạch phiền não, 

chưa hoàn toàn giác ngộ thì luôn luôn chịu sự điều động chi phối của luật 

nhân quả. Do không tỉnh sáng, chúng ta gây không biết bao nhiêu nhân xấu, 

bây giờ trổ quả khổ lại trù trừ không ưng trả. Như vậy đâu có được. Như hồi 

đó mình vay bà cụ hàng xóm năm ngàn, bây giờ bà đòi bốn ngàn mình vui 

trả mà còn nhắc: - Cụ ơi, cụ đòi bao nhiêu đó chưa đủ, còn một ngàn nữa 

mới đủ năm ngàn cho cụ. Như vậy hay biết mấy! Nhưng thường đâu ai chịu 

thế, mượn cả trăm ngàn người ta đòi mới hai ba ngàn là nổi sùng lên cãi vã 

này nọ. Như thế trả không biết chừng nào mới hết nợ. 

Khi gặp cảnh bất như ý, chúng ta cần phải hiểu đây là quả mình đã gây tạo 

từ trước. Không biết nhân hồi đó thế nào, mình vay bao nhiêu mà trách 

người ta đòi quá đáng? Nói người quá đáng là chúng ta đã lấn lướt trong đó 

rồi, biết mình đã nợ bao nhiêu mà trách người. Hiểu như vậy mới không gây 

tạo thêm nhân khổ đau, nếu không nợ cứ chất chồng mãi chẳng biết bao giờ 

giải quyết cho xong. Cứ bên đây nói câu hơi nặng thì bên kia trả lại câu hơi 

gắt, như thế diễn biến thì thật là nguy vô cùng. 

Cho nên người tu phải sáng suốt gan dạ chấp nhận trả quả, vui vẻ trả thì sẽ 

hết. Giả dụ như đời này sức khỏe kém, mạng sống ngắn ngủi, mình cũng 

nguyện “Nếu con còn nợ nần với ai xin cho được tiếp tục trả ở đời sau. Và 

con nguyện, không vay nhân với bất cứ ai nữa, để được an vui giải thoát.” 

Chúng ta cứ nguyện như thế, hành như thế thì đủ lực lượng sống giữa cuộc 

đời này. Nếu thấm nhuần đạo lý Phật dạy ta sẽ thấy cuộc đời của mình có 

chuyển hóa, những cái dở trở thành tốt. Mỗi chúng ta chiêm nghiệm, xét nét 

thật kỹ tâm mình như thế nào để biết mà tu, mà chuyển hóa. Có như vậy mới 

tiến được. 



---o0o---  

ĐOẠN 15 

Lành người chăng chớ, 

Dữ người chăng hay; 

Ngậm miệng đắp tai, 

Hề chi họa cả. 

Chú thích: 

- Chăng chớ: Chẳng để ý đến. 

- Ngậm miệng: Không nói. 

- Đắp tai: Không nghe. 

Giảng: 

Ngài dạy cái hay của người không màng, cái dở của người không biết, chỉ lo 

xét nét cái hay dở của mình để tu sửa mới là bổn phận gốc của người tu. 

Ngậm miệng đắp tai lo tu hành thì không vướng họa. Người tu là người nhìn 

lại mình. Do vậy nên cẩn ngôn, mọi sinh hoạt đều phải xứng hợp với hàng 

xuất gia. 

Huynh đệ đừng nghĩ rằng mình còn nhỏ sống thoải mái một chút, không cần 

bắt buộc thu thúc lục căn. Tới khi nào làm Thầy thiên hạ mới sửa mình. Như 

thế không kịp đâu, chừng ra làm Thầy rồi mình cũng quen thói “hung hăng” 

thì làm Thầy ai được? Bởi vì nghiệp tập không dễ buông xả trong một ngày 

hai ngày mà hết được. Cho nên chúng ta phải tu sửa, phải chỉnh đốn ngay 

lúc còn nhỏ, còn mới. Những gì sai lầm không đúng tinh thần của người tu 

hành thì bỏ đi. Bỏ đi là một chuyện, còn phải không cho tái phạm nữa. Như 

vạây mới đúng tinh thần tu hành. 

Im lặng không nói, bịt tai không nghe, chuyện thị phi của người chẳng thèm 

để ý tới. Nếu được như vạây thì họa nào đến với mình? Đó là ý thứ hai, ý 

này cũng không dễ dàng thực hiện đâu. Chúng ta có lỗ tai mà đối với âm 

thanh giống như bịt tai lại, có miệng nhưng giống như không biết nói. 

Chuyện thị phi của người chẳng thèm để ý. Trong Nho học có câu thế này: 

Lai thuyết thị phi giả, tức thị thị phi nhân, nghĩa là người mang chuyện thị 

phi tới với mình, chính người đó sẽ là người thị phi mình. Thị phi là phải 

quấy, tốt xấu, hay dở… đại khái những cặp đối đãi nhau. Chúng ta để vướng 

vào đó rồi, có thể nói cả đời mình không còn giá trị gì hết, nhất là người nam 

tối kỵ nói chuyện thị phi của người. Vì vậy có câu: Nam nhân chi chí, hải hà 

chi lượng. Người nam mà mắc mứu chuyện này chuyện kia thì khó gầy dựng 



cho mình một tri thức để phát huy Trí tuệ bản hữu rỗng rang sáng suốt. 

Huynh đệ nào vướng vô đó rồi thì giống như bị Thiên la địa võng bao vây, 

ba bên bốn phía đều bủa khắp. Cứ bàn tán chuyện hay dở của người này 

người kia, thì giờ đâu nữa mà tu. Việc của chính mình còn không xong, nói 

gì làm lợi ích cho Phật pháp, cho Tông môn. 

Bậc trượng phu không sống như thế. Chư Tổ dạy người quyết tâm xuất gia 

tu hành dám bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết sự sản thế gian vào chùa học đạo cốt được 

giác ngộ giải thoát, sao lại có thể quên đi chí nguyện cao thượng ban đầu mà 

chạy theo những việc tiểu tiết tầm thường! Hòa thượng Viện trưởng dạy 

chúng ta tu như thế nào? Rất đơn giản. Nghe mà không dính không chạy 

theo âm thanh, không chạy theo trần cảnh, không chạy theo việc hay dở tốt 

xấu dài ngắn bên ngoài. Nghe được như vậy thì cho nghe mặc tình, chứ 

không bắt đóng lỗ tai lại. Nhưng nghe mà dính mắc thị phi thì không nên 

nghe, phải đóng tai lại. Bởi vì nghe như thế mất hết thời giờ, tu hành không 

được. Vô ích. 

Đó là những bài kinh ruột để chúng ta thắng bớt tâm buông lung, tâm điên 

đảo, không bị vọng tưởng kéo lôi. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy “Sáu căn 

tiếp xúc với sáu trần, đừng có bị vướng mắc.” Đó là những pháp tu chỉ 

thẳng. Đối với cái miệng, nếu không tu được chúng ta gây lỗi nhiều lắm. 

Những lỗi chính của miệng là gì? Nói dối tức chuyện có nói không, chuyện 

không nói có. Nói đâm thọc, đâm bên này thọc bên kia, lời nói chia lìa ân 

nghĩa. Nói phịa ra, đặt điều nói thêm thắt cho người chia lìa oán hận nhau. 

Nói thô, mắng chửi người ta khiến người ta đau đớn khổ sở. Cái miệng nguy 

hiểm dường ấy! Đọc truyện chúng ta thấy có những vị giảng kinh thuyết 

pháp, tới khi tịch lưỡi mọc hoa sen. Nên miệng quan trọng lắm, rất cần tu cái 

miệng. 

Ý nghĩ là phần chủ động bên trong. Chúng ta nghĩ ngợi gì ông trời cũng 

không biết được. Có ai nhìn thấu được ruột gan ai đâu? Nó là con khỉ lăng 

xăng chạy nhảy lung tung, khó điều phục lắm. Cho nên Tổ dạy trong các oai 

nghi, trong các hành động không vướng mắc. Có miệng nhưng đừng nói 

chuyện tạp, cần im lặng thì im lặng sấm sét. Có lỗ tai nhưng không nghe âm 

thanh bên ngoài, hằng sống với cái thường nghe của mình. Là thế nào? Ví 

như có âm thanh mình nghe hết nhưng không chạy theo cái nào, ngồi đây 

nghe rõ tiếng quạt máy, tiếng gió thổi, tiếng lá rụng, tiếng xe chạy, tiếng 

kèn… nhưng không dính tiếng nào. Nghe rõ ràng không bị lãng tai, không 

lùng bùng, nghĩa là mình có tánh nghe sáng tỏ nhưng không vướng âm thanh 

nào hết. 



Chúng ta tu sửa đàng hoàng như vậy rồi, đối với sinh hoạt hằng ngày không 

chạy theo ngoại cảnh, không thị phi, không vướng mắc chi hết. Đó là bậc 

đạo nhân, trong nhà Thiền rất quí trọng những mẫu người như vậy. Tuy thấy 

họ cũng ăn cơm, cũng làm việc, cũng cười nói bình thường, nhưng cái bình 

thường đó là bình thường của đạo, “bình thường tâm thị đạo.” Anh em nên 

tu tập như thế. Ví dụ mình có cái miệng hay nói chuyện này chuyện kia, bây 

giờ sửa lại. Người xưa bảo phàm trước khi mở miệng phải uốn lưỡi bảy lần. 

Lưỡi nào mà uốn dữ vậy? Tức nhắc nhở chúng ta phải có Trí tuệ, xét thấy 

việc gì cần nói thì nói, không cần nói thì thôi. Nói như vậy không có lỗi, 

cuộc sống tương giao êm thắm, hòa hiếu thì làm gì có tai họa? 

---o0o---  

ĐOẠN 16 

An thân lập mệnh, 

Thời tiết nhân duyên; 

Cắt thịt phân cho, 

Dầu là chim cá. 

Giảng: 

Người tu tìm nơi non cao yên ẩn tu hành, đó là an thân lập mạng. Tùy theo 

thời tiết nhân duyên, cố gắng sẽ có ngày sáng. Khi ấy không còn quý tiếc 

thân nữa, đối với chúng sinh thương như người thân, có thể cắt thịt phân 

cho, dầu là chim cá cũng sẵn lòng. Tổ dạy chúng ta tu hành an thân lập 

mạng, đến lúc buông xả được thân này. Thấy thân không thật nên khi cần có 

thể cắt thịt phân cho chim cá ăn mình cũng sẵn lòng, bởi vì không còn bị lệ 

thuộc thân này nữa. 

Thân này do nhiều thứ hợp lại, gọi là thân ngũ uẩn. Trong đó gồm năm thứ: 

Sắc uẩn chỉ cho phần vật chất gồm bốn thứ Địa đại, Thủy đại, Hỏa đại và 

Phong đại tức đất nước gió lửa. Đất là những phần cứng trong thân, nước là 

những chất dịch, gió là hơi thở, lửa là hơi nóng ấm trong người chúng ta. 

Còn lại bốn uẩn Thọ, Tưởng, Hành, Thức chỉ cho phần tinh thần, thuộc về 

Tâm pháp. Thọ là những cảm thụ, Tưởng là những tưởng tượng, Hành là suy 

nghĩ, Thức là phân biệt. Thân này gồm sắc chất và tâm pháp hợp lại, đó là 

thân giả tạm không thật như huyễn như hóa. Huyễn hóa là sao? Vì những 

thứ hợp lại đó không có thứ nào thuận với thứ nào, chúng luôn chống trái 

nhau nên rất dễ tan vỡ. Như đất gặp nước đất sẽ tan, lửa gặp gió lửa sẽ tắt… 

Tóm lại những thứ đó không hòa hợp gì hết. 



Trong kinh A Hàm Phật nói giống như bốn con rắn độc nhốt chung một 

chuồng, chúng luôn câùu xé nhau. Thân này cũng vậy, không bao giờ yên ổn 

mạnh khỏe hoàn toàn. Lúc nào cũng có sự bấp bênh, lo sợ, lăng xăng đủ thứ 

hết. Để thấy rõ thân không thật, chúng ta chỉ nghiệm nơi một hơi thở, đủ biết 

thân này mong manh như thế nào rồi. Khi một hơi thở ra không hít lại là đã 

qua đời khác. Dù thân to bao nhiêu, giỏi đến cở nào mà một hơi thở ra 

không hít vào đều kể như bỏ. Rõ ràng như thế. 

Một hôm đức Phật kêu các Thầy Tỳ kheo lại hỏi: - Mạng người sống trong 

bao lâu? Có Thầy nói năm năm, mười năm. Có Thầy nói một ngày, nửa 

ngày… Đức Phật đều bảo: - Ông chưa hiểu đạo. Cuối cùng có vị ra đảnh lễ 

thưa: - Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật bảo: - Ông mới 

thật là người hiểu đạo. 

Thân này là đồ bỏ, không thật, vậy mà chúng ta cứ ôm giữ, Phật bảo thật 

đáng thương xót! Như người mắt không sáng, đêm ba mươi đi trong gai góc 

hầm hố thật nguy hiểm. Cho nên ở đây Ngài dạy chúng ta phải làm chủ được 

các giác quan của mình. Nghe thấy rõ ràng nhưng không chạy theo âm thanh 

sắc tướng bên ngoài thì có gì để khổ? Như có người chỉ vô mặt mình nói: 

- Anh nói tầm bậy! 

- Ờ! Chắc tôi nghiên cứu chưa tới nên nói bậy. 

Thì thôi, đâu có chuyện cãi vã nhau. Cho nên nếu sống được như vậy thì tai 

họa không dính tới mình. Người tu hành có công phu sâu dày, đối với thân 

này không còn quý tiếc, chỉ phương tiện dùng nó để tu thôi. Cho nên hồi xưa 

những vị ở trong núi có thể thí xả thân mạng một cách dễ dàng. 

Như câu chuyện của vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục. Vua Ca Lợi dẫn cung 

nhân dạo chơi tới chỗ tiên nhân đang ngồi tu, các cung nhân xúm nhau nghe 

tiên nhân nói chuyện, không thèm theo hầu hạ nhà vua. Giận quá, vua Ca 

Lợi xách kiếm tới hỏi tiên nhân: 

- Ông ngồi đây làm gì? 

- Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 

Vua liền chém một cái rớt cánh tay tiên nhân, rồi hỏi tiếp: 

- Ông ngồi đây làm gì? 

- Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 

Vua nổi sân chém luôn cái chân. Hỏi: 

- Ông ngồi đây làm gì? 

- Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 



Vua chém cái nữa bứt hết tay chân. Hỏi: 

- Ông ngồi đây làm gì? 

- Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 

Bấy giờ nhà vua sảng sốt quá. Tiên nhân nói: 

- Tôi tu thành đạo, người tôi độ đầu tiên sẽ là nhà vua. Sự việc hôm nay nếu 

không sai với tâm nguyện của tôi xin cho tay chân được hoàn lại như cũ. 

Tiên nhân vừa dứt lời, tay chân Ngài liền hoàn lại như cũ. Vị tiên nhân ấy 

chính là tiền thân của đức Phật Thích Ca. 

Người tu hành phải dũng mãnh, gan dạ, phi thường mới vượt qua những khó 

khăn, trở ngại của ngũ dục. Như vậy mới giải thoát, vượt khỏi tam giới. 

Chúng ta thường nghe nói người tu hành vượt ra ngoài tam giới là Dục giới, 

Sắc giới, Vô sắc giới nhưng không biết chính tâm thạch trụ vượt lên tất cả 

những cám dỗ của thế gian, buông xả hết sinh mệnh mới thành công, đó là ý 

nghĩa đích thực vượt thoát ba cõi. 

Đoạn này Tổ dạy người tu hành phải là người an thân lập mạng, người sáng 

suốt, không bị lệ thuôïc thân giả tạm. Như câu chuyện Quan Âm Thị Kính, 

Bồ tát hiện thân là một cô gái chịu bao nỗi hàm oan, nhục nhã nhưng nhờ 

nhẫn lực phi thường và tâm tu hành kiên cố dũng mãnh, nên cuối cùng thành 

tựu công hạnh Bồ tát tiến lên Phật quả. Câu chuyện tuồng tích trong dân 

gian, nhưng đã để lại cho chúng ta một pháp tu. Nhờ xem thường thân, Bồ 

tát phá tan ngã chấp mới có thể thực hành hạnh nhẫn nhục rốt ráo như vậy. 

Tất cả những pháp hạnh tu tập thật ra không khó khăn đến mức độ chúng ta 

không làm được. Tuy nhiên nó đòi hỏi chúng ta phải có sự sáng suốt tỉnh 

táo, ý chí dũng mãnh mới thực hành nổi. Sáng suốt, đầy đủ ý chí, gan dạ 

chịu đựng nhất định sẽ thành tựu, đó là bài kinh ruột của chúng ta. 

---o0o---  

ĐOẠN 17 

Thân này chẳng quản, 

Bữa đói bữa no; 

Địa thủy hỏa phong, 

Dầu là biến hóa. 

Giảng: 



Tổ dạy người tu không màng tới thân hư giả này, đói no gì mặc nó, chỉ lo tu 

thôi. Mặc tình cho bốn đại đổi thay, còn cũng tốt, tan rã cũng xong, không 

bận bịu lo buồn. Đó là chỗ chân thành của người tu. 

Chư Tổ dạy như thế bởi vì thật tình chúng ta bị lệ thuộc thân này nhiều lắm, 

lệ thuộc đến mức độ không còn thì giờ để tu hành. Chuyện còn chuyện mất, 

chuyện sang chuyện hèn… chúng ta bận bịu lo lắng cho thân cả ngày, cả 

đời, cam bị lệ thuộc như vậy mà không bao giờ nhìn lại, lo lắng cho việc tu 

hành. Chúng ta có học Phật pháp, hiểu đạo chút chút, nhưng hành trì rất ít 

nên kết quả không nhiều. Hạ thủ công phu thì không quyết tâm, chỉ chuyên 

cầu nguyện để được như vầy như khác. Huynh đệ nghĩ xem cầu nguyện 

được hay không? Có chút bệnh cũng cầu nguyện cho mau lành bệnh, tu cũng 

cầu nguyện mau thành Phật mà bản thân lơ là không chịu tu tập cho tới nơi 

tới chốn. 

Ngày xưa tôi không được diễm phúc như các huynh đệ bây giờ, có hiểu biết 

Phật pháp gì đâu! Tôi còn nhớ ngày quy y, Thầy ở chùa quê không có 

chuyện giảng giải Phật pháp, cũng không tổ chức lễ quy y như bây giờ, 

không truyền Tam quy Ngũ giới gì cả. Thầy mặc đồ ngắn, giắt cái khăn chần 

dần trên vai để lau miệng. Thầy lên nhà Tổ đốt hương, rồi bảo: “Con lạy đi! 

Bữa nay quy y đó, lát nữa Thầy cho cái pháp danh.” Mình đâu biết quy y là 

gì, pháp danh là gì, Thầy biểu lạy thì cứ lạy. Lạy xuống, Thầy nói đã quy y 

xong, lát nữa Thầy viết lá phái. 

Lá phái quy y thời đó phân nửa chữ Hán phân nửa chữ Việt. Trong quê mình 

người đọc chữ Việt đã hiếm hoi, nói gì tới chữ Hán. Vậy là lá phái được gói 

để đó, Thầy không dặn sử dụng như thế nào. Không phải như bây giờ lễ quy 

y tổ chức trang nghiêm, Phật tử được nghe giải thích cặn kẽ từng điều, Quy 

là gì, Y như thế nào? Sau khi quy y rồi quý Thầy giảng giải hướng dẫn cho 

Phật tử thọ trì những điều giới, để thấy lợi ích của giới ra sao và giải nghĩa 

pháp danh từng người. Còn phái quy y hồi xưa, dường như để cho các bậc 

thánh thần đọc chứ người ta không đọc nổi! Dân quê quý trọng lắm, gói kỹ 

lại, đợi tới chết lấy hai miếng ngói nướng đỏ ép lại để lên ngực. Họ bảo 

người nào chết mà được cái đó là quỷ sứ sợ lắm, không dám hỏi gì hết. Mình 

muốn đi đâu thì đi, muốn lên thiên đường thì lên, muốn xuống địa ngục thì 

xuống, không ai dám động tới mình! Cho nên lá phái quy y được xem như 

một loại giấy thông hành đặc biệt. Các Thầy ở chùa quê hồi xưa truyền đạo 

như thế, thật là oan cho đạo Phật! Cho tới khi lớn lên tôi được vào trường 

Phật học, bấy giờ mới bắt đầu biết Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, thế nào 

là Tam bảo, Tứ đế, Thập nhị nhân duyên… 



Tuy nhiên, khi gặp được chánh pháp, qua một giai đoạn ấu thơ ở trong chùa, 

tôi lại được chứng kiến nhiều vị phát tâm rất mãnh liệt. Huynh đệ thử tưởng 

tượng, một cái tàn lửa bay rớt vào thân mình, ta đã nghe đau rát rồi, vậy mà 

có những vị phát tâm đốt ngón tay cúng dường Tam bảo. Tới đúng ngày, 

chuông trống Bát nhã nổi lên, chư Tăng tụng niệm, vị đó đưa ngón tay lên 

ngọn đèn, đốt cúng dường. Khi ngón tay bắt đầu phừng cháy là toàn thân vị 

ấy đỏ bừng lên, có khi run cả người nhưng sắc mặt vẫn bình thường. Quí vị 

đứng bên ngoài thấy, có người rơi nước mắt. Những mùa an cư học kinh 

Pháp Hoa ba tháng, khoảng chừng tháng rưỡi, hai tháng có những vị được 

niềm vui, họ phát tâm đốt hương cúng dường rồi thiêu hương trên thân, trên 

đầu hoặc đốt ngón tay cúng dường. Quả thực những sự việc này đã có những 

vị dám làm như vậy. Do tâm mãnh liệt nên họ đã vượt qua, đã chịu đựng 

được sự thiêu đốt cắt da xẻ thịt ấy. 

Hiểu Phật pháp như chúng ta bây giờ có thể nói là có học, nhưng tùy duyên 

của mỗi người mà việc ứng dụng tu tập và kết quả đạt được khác nhau. 

Người có duyên sâu vừa nghe liền hiểu, liền nhận được yếu chỉ Phật pháp. 

Đó là các bậc đại trí, các hàng Bồ tát thượng thủ, tuy nhiên hầu hết phải 

dùng phương tiện giảng giải mới có thể nhận ra được. Chúng ta ngày nay 

sống trong thời đại văn minh, những phương tiện truyền thông tinh vi chạm 

đến các giác quan rất nhạy bén, đó là phần ưu. Tuy nhiên, nếu không khéo 

chính nền văn minh hiện đại sẽ đẩy chúng ta ngày càng xa hơn với cái thấy 

cái nghe chân thật của chính mình. Đó là lý do chúng ta bị loãng đi ở phần 

thực hành. 

Huynh đệ nên nhớ dù ta học giỏi bao nhiêu mà không hành thì cũng không 

lợi lạc gì hết. Cái thua kém của chúng ta bây giờ so với người xưa ở điểm 

này, chứ không phải chúng ta không hiểu Phật pháp. Hiểu rất nhiều, thông 

minh quá thành ra chướng ngại trong công phu. Chưa thực hành sâu nên cái 

hiểu chỉ là bên ngoài thôi, không bổ ích gì cho tâm nguyện tu hành. Thời này 

nhiều người tu hành nhưng hiếm người đạt đạo, lý do là sự thực hành không 

xuyên suốt, không miên mật, không chân thành. 

Không phải thời của chúng ta như vậy, mà ngay thời Phật pháp thịnh hành 

vàng son như thời Lý Trần, Phật giáo là Quốc giáo, mà chư Tổ cũng đã than 

“Người thông minh thì nhiều mà người kiến tánh thì ít.” Tức người hiểu biết 

thì có mà người nhận ra cái chân thật thì ít lắm, nên tới thời chúng ta thì quá 

xa xôi. Trở lại thời kỳ của chúng ta, những phương tiện xung quanh cuộc 

sống làm ta mất hết thời giờ. Lo cho thân này sự ăn sự mặc, bảo vệ sức khỏe 

đã chiếm 80% tới 90% thời gian của chúng ta rồi. Bởi vậy nếu không ý thức 

được việc tu hành thì chúng ta sẽ bỏ một đời trôi suông, vô ích. Cho tới lúc 

già chết mới nghĩ đến sự tu thì không còn hơi để thở, làm gì được nữa? 



Ở thế gian, thời thanh niên trai trẻ, có địa vị và sức khỏe, mọi người đều đốt 

hết thân này cho cuộc sống. Tới lúc hơi thở ngặt nghèo mới nghĩ đến mình 

thì chỉ còn đi rước Thầy tới tụng cầu siêu thôi, không có cách chi khác! Việc 

cầu thỉnh Thầy cũng không còn chọn lựa kịp nữa. Nếu được Thầy chân 

chính thì quý hóa, bằng không Thầy cúng, Thầy tụng chi chi cũng rước về 

đại, miễn có ông Thầy tụng kinh là được rồi, kết quả ra sao không biết. Cuối 

cùng cái còn lại của thân này chỉ là một nấm tro tàn. Vậy mà người ta cho là 

biết thương mình, biết lo cho mình! 

Chúng ta cứ lần lựa qua ngày, ít chịu nhìn lại, đặt vấn đề thế nào là tự biết lo 

cho mình? Nhiều vị tâm hướng về đạo, tìm hiểu đạo, muốn tu hành nhưng 

vẫn chưa thực hành đúng những gì thật sự cần thiết cho mình. Phật tử nghĩ 

rằm đi chùa là quan tâm đến Phật pháp. Khá hơn một chút, có người đến 

thưa hỏi đạo lý, bàn bạc Phật pháp với quí Thầy nhưng về nhà không biết 

thực hành được bao nhiêu? Chúng ta ít thấy người quan tâm đến Phật pháp 

bằng cách hành trì Phật pháp. Đời người mấy mươi năm, trong đó hơn nửa 

thời gian người ta lo chuyện cơm áo, danh vọng, địa vị, sự nghiệp thế gian. 

Chỉ còn khoảng vài năm già yếu, gần hết tuổi thọ mới chợt nghĩ đến thân 

phận mình thì tử thần sắp đến rồi. Hoặc do chứng kiến những tình huống 

nguy khốn, mình hoảng quá tỉnh được một chút nhưng chẳng bao lâu thì mê 

trở lại. Như đi đường thấy người ta bị xe tông cái rầm, giãy tê tê trước mắt 

mình rồi chết. Lúc đó tỉnh liền, chẳng những tỉnh mà còn tởn hồn nữa. 

Nhưng được một chút thôi, qua quán nhạc đằng kia nghe ca hát rần rần thì 

mê trở lại. Không ai nhớ mạng người chỉ trong hơi thở nên cứ lao vào những 

cuộc vui chơi, hôm nào đùng một cái không còn chút khí lực thì đã sang đời 

khác, mang theo các thứ nghiệp tập phiền não đã gây tạo. Thật khổ thay! 

Người phát tâm Bồ-đề mãnh liệt, thấy thân này không thật, cảnh duyên 

không thật nên nhất định hành trì Phật pháp để ngay đời này hưởng được lợi 

lạc, hạng này rất hiếm hoi! Mạng người không nhất thiết sống tới bảy tám 

mươi tuổi, chúng ta luôn mang một bản án ngầm, không biết sống chết ra 

sao mà chẳng ai chịu chuẩn bị tư lương cho một thân sau tốt đẹp hơn. Cho 

nên Phật nói chúng sanh vui cười hớn hở song song với trào dâng nước mắt. 

Vui khổ song hành, hai cái nó làm nhân làm duyên cho nhau, hễ cái này có 

thì cái kia có. 

Trở lại vấn đề tu hành, thật ra không phải huynh đệ không ham tu, nhưng vì 

ý chí yếu quá nên tu còn dở. Chư huynh đệ nhìn cho kỹ, thấy cái thất bại của 

mình là gì? Nội một việc ngủ gục thôi, chúng ta chiến thắng không nổi, đừng 

nói việc gì khác. Cái ý chí khắc phục tham ăn, tham ngủ còn kém nên chúng 

ta tự đánh mất mình trong hang sâu tối tăm ấy. Buổi khuya đúng ba giờ 

kiểng báo thức, vị chịu trách nhiệm báo thức trễ thì bị rầy, báo thức sớm thì 



anh em phàn nàn. Cho nên đúng giờ vị đó báo thức, nhưng huynh đệ thức 

dậy nổi không, có siêng năng không, có thái độ dứt khoát không, chúng ta 

thử xét lại mình xem? 

Kim đồng hồ không bao giờ đứng một chỗ 3 giờ mãi, nếu huynh đệ rề rà, 

kiểng đánh 3 giờ mà 3 giờ 15 phút chưa rời chỗ nằm, cứ loay hoay ra đó, 

bước xuống không bước mà giở mùng cũng không giở, như vậy chừng nào 

mới lên tới Thiền đường? Thôi thì trễ rồi nằm đại xuống luôn, bỗng chốc 

nghe kiểng xả Thiền, giật mình ngốc đầu dậy thấy 5 giờ, thế là la hoảng lên 

“Ủa, bữa nay cái đồng hồ nó sảng hay sao mà chạy dữ vậy!” Ngặt nỗi, thời 

gian đi tới, chớ không chạy ngược 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ được. Nếu không khắc 

phục được, chúng ta cứ để đời mình trôi suông theo cây kim đồng hồ là tự 

đánh mất mình. 

Một cái ngủ gật, mình không đủ sức phấn đấu vượt qua. Một cái ham ăn, 

mình không đủ sức phấn đấu vượt qua. Một cái muốn đi đây đi đó chơi, 

mình không đủ sức phấn đấu vượt qua… thì những thứ cội gốc phiền não 

độc hại như tham lam, tật đố, tà kiến, si mê, ngã mạn, tăm tối… làm sao ta 

vượt qua nổi. Ta càng che giấu nó càng phát triển mạnh hơn, bởi vậy nên 

trầm luân suốt kiếp, không thoát ra nổi. 

Chư huynh đệ thấy chúng ta còn dở nhiều lắm nên phải ráng lên, nhờ lực của 

đại chúng hỗ trợ. Như ở trong phòng hai mươi người, nghe kiểng đánh thấy 

người ta giở mùng mình cũng bắt chước giở mùng, thấy người ta rửa mặt, 

mình cũng rửa mặt, thấy người ta mặc áo lên ngồi Thiền, mình cũng mặc áo 

lên ngồi Thiền. Lúc đầu quyết tâm chưa mạnh nên không được tỉnh lắm 

nhưng lần lần sẽ mạnh. Huynh đệ phải có ý thức nương nhau tu hành mới 

biết quý trọng đời sống tập thể, mới thấu hiểu được lời người xưa dạy: 

“Tăng ly chúng Tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại.” 

Tổ dạy chúng ta tu hành đừng đặt nặng ở thân. Sự còn mất, sang quý, thiếu 

thốn gì gì của thân không quan trọng, miễn làm sao tu được, phát triển tâm 

Bồ-đề ngày càng rộng lớn, đó là gốc của sự tu. Còn mọi thứ xung quanh, tốt 

cũng được xấu cũng được, đói no chẳng bận lòng, đó là do phúc duyên thôi. 

Ngày xưa mình có chủng tốt, có phúc duyên tốt thì bây giờ no ấm. Ngày xưa 

mình không gầy dựng chủng tốt thì bây giờ có lo lắng mấy vẫn chẳng thể tốt 

hơn, chi bằng lo tu để chuyển hóa tập nghiệp thì y báo sẽ theo đó mà thay 

đổi tốt lên. Đó mới là điều chính yếu. 

Sơ Tổ Trúc Lâm dạy mặc tình cho bốn đại đất nước gió lửa đổi thay, còn 

cũng tốt tan rã cũng xong, không bận bịu lo buồn. Đó là chỗ chân thành 

cũng là chỉ thú quan trọng của người tu. 

---o0o---  



ĐOẠN 18 

Pháp thân thường trụ, 

Phổ mãn thái hư; 

Hiển hách mục tiền, 

Viên dung lõa lõa. 

Chú thích: 

- Hiển hách: Hiện rõ. 

- Lõa lõa: Rỡ rỡ. 

Giảng: 

Ở đây, Ngài dạy tới cái Pháp thân tức là nói đến Tánh Giác, nói đến Phật 

chất của mỗi chúng ta. Thân tứ đại còn mất không có gì quan trọng, việc 

quan trọng của chúng ta là phải nhận ra Pháp thân tròn đầy khắp cả thái hư. 

Người tu hành không bị lệ thuộc bởi hình thức bên ngoài, làm sao nhận được 

cái chủ yếu ở bên trong, đó là Pháp thân, hay khả năng thành Phật của mình. 

Trong nhà Thiền dạy: “Đi chỉ biết đi, ăn chỉ biết ăn, ngồi chỉ biết ngồi, thì 

cái chân thật hiện tiền trước mắt, sáng rỡ vô cùng, có vắng thiếu chỗ nào, 

đơn giản làm sao!” Ở đây phương thức Ngài nói rất giản dị, người muốn 

nhận được Pháp thân hay tánh giác của mình chỉ cần ăn biết ăn, đi biết đi, 

làm việc gì biết làm việc đó, không để cho ý thức phân biệt rộn ràng lăng 

xăng xen vô. Như thế là người đã bày ra sức sống lồ lộ rỡ rỡ của mình. 

Đó là pháp tu để từ đây chúng ta bước vào giai đoạn hằng sống với tánh giác 

thanh tịnh trùm khắp của mình. Nếu chúng ta không bị rộn ràng bởi những 

hình thức xung quanh thì nhận ra, sống được với cái chân thật ấy không khó. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta vướng mắc, chộn rộn ngược xuôi theo cảnh bên 

ngoài thì không bao giờ nhận được tánh giác, chỉ biết danh từ Pháp thân, 

tánh giác chứ thực tình không biết gì Pháp thân hay tánh giác nơi mình cả. 

Hòa thượng Viện trưởng thường nhắc cái chân thật hiện tiền trước mắt, sáng 

rỡ vô cùng, không vắng thiếu lúc nào. Nhưng muốn nhận được, muốn sống 

được với nó thì đừng chạy theo vọng tưởng, đừng chạy theo cảnh duyên bên 

ngoài. Đi chỉ biết đi, ăn chỉ biết ăn, ngồi chỉ biết ngồi, tức không sử dụng 

đến con khỉ ý thức, chỉ dùng cái trực giác hiện tiền. 

Chúng ta đã quen với ý thức từ hồi nào không biết, mà từ nhỏ tới lớn luôn 

luôn sống với ý thức. Nói năng, làm việc, cái gì cũng tuân theo sự điều khiển 

của ý thức. Vừa thấy hiện tượng gì chúng ta liền có ý thức, nên cái thật bị ý 

thức che lấp. Tóm lại, toàn bộ đời sống chúng ta đều bị ý thức chi phối, chỉ 



huy. Ý thức thì lăng xăng ngược xuôi, không phút giây nào yên định nên 

cuộc sống của con người cũng chao đảo quay cuồng. 

Bởi sống vọng tưởng như vậy dù chúng ta có sẵn tánh giác vẫn không phát 

huy được. Phật pháp không thiếu, của báu nhà mình đầy đủ, chỉ làm sao 

quay về nhận lại thì tha hồ dùng. Tuy biết như thế nhưng nhận và sử dụng 

được cái đó không phải chuyện đơn giản. Bởi chúng ta đã quen tha hương 

cầu thực rồi, nên của báu có trong nhà nhưng không biết nó ở đâu, làm sao 

sử dụng được? 

Trong kinh Pháp Hoa đức Phật ví dụ chuyện anh chàng cùng tử. Sau một 

thời gian tha hương cầu thực, làm thuê làm mướn vất vả đến mức độ ông già 

gặp lại nhìn không ra thằng con cưng của mình. Gã cùng tử cũng quên hẳn 

cái gốc trưởng giả của mình, nên đi ngang nhà cha thấy sang giàu lại sảng 

sốt run sợ bỏ chạy. Trưởng giả phải cho người đuổi theo mang về, dụ cho 

làm thuê giúp việc. Anh ta tự đánh mất đi địa vị chủ nhà, lại vui vẻ chấp 

nhận thân phận kẻ tôi tớ. Ông Trưởng giả dần dần tìm cách gần gũi cho anh 

bớt sợ, cuối cùng thấy con trai đã quen rồi, ông mới nói thật: - Ta là cha con. 

Tài sản này là của con, con hãy giữ gìn lấy mà xài. Nói rồi, ông giao hết tài 

sản cho anh. 

Chúng ta cũng thế, có một tài sản vô giá nhưng lại tha hương cầu thực, 

không dám nhận mình có của báu nên đành phải chấp nhận cuộc sống lang 

thang. Tánh giác sẵn đó nhưng có xài được đâu, phải xuất gia mặc áo 

nhuộm, tu hành chay lạt, ngồi Thiền gục lên gục xuống… cũng chẳng thấy 

của báu ở đâu! Nhưng phải như thế thôi, không cách nào khác hơn. Thời 

gian lâu xa, dần dần làm quen với chính mình, mới biết được tánh giác rồi 

đem ra sử dụng. Còn bây giờ quen sử dụng ý thức nên buông cái này bắt cái 

kia, lăng xăng lộn xộn. Huynh đệ ngồi nghiệm lại xem, nếu ta không chịu 

nhận lại tánh giác của mình thì cuộc đời tu hành của chúng ta không biết lưu 

đãng tới chừng nào! 

Vì vậy huynh đệ chúng ta cố gắng. Khi đã biết mình có chủng duyên, hãy 

mạnh mẽ quay về nhận lại. Để xuống hết mọi lăng xăng điên đảo vọng 

tưởng, tập tành những bước quay về. Như lời chư Tổ dạy đi chỉ biết đi, làm 

việc gì chỉ biết việc ấy, để tâm yên lắng tỉnh táo. Có thế mới không lưu 

đãng, ngược xuôi vất vả trong luân hồi sinh tử. Thử tưởng tượng chúng ta bị 

trôi lăn trong sanh tử biết bao nhiêu đời, nên tất cả những gì quý báu chúng 

ta quên hết, nếu có nhớ cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Cho nên bước đi trên 

con đường cũ mà ta vẫn thấy ngờ ngợ không biết đúng hay sai? Có phải đây 

là đường về quê Phật hay đường dẫn vào mê cung? Trong bước thăng trầm 

của cuộc đời, đôi khi chúng ta cảm nhận như vậy. Sự việc đổi thay trong 



vòng hai ba mươi năm, chúng ta còn không nhận ra được, hà huống mình đã 

luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, vô lượng vô biên thì mọi thứ thay đổi 

cỡ nào? Chắc chắn ta không còn nhớ của báu nhà mình nằm ở đâu thì làm 

sao biết cách sử dụng! Đó là điều tất yếu. Huynh đệ chiêm nghiệm sẽ thấy rõ 

như thế. 

Thiền sư Hiện Quang là học trò mà cũng là con nuôi của Thiền sư Thường 

Chiếu. Ngài rất thông minh, nhưng tuổi còn nhỏ nên không quan tâm đến 

chuyện trong tông môn. Đùng một cái, Thiền sư Thường Chiếu tịch, người 

kế thừa là ngài. Nhưng quá nhỏ, những gì quý báu trong tông môn, Ngài sử 

dụng không thuần nên đã một phen bị chao đảo. Các bậc thiện hữu tri thức 

thấy tình huống như thế mới nhắc Ngài: - Ông hãy giải tán đồ chúng, đi 

tham cầu học đạo với các bậc lão túc. Nhờ lời khuyên ấy, Ngài chuyên tâm 

học đạo nên mới xong việc lớn. Khi trở về nhờ có đạo lực thâm hậu, Ngài 

vượt qua những chướng nạn rồi tiếp tục vào sâu trong núi, quyết chí tu hành 

và trở thành Cao tổ Trúc Lâm. Cho nên giòng Thiền Trúc Lâm, Tổ khai sáng 

là ngài Hiện Quang. 

Lần đi Hà Nội với Hòa thượng, tôi theo Ngài lên Yên Tử. Đêm nghỉ lại Hoa 

Yên để chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên chùa Đồng, quyết tâm của Hòa 

thượng lần này là phải lên tới chùa Đồng. Đêm đó ở lại Hoa Yên rất đông, 

sương nặng như mưa dầm. Phật tử đội áo mưa đứng ngoài trời tụng kinh, vì 

chùa Hoa Yên quá chật. Sau khi tụng kinh xong, Hòa thượng thuyết pháp 

cho họ nghe. Thuyết một thời ngắn, Ngài nói: - Giờ tôi mệt rồi, chú thay tôi 

thuyết pháp cho Phật tử nghe. Tôi nhớ tới Thiền sư Hiện Quang là vị cao tổ 

của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, hơn nữa Ngài cũng có mối quan hệ gắn bó 

với Thiền sư Thường Chiếu nên tôi kể cuộc đời của ngài cho Phật tử nghe. 

Đó là bài pháp đầu tiên tôi giảng tại chùa Hoa Yên, cách đây năm sáu năm. 

Ở đây tôi muốn nhắc huynh đệ Thiền sư Hiện Quang là người thông minh 

tài tuấn như vậy, nhưng tuổi còn nhỏ Ngài không quan tâm đến việc tham 

vấn học đạo, cuối cùng của báu trong nhà không biết sử dụng, phải trải qua 

thời gian sau thưa hỏi thiện hữu tri thức trở về, hạ thủ công phu mới thành 

tựu sự nghiệp giác ngộ. Huống là chúng ta bây giờ dở hơn nhiều, thì phải 

ráng tu ráng học, chứ biết làm sao hơn. Ba giờ khuya phải ráng thức dậy 

ngồi Thiền, ban ngày đi công quả, làm các việc, học tập dần dần tới khi nào 

hoàn toàn nhận được của báu nhà mình. 

Một khi chúng ta ý thức được việc tu hành rồi thì thấy vui lắm. Chừng ấy ta 

là người giàu có hơn ai hết vì nhận được của báu vô giá nhà mình, tha hồ sử 

dụng theo ý muốn. Nếu chúng ta kiên tâm như vạây thì mỗi người là một 



viên gạch quý cùng góp phần xây dựng ngôi nhà Phật pháp ngày càng sáng 

rực và vững mạnh. Đó là tâm nguyện của hàng đệ tử xuất gia chúng ta. 

---o0o---  

ĐOẠN 19 

Thiền tông chỉ thị, 

Mục kích đạo tồn; 

Không cốc truyền thanh, 

Âm hưởng ứng dã. 

Chú thích: 

- Chỉ thị: Chỉ dạy. 

- Mục kích đạo tồn: đạo ở trước mắt. 

- Không cốc: Hang trống. 

Giảng: 

Nói Thiền tông chỉ thị tức là cách chỉ dạy của Thiền tông, chỉ ngay sự việc 

trước mắt, không khuất lấp chút nào hết gọi là trực chỉ. Thường trong nhà 

Thiền nói cái thấy của Thiền sư là cái thấy trực chỉ, không kẹt bất cứ một 

hiện tượng nào qua cái thấy hiện tiền. Đó là điểm đăïc biệt của nhà Thiền. 

Tổ dạy Thiền tông chỉ dạy đạo ở ngay trước mắt chứ không có đâu xa hết. 

Vậy Đạo là gì? Là tâm. Tâm là gì? Cái biết. Tất cả chúng ta đều có cái biết, 

khi nói đến cái biết là chúng ta nhận ra được ngay. Người lớn kẻ nhỏ, người 

học rộng, người học ít, ai cũng đầy đủ cái biết hiện tiền. Như ta nhìn lên trần 

nhà thấy cây quạt đang xoay, mọi người đều thấy thế, không ai không thấy. 

Cái hay thấy ấy bình đẳng nơi tất cả chúng ta, không phân biệt tuổi tác hay 

giàu nghèo, đẹp xấu… Cái biết đó không xen lẫn, không bị động bởi các 

cảnh duyên, nó chính là cái biết của tâm. Mỗi người đều sẵn có cái biết, 

thường dùng nó mà lại không chịu nhận nó, mới lạ chứ! Có một điều chúng 

ta quen cho cái hiểu biết phân biệt theo hiện tượng bên ngoài là tâm mình 

nên bị nó dẫn đi, thành ra quên mất cái biết chân thật. 

Lấy lại ví dụ ở trên, như ta thấy cây quạt đang quay, nếu chỉ biết chừng ấy 

thì đâu có việc gì, nhưng thường chúng ta không dừng ở ngang đó, mà vận 

dụng đến ý thức phân biệt xem cây quạt này hiệu gì của nước nào sản xuất, 

ai cúng dường, nó quay chậm quá, nhanh quá v.v… Trăm ngàn vấn đề được 

đặt ra làm ta mất hết thì giờ, bị cuốn hút trong những vấn đề rối rắm đó, do 

vậy mất đi sự tỉnh táo sáng suốt. Cứ như thế con người lao lự cả đời, không 

ích lợi gì hết. Tất cả mọi sự kiện đều được hình thành từ cái mớ vọng tưởng 



rối bòng bong, thiên hạ chết ngộp trong đó, không một phút giây yên tĩnh 

nên rồi đâm ngán cuộc đời. 

Người lớn suy nghĩ nhiều quá, vọng tưởng nhiều quá thành ra sống khổ. Chớ 

như mấy em bé có lo sợ toan tính chi đâu, nhờ vậy nó hồn nhiên vô tư. Có 

lần tôi đọc một câu chuyện thật cảm động. Vào buổi chiều gần tuyến đường 

xe lửa, có một em bé ra đường rầy chơi. Em chơi rất hồn nhiên. Khi còi báo 

động toa tàu sắp chạy qua, em vẫn hồn nhiên ngồi đó, xung quanh không có 

một người nào. Ngay sau đó vài người lớn phát hiện ra em đang ngồi trên 

đường rầy, họ la hoảng lên mà không dám chạy tới cứu. Bỗng… khi ấy một 

em bé khác lăn người ra ôm đứa nhỏ rồi lăn nhanh vào lề, thì đoàn tàu vừa 

chạy tới. 

Câu chuyện làm cho người đọc rất xúc động. Em lớn hơn cứu em bé nhỏ, 

bởi cả hai đều vô tư nên cả hai đều không lo lắng sợ hãi. Và chính vì thế các 

em mới vượt qua cái chết một cách hồn nhiên vô tư. Thật tuyệt vời! Em bé 

nhỏ không biết tại sao mình bị ôm kéo vào lề, hình như em cũng không cần 

biết chuyện đó. Con tàu là gì, em ngồi chỗ ấy nguy hiểm ra sao… em không 

biết nên hoàn toàn bình yên. Sự việc như vậy, em là người trong cuộc, là 

nhân vật độc nhất đứng trước khoảnh khắc sống chết vào buổi chiều hôm ấy, 

nhưng đầu óc ngây thơ, rỗng rang, trong sáng nên em chẳng sợ chết. Còn em 

bé lớn hơn cũng chưa đủ suy nghĩ, chưa đủ kiến thức, chưa có địa vị gì trong 

cuộc đời. Em lao ra ôm em bé một cách tự nhiên, cũng không nghĩ mình cứu 

ai. Và chính vì thế em đã trở thành một anh hùng bé nhỏ. 

Huynh đệ chúng ta càng có tuổi, càng tự chứng minh mình có kiến thức, có 

học Phật, có hiểu biết về cuộc đời thì càng hốt hoảng, càng sợ sệt, càng mất 

mình. Bao nhiêu người lớn đứng nhìn tử thần sắp đến chụp em bé, họ la lối, 

sợ hãi cho nó nhưng chẳng ai dám nhảy ra cứu em bé, vì họ quá hiểu biết! 

Khi phân biệt nhiều quá thì cái hiểu biết của mình bị bóp méo mất rồi, nó 

làm cho ta hoàn toàn biến chất. Chính kiến thức đầy tràn làm hỏng đi sự tự 

chủ, Trí tuệ sáng suốt và sức mạnh phi thường của mình. Bởi vì càng suy 

nghĩ, chúng ta càng bị bản ngã vây bủa, càng lệ thuộc vào nó và cuối cùng 

thi hành theo lệnh của nó sai khiến, phải bảo vệ bản ngã. Bảo vệ bản ngã 

càng nhiều thì càng sợ chết, sợ đau, sợ mất mát… nên sự hy sinh anh dũng, 

cái hồn nhiên trong sáng như của em bé mất hẳn trong chúng ta rồi. Nếu có 

thì những cái gọi là anh hùng ấy chẳng qua do bản ngã thúc đẩy mà thôi, chớ 

không phải vô tư như một em bé. 

Có khi ta càng lớn thì bản ngã cũng len lỏi phát triển theo, nó tăng tiến phát 

triển đến mức có cả một mạng lưới bao bọc xung quanh để bảo vệ mình. 

Người tu làm sao gầy dựng được sức sống hồn nhiên là điều rất quí giá. Ta 



cứ bị cái ngã nó dụ dẫn, thêu dệt như vầy như khác nên mình không còn 

trong sáng ở chỗ thấy nghe chân thật ban đầu. Tu như thế thì dù học Phật, 

biểu dương hạnh Phật, nhưng vẫn không đạt được lợi ích gì. Người tu Thiền 

là người khéo vận dụng Trí tuệ của chính mình. Thực chất của việc tu hành 

là phát huy Trí tuệ, phát huy theo chiều phản quan để xé nát bản ngã. Thiếu 

Trí tuệ chúng ta sẽ mờ mịt, quờ quạng khi đối diện với những sự kiện chung 

quanh, do đó không phút giây nào ta được bình yên. 

Đạo là gì? Là không xen tạp, là tự tại. Tâm là gì? Là cái biết. Nhưng chúng 

ta có sống đạo chưa hay còn đang quay cuồng với muôn ngàn lớp vọng 

tưởng? Từ ngày tới đêm, hết đêm sang ngày, chúng ta bị lao lự, quay cuồng 

bởi những thứ xung quanh, làm sao giải thoát được. Chư huynh đệ nhìn lại 

xem, mỗi khi ta bực bội, sân hận… phiền não lẩn khuất đầy trong mình, có 

điều kiện là nó bung ra. Nếu bung không được, nó chờ mình vừa chợp mắt là 

trào lên thành những cơn mộng mị kinh hoàng, ta có nghỉ ngơi được với nó 

đâu? Nếu chúng ta không sáng suốt, không tự chủ thì sẽ luôn bị động bởi 

những sự kiện xung quanh. Chính những sự kiện ấy làm mất đi tánh sáng 

của chúng ta, đồng thời nó cũng tạo ảo giác kéo dài làm ta trôi lăn trong đau 

khổ. 

Theo tinh thần Thiền tông, đạo chỉ thẳng trước mắt. Cho nên Thiền sư nói 

cây gậy là cây gậy, cần dùng thì dùng, không cần thì thôi. Ăn cơm, mặc áo, 

ngủ nghỉ, sự việc bình thường trước mắt, không có cái khác. Bởi sống được 

như vậy nên các Thiền sư mới dám nói Thiền là ăn cơm, là uống nước, bình 

thường giản dị như thế. Song những con người bình thường đó, ít ai làm 

được vì chúng ta bị buộc ràng nhiều thứ quá. Ở đây Sơ Tổ Trúc Lâm nhắc 

cho chúng ta Thiền là cuộc sống bình thường. Nề nếp sống của Thiền sư là 

phát huy cái biết, sống được với tâm chân thật của mình. Tâm đó không có 

xen lẫn thứ khác nên không dao động, không hỗn tạp. 

Ý thứ hai, ở đây Tổ nói âm hưởng từ hang trống dội lại, nó không suy nghĩ, 

không bắt chước ai. Âm hưởng tức tiếng vang từ trong hang trống dội lại. Tổ 

dạy âm hưởng đó không suy nghĩ, không dấy niệm phân biệt gì hết. Tiếng 

động thế nào thì nó vang thế ấy, chớ không suy nghĩ chi. Cũng vậy, tâm 

chúng ta phản ứng lại những sự việc đưa tới giống như tiếng vang ở hang 

sâu, không cần suy gẫm phân biệt gì cả. Đó là cái chân thật hiện tiền. 

Ở trên Ngài nói tâm không có xen tạp, không có dao động, ở đây Ngài nói 

tâm là cái chân thật, như sự giao hưởng chân thật của âm thanh. Nó không là 

cái gì khác, không suy nghĩ phân biệt gì gì, theo hình thanh thế nào thì phát 

ra âm hưởng thế ấy. Nói rõ hơn, đoạn này Tổ dạy chỉ thị của Thiền tông hiện 



tiền ở trước mắt thấy nghe rõ ràng mà không suy nghĩ phân biệt, không có gì 

lạ cả. 

Vấn đề là làm sao chúng ta sống được với cái không phân biệt, cái hiện tiền, 

cái trước mắt hồn nhiên của mình? Như một đứa bé nhìn sự vật một cách 

hồn nhiên, không phân biệt gì hết, cho tới cái chết sắp đến mà không sợ sệt, 

vẫn bình thường. Tới cái phút giây người ta giật nó ra khỏi chỗ chết nó cũng 

bình thường. Đó chính là chủ ý của nhà Thiền. Muốn sống được như thế, 

chúng ta phải mạnh dạn phủi rủ tất cả những gì khoác bên ngoài, những gì 

lâu nay bu bám quanh mình. Thiền là cái hiện tiền trước mắt, không so sánh, 

không suy nghĩ. Biết rõ tính chất của Thiền như thế, tại sao chúng ta cứ đắn 

đo lao lự, mà không nhanh chóng buông xuống hết. Cho nên các Thiền sư 

ngộ đạo từ những sự việc trước mắt, không có cái khác. Các Ngài cũng 

khẳng định đạo không ngoài mọi hiện tượng động dụng chung quanh ta mà 

có. Cho nên các ngài được tự tại ngay trong cuộc đời này. 

Học đoạn này, chúng ta càng phấn chấn hơn bởi vì sự giác ngộ ở ngay trong 

lòng cuộc sống này, chớ không có đâu xa. Chỉ cần chúng ta tự nhắc nhở 

mình tỉnh giác, phản quan trở lại thì sẽ không bị cảnh duyên dối gạt dẫn đi. 

Nhận lấy cái thấy biết chân thật ngay nơi mình, không phải là việc quá tầm 

tay mà chỉ vì chúng ta chưa quen thôi. Cho nên khắc tỉnh, khắc nhớ là một 

phương pháp hữu dụng để anh em nắm được kho báu nhà mình. Cần phải 

bảo nhậm lấy. Chớ để lầm qua mất! 

---o0o---  

ĐOẠN 20 

Phô người học đạo, 

Vô số nhiều thay; 

Trúc hóa nên rồng, 

Một hai là họa. 

Giảng: 

Phô là so sánh, họa là họa may. Đoạn này nói người học đạo tuy nhiều 

nhưng người xong việc thì ít. Như trúc hóa rồng, một hai là họa tức người 

đạt đạo thì chỉ một, hai người thôi. Tại sao? Như chúng ta đã biết đạo không 

phải cái gì xa xôi, mà ngay trong sự sống, ngay trong đời thường, các sự 

việc trước mắt, với người có trí nhìn việc gì ra việc ấy không xen tạp, không 

dao động, gọi là đạt đạo. Nhưng vì chúng ta quen phân biệt loạn tưởng lăng 

xăng nên dù nói học đạo, hành đạo mà vẫn không đạt đạo. Tổ nói dù người 



học đạo hành đạo nhiều bao nhiêu, nhưng chưa có Trí tuệ, tâm vẫn còn 

nhiều vọng tưởng xen tạp thì vẫn không có tác dụng. 

Ở đây Ngài ví dụ gậy trúc hóa thành rồng, là một điều rất hiếm. Gậy trúc thì 

nhiều, nhưng gậy trúc của những bậc tự tại, tâm sáng suốt rồi thì các Ngài sử 

dụng nó với một uy lực hùng dũng đặc biệt như rồng vậy. Tại sao gậy trúc 

hóa rồng lại hiếm? Tại vì chúng ta lướng vướng nhiều bên ngoài, không nhìn 

trở lại mình để nhận ra tánh giác chân thật. Như trong kinh Lăng Nghiêm, 

sau bảy lần Phật hỏi về tâm, Ngài A Nan trả lời đều không đúng. Cho tới 

cuối cùng Phật dùng phương tiện vận dụng cái thấy, cái nghe, bấy giờ A Nan 

và đại chúng mới nhận ra. Sau khi nhận được rồi, các vị phát đại nguyện độ 

hết chúng sanh mới thành Phật và cầu Phật hộ trì để thực hiện được bản 

nguyện to lớn đó. Đồng thời thỉnh Phật chỉ dạy phương pháp nào để chúng 

sanh đừng bị luân hồi sanh tử, trôi giạt trong ba cõi nữa. 

Bấy giờ Phật chỉ cội gốc luân hồi sanh tử cũng từ sáu căn mà ra, cội gốc giải 

thoát Niết-bàn cũng từ sáu căn mà ra. Khi Phật nói lời này các cõi nước 

trong mười phương chấn động, tất cả chư Như lai đều chứng minh lời đó là 

sự thật. Trong nhà Thiền chư Tổ cũng nói khi sáu căn không dính sáu trần, 

đó là tự tại giải thoát. Các ngài không nói Thiền nói đạo gì hết, chỉ bảo sáu 

căn tiếp xúc với sáu trần không chạy theo, không vướng mắc, đó là Đạo. Ở 

đây Phật nói sáu căn là gốc để được giải thoát, sáu căn cũng là gốc để bị 

luân hồi sanh tử. Khi sáu căn dính sáu trần thì mầm luân hồi sanh tử nẩy 

sanh, khi sáu căn không dính mắc sáu trần thì gốc giải thoát phát sanh. Ý Sơ 

Tổ Trúc Lâm dạy cũng na ná như vậy. 

Chúng ta cầm gậy trúc thì chỉ là cái que trúc vô dụng, đốt thành tro than chứ 

không có tác dụng gì hết. Trong khi Thiền sư đã tự tại rồi thì gậy trúc biến 

thành thần dụng không thể nghĩ lường, lợi ích lớn lao vô cùng. Chúng ta 

thấy ngay nơi thân này khi còn mê con người bị vướng mắc bởi tình cảm, ái 

niệm, bởi các duyên bên ngoài. Nhưng khi được chỉ bày đạo lý và nhận ra 

tâm mình bất động rồi thì thân này là nhân duyên to lớn để ta phát nguyện 

độ sanh rồi mình mới thành Phật. Rõ ràng cũng từ thân này, tâm này mà khi 

mê khác, lúc ngộ khác. 

Sự học đạo, hành đạo của chúng ta cũng như vậy. Ngay đây bây giờ nếu 

chúng ta nhận ra tâm tánh của mình, hằng sống được như thế, là người 

không bị động chuyển bởi những hiện tượng bên ngoài, sống được với tâm 

bất động. Đó là người tự tại giải thoát. Đây là chỗ trực chỉ nhà Thiền muốn 

chỉ dạy. Còn nếu mình cứ loay hoay vướng mắc thì thôi, cứ làm Thiền sinh 

hoài. Thật ra, tu Thiền trực chỉ không phải quá khó khăn, có điều mình nhận 

được thì nhận, nhận không được thì thôi, chớ không bàn luận lôi thôi gì hết. 



Như Tôn giả A Nan là bậc đa văn số một, tất cả lời dạy của đức Thế Tôn, 

Ngài không bỏ sót một từ nào. Trong kinh nói trí nhớ của Ngài giống như 

nước từ bình này rót qua bình kia, không rơi giọt nào. Con người thông minh 

đăïc biệt như thế, mà phải đợi sau khi Thế Tôn nhập diệt rồi, Tôn giả Ca 

Diếp giúp Ngài vượt qua cái đa văn của mình mới giác ngộ viên mãn. Vừa 

có một niệm không yên thì hình danh sắc tướng trong tâm nhận chìm mình, 

chứ có ai khác, nhưng với người làm chủ rồi thì hình danh sắc tướng có 

nghĩa gì đâu. 

Người chưa nhận ra, chưa sống được với ông chủ thì còn ham cái này ham 

cái kia, nếu nhận ra rồi không cần ai bảo bỏ mình cũng tự bỏ tất cả những 

thứ giả dối ấy. Vậy nên thời gian sống trong Thiền viện, học Phật pháp 

chúng ta cần phải chiêm nghiệm, phải hành trì để thấy rõ cái chân thật của 

mình. Nó là những cái bình thường thôi, như ăn, mặc, ngủ, nghỉ, không việc 

gì khác. Tại vì mình không bình thường nên dính mắc thành ra rắc rối, chớ 

thật sự cái đó rất giản dị. 

Chư Tăng có điều kiện để phát huy tâm chân thật, không xen tạp, không dao 

động của mình. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta thực sự sống, thực sự 

phát huy trọn vẹn tâm thật đó. Có những huynh đệ đã phát huy được, sống 

được chút chút với tâm ấy, bây giờ làm sao cương quyết bảo nhậm nó để đi 

tới thực sự sống trọn vẹn với nó. Nếu chễnh mãng thời gian trôi qua không 

tìm lại được, khi việc đến đối đầu không được, dù có ân hận cũng chẳng lợi 

ích gì! 

Câu chuyện của Tôn giả A Nan để lại cho chúng ta một bài học lớn lao. Sau 

khi đức Thế Tôn nhập Niết-bàn, không bao lâu ngài Ca Diếp triệu tập Đại 

hội kết tập kinh điển lần thứ I. Các vị trưởng lão được mời đến dự Đại hội 

đều đã chứng Thánh, trừ ngài A Nan là còn ở trong học vị. Mà lời phó chúc 

của đức Thế Tôn: A Nan là người phải thọ trì, gìn giữ Tạng Kinh rộng 

truyền lưu bố cho đời sau, không để dứt mất. Cái đau của ngài chính ở chỗ 

này, kinh điển thì ghi nhớ không sót một lời mà Thánh vị lại chưa xong. 

Bấy giờ ngài Ca Diếp bày ra phương tiện quở trách A Nan giữa đại hội. 

Cuối cùng ngài Ca Diếp nói Phật pháp trông cậy vào ông! Đức Thế Tôn đã 

giao phó như vậy. Nhưng Đại hội này toàn những bậc Thánh, ông chưa 

thành tựu Thánh vị nên phải rời khỏi chỗ này, không được dự. A Nan nhận 

tất cả khuyết điểm của mình rồi lui ra. Tôn giả cảm thấy đau buốt trong lòng, 

bị đại sư huynh khiển trách đến mức độ đuổi ra khỏi Đại hội. Khổ sở vô 

cùng! 

Sáng mai Đại hội bắt đầu, ngay trong đêm đó ngài A Nan nỗ lực Thiền định, 

cho tới lúc quá mệt mỏi, định dựa lưng nghỉ thì bừng một cái mọi khối u mê 



vỡ tung, Ngài chứng Thánh quả. Bấy giờ Ngài liền trở lại Đại hội và nghiễm 

nhiên trở thành bậc đại thánh trùng tuyên tạng Kinh của đức Thế Tôn. Có 

thể nói lúc ấy vị vui mừng nhất trong chúng hội chính là Tôn giả Đại Ca 

Diếp. Chừng ấy A Nan và toàn thể Đại hội mới hiểu ngài Ca Diếp đã dùng 

phương tiện quở trách nặng nề, để đưa A Nan đi tới chỗ cùng đường tuyệt 

lộ, và đó chính là nơi A Nan bước lên địa vị cao tột nhất. 

Chúng ta học được điều gì ở câu chuyện này? Đó là sự vướng kẹt dù là 

vướng kẹt trong giáo pháp. Nhưng còn một chút mắc mứu là còn nằm trong 

phương tiện đối đãi, chưa thể nhận ra được tánh giác bản hữu bất sanh bất 

diệt của mình. Huống gì chúng ta lại kẹt trong các việc ăn mặc ngủ nghỉ, tiếp 

xúc, làm việc, vui buồn… thì quá tệ, phải không? Bởi vậy cho nên đụng một 

cái mình nổi giận đùng đùng hoặc đụng một cái mình cười ngất ngất… Tất 

cả những hiện tượng đó chứng tỏ chúng ta còn quá nhiều thô động. Bởi thô 

động như thế nên mình cứ lăng xăng vướng mắc hoài. 

Ở trong chư Tăng việc gì cũng tập thể. Nấu ăn tập thể, rửa chén tập thể, ngồi 

Thiền tập thể, tụng kinh tập thể, làm việc tập thể, đi chơi cũng tập thể nữa. 

Các vị ở thất riêng thì mỗi vị mỗi phần, mỗi ăn mặc, mỗi ngủ nghỉ, mỗi tiếp 

xúc, mỗi sắp đặt công việc của mình. Người trong tập thể thì vướng tập thể, 

người ở riêng thì vướng cái riêng. Không ai thoát khỏi chuyện ăn mặc, ngủ 

nghỉ, tiếp xúc, tất cả việc xung quanh đời sống, loay hoay từ sáng tới trưa, 

tới chiều, tới tối. Rồi sáng ra trở lại, cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác, 

năm này qua năm khác, cuối cùng ở trong tập thể cũng không thành Phật mà 

ở thất riêng cũng chẳng thành Tổ nổi. Tại cái bệnh chấp kẹt mà ra. 

Chúng ta nghiệm lại xem thì cũng bao nhiêu việc ăn mặc ngủ nghỉ, tiếp xúc, 

làm việc v.v… chứ đâu có gì lạ, sao chúng ta cứ loay hoay phiền não với nó, 

không thoát ra được? Huynh đệ mình đâu có ai làm Chủ tịch Tỉnh hay Chủ 

tịch Huyện đâu mà sao bận rộn đến thế. Mình là tu sĩ, là Thiền sinh ở quê 

mà! Ấy vậy mà ngay khi cả trong giấc ngủ, vọng tưởng nó cũng không tha, 

không cho mình bình yên với những cơn mộng mị. Từ mộng tới ảo, từ ảo tới 

mộng, nên nói cuộc đời là ảo mộng. Tu hành như vậy thì thật là đáng hổ 

thẹn! 

Mỗi buổi chiều chúng ta nghe tiếng trống trổi lên báo ngày nay đã qua, vô 

thường tấn công dữ dội như lửa đốt trên đầu, kêu mình phải nỗ lực tỉnh tu. 

Mới nghe ta cũng tỉnh táo, nhưng một lát quên hết thành thử khi mê khi tỉnh. 

Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật ví dụ rất hay, chúng ta tu hành như kẻ sốt 

cách nhật tức là một ngày tu mười ngày không tu. Như vậy biết tới bao giờ 

mới hết mê hết khổ? 



Tổ dạy chỉ khi nào chúng ta phát huy được tánh giác, sống được với nó thì 

sẽ có thần dụng phi thường ngay trong hiện tại. Chính những thần dụng phi 

thường đó bảo vệ chúng ta không bị động bởi những lăng xăng bên ngoài. 

Chúng ta phát huy trọn vẹn được Trí tuệ của mình thì giác ngộ giải thoát tức 

thì, không phải đợi lúc nào cả. Đó là ý nghĩa “Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh 

thành Phật” trong nhà Thiền. 

---o0o---  

ĐOẠN 21 

Bởi lòng vờ vịt, 

Trỏ Bắc làm Nam; 

Nhất chỉ đầu Thiền, 

Sát na hết cả. 

Chú thích: 

- Vờ vịt: Nghi ngờ. 

Giảng: 

Bởi chúng ta chưa ngộ đạo nên còn mờ mịt hoặc nghi ngờ, không biết gì về 

chính mình. Như người chỉ Bắc là Nam, đi về phương Bắc mà nói là 

phương Nam. Do trong đầu họ mờ mịt, lộn xộn, không phân biệt được đâu 

là Nam đâu là Bắc. 

Huynh đệ chúng ta đôi khi cũng rơi vào tình trạng như vậy. Nhiều anh em tu 

hành cũng lâu, nhưng trong lòng chưa có chỗ quy hướng rõ ràng. Bởi thế 

nghe ai nói phương pháp nào đặc biệt, liền bỏ việc tu của mình theo người 

kia. Cuối cùng không pháp nào ra pháp nào, tu chẳng tới đâu, lơ ngơ giữa 

ngã tư đường, không biết ra sao? Biết rõ những tình trạng này nên Sơ Tổ 

Trúc Lâm nhắc chúng ta: Người tu mà trong lòng còn vờ vịt, ngờ nghệch, 

không rõ ràng như thế thì tu sẽ không tới đâu hết. Vì thế chúng ta phải sáng 

suốt nhận định rõ đường lối tu hành của mình, nếu đã đúng chánh pháp thì 

giữ vững lập trường, cứ một con đường ấy thẳng tiến, không nghe tới nghe 

lui gì hết. 

Như pháp môn chúng ta đang áp dụng, Hòa thượng dạy Biết vọng liền 

buông. Ta thử đặt thành vấn đề Cái Biết vọng đó là gì? Làm sao buông 

được? Nhiều người không đặt thành vấn đề như vậy, mà chỉ dùng từ Biết 

vọng liền buông. Cho nên biết hoài mà vọng tưởng cũng tràn đầy. Biết vọng 

liền buông ở đây tức là pháp tu sử dụng đến Trí tuệ. Phải có Trí tuệ mới biết 

được những dấy niệm, những pháp hành trước mắt là không thực, là vọng 



tưởng. Thiếu Trí tuệ thì chúng ta bị nó kéo, bị nó nhận chìm. Cho nên người 

tu phương pháp Biết vọng này phải thể hiện đầy đủ Trí tuệ. Người có Trí tuệ 

đầy đủ, hiện tiền thì làm chủ được. Người đó dù ngồi trong rừng vọng 

tưởng, họ vẫn tự tại vì biết rõ vọng tưởng không thật, còn mình là chủ thấy 

rõ nó khởi nó diệt đây. Cái thấy, cái biết ấy hằng hữu không khởi không diệt 

cho nên nó là cái chân thật, là chủ. 

Những bậc tu hành có công phu sử dụng Trí tuệ của mình một cách thiện 

xảo nên gọi là trí dụng, tức là cái dụng của Trí tuệ. Những hiện tượng, 

những dấy niệm, những pháp trần nhiều vô kể. Do vậy trí dụng của chúng ta 

cũng vô lượng. Ta không đặt định nó một chỗ nào, nhưng vừa dấy niệm 

chúng ta liền có trí dụng. Vừa khởi niệm chúng ta liền dùng trí dụng chiếu 

soi phá tan. Vì vậy Thiền sư nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bởi 

vì mỗi lần vọng tưởng ta sử dụng trí của mình nhận ra nó thì không sợ vọng 

tưởng dẫn đi. Chỉ sợ chúng ta không biết vọng tưởng, không giác không tỉnh 

mới bị nó kéo đi. Biết rõ vọng tưởng, dù nó nhiều cỡ nào mình cũng không 

sợ vì nó hư giả không thật, còn trí dụng là cái chiếu soi hiện tiền của ta, 

không vắng thiếu lúc nào. Người nhận được như vậy rồi, trong công phu tu 

hành không còn ngại. 

Nhiều vị nói: - Sao tu hoài mà vọng tưởng cứ tràn, cứ nhiều lên? Vọng 

tưởng tuy thế nhưng nó không thật, có làm gì được ta đâu. Chỉ yêu cầu trí 

của mình phải hoạt dụng hiện tiền thì sẽ làm chủ được vọng tưởng. Hơn nữa, 

những vị mới tu Trí tuệ chưa sáng nên sức chiếu phá vọng tưởng còn kém, 

vì vậy thấy dường như vọng tưởng lấn lướt mình. Thật ra, trước kia chúng ta 

cũng có vọng tưởng nhưng mình không biết, không nhận diện ra nó nên cứ 

nghĩ bây giờ tu rồi vọng tưởng lại nhiều hơn xưa. Không phải vậy. Nhận 

diện được vọng tưởng là đã có tiến rồi, cứ thế tiếp tục tỉnh sáng chiếu phá, 

lâu ngày chúng sẽ lui, trí sẽ sáng. Tiến trình tu hành là như vậy. 

Chúng ta đang sống đây, bao nhiêu sự việc đang diễn tiến chung quanh, 

mình không cần biết, chỉ một cái tỉnh thôi, là ông chủ ở trong nhà. Thành ra 

sự việc bên đông mình cũng thấy, sự việc bên tây mình cũng thấy, nhưng 

không kẹt vào sự việc nào, tức là ông chủ đã chiếu phá rồi, nó không làm gì 

được hết. Bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu khách vào nhà, ông chủ ngồi 

thấy rõ, biết hết thì ai làm làm gì được ông. Chỉ có cái không biết mình là 

chủ, lại đồng hóa với vọng tưởng với khách thì sẽ bị nó dẫn đi. Nguy ở chỗ 

giác hay bất giác đó thôi. 

Trở lại ý của đoạn này, Tổ nói lòng còn mờ mịt, ngờ vực, chưa nhận định 

đâu là đâu hết, người như vậy dễ bỏ cuộc, dễ nản lòng lắm. Ăn không được 

nản lòng, ngủ không được nản lòng, làm công việc nhiều nản lòng, tu không 



yên cũng nản lòng. Tóm lại, người chưa nhận định được công việc chính của 

mình thì chưa có chỗ thú hướng. Khi nào nhận ra mục đích rồi mới một bề 

thẳng tiến, cứ phăng tới không ngờ vực nữa. Như ngài Đại Mai một phen 

nhận ra “Tức tâm tức Phật” thì không còn thối chuyển nữa, nên Mã Tổ mới 

khen “Trái mai đã chin.” 

Nhận và sống được với cái chân thật của mình rồi thì khó khăn, đói rét… tất 

cả mọi thứ không còn dính dáng gì tới chúng ta. Huynh đệ hôm nay chưa 

nhận được hoàn toàn thì năng nổ cho nó hoàn toàn. Nếu đã nhận được hoàn 

toàn rồi thì ngày qua vô sự tăng, đói ăn mệt ngủ như Sơ Tổ Trúc Lâm đã 

dạy. Không thích thú sao! Hòa thượng dạy chúng ta phải nhận được việc của 

mình hay sáng được việc của mình. Việc của mình là việc gì? Như từ ba giờ 

khuya thức dậy rửa mặt, mặc áo đi tọa Thiền đúng pháp. Năm giờ có lệnh 

báo xả Thiền, sau đó hồi hướng về liêu, thể dục rồi ăn sáng. Bảy giờ công 

tác hoặc quét sân, tưới kiểng, hái rau, nấu cơm… Trưa, mười giờ nghỉ công 

tác, chuẩn bị thụ trai, sau đó chỉ tịnh một tiếng. Chiều, hai giờ học Phật 

pháp, sau đó làm một ít công việc lặt vặt rồi 5 giờ giải lao. Tối, sáu giờ tụng 

kinh, bảy giờ tọa Thiền tới chín giờ. Mười giờ chỉ tịnh. 

Trong suốt một ngày với bao nhiêu đó việc, chúng ta kiểm lại xem việc nào 

là việc của mình, việc nào không phải việc của mình? Từ sáng tới tối mình 

làm chủ hay bị vọng tưởng dẫn, mình sống cho mình hay cho ai? Chúng ta 

thử kiểm lại xem. Kiểm để làm gì? Để biết mình sống gần với ông chủ, với 

tánh giác chưa hay mình còn lang mang, đụng đâu dính đấy? Nhận định chín 

chắn việc làm hằng ngày của mình như thế nào, thì biết trong mọi giờ giấc, 

mọi công phu đó chúng ta có sức tự chủ chưa? Nếu mê thì việc nào cũng là 

ma sự, kể cả tụng kinh ngồi Thiền. Nếu tỉnh thì việc nào cũng là Phật sự, là 

việc bổn phận của mình. Biết như vạây rồi thì tham sân phiền não ta bỏ đi. 

Ai dại gì cứ nuôi giạêc trong nhà hoài. 

Người tu hành đúng pháp nhìn được lẽ thực của muôn sự muôn vật, không 

lầm lẫn hư thật. Trong khi dụng công phu, ta phân biệt rõ bạn thù phân 

minh, không thể nói chung chung được. Cho nên người tu không nhìn thì 

thôi, mà nhìn thì đâu đó rõ ràng, nam là nam nữ là nữ, Tăng Ni đạo tục đâu 

đó rõ ràng. Không thể lờ mờ nhìn người nam ra người nữ, nhìn người nữ ra 

người nam, rồi ứng xử ra sao cũng được hết. Nếu sống như vậy thì hỗn độn 

mờ mịt, các pháp rối loạn, đảo điên. Hoặc người nhiều dã dượi, ươn yếu, dụ 

dự không dứt khoát, tiến thoái lưỡng nan, như thế rất khó tiến đạo. Cho nên 

chư huynh đệ cố gắng phấn đấu, sáng suốt, tỉnh táo, phấn chấn quyết liệt 

lên! 



Trong các pháp tu, có khi đức Phật dạy tu Chỉ có khi dạy tu Quán. Người 

nào loạn động nhiều thì dùng pháp Chỉ, tức là dừng không chạy theo vọng 

tưởng lăng xăng nữa. Nhưng nếu Chỉ thấy hơi là ngà dã dượi buồn ngủ thì 

chuyển qua pháp Quán, tức chiếu soi quán sát để tâm tỉnh táo tăng tiến lên. 

Như vậy mới vượt qua những chướng ngại trong khi tu. 

Trở lại “cái biết”, như đã nói chúng ta đi một vòng từ ba giờ khuya cho tới 

mười giờ tối. Mỗi một ngày qua chúng ta phải kiểm nghiệm lại xem, mình 

tiếp xúc với các duyên như thế nào? Bị động nhiều hay ít? Kiểm tra và đánh 

giá công phu là một phương pháp tu rất hữu hiệu. Từng giai đoạn, từng sự 

việc, chúng ta không thả trôi mà luôn kiểm lại xem hôm nay mình tiến hay 

lùi? Có thế mới quyết định bước đi kế tiếp như thế nào. Nếu chúng ta không 

mạnh mẽ như thế thì dễ rơi vào tình thế là ngà, vô ký. Nhà Thiền tối kỵ hành 

giả ở trạng thái vô ký. Rất nguy! Vô ký tức là không ghi, trí không ghi nhận 

rõ việc gì ra việc gì, không ngủ cũng không tỉnh, mơ mơ màng màng. Trạng 

thái này nếu không thoát ra lâu ngày thành quen sẽ rất khó trị, nó thuộc về si, 

mà si là cội gốc của vô minh. Phải mãnh tỉnh mới có thể trị được bệnh vô 

ký. 

Khi chúng ta Biết vọng, không có việc khác, cũng không phải ngồi đó ôm 

cái biết. Nó rất bình thường, an nhiên, tự tại nhưng vừa có một niệm dấy lên 

liền biết nó là vọng tưởng. Bởi biết nó là vọng tưởng nên nó không làm gì 

được mình. Cái biết này luôn hiện tiền, các Thiền sư hay dùng từ liễu liễu 

thường tri hoạêc tánh giác thường biết. Đó là trí dụng, khi niệm dấy nó liền 

biết, niệm lặng xuống thì thôi, ta không cần vận dụng gì nữa. Cứ bình 

thường như thế. Chỗ này hơi khó, dễ chìm lặng lắm. Nhưng vượt qua được 

thì chúng ta biết thế nào là trí dụng, ứng dụng nhẹ nhàng sáng suốt. Bấy giờ 

tư cách, phong thái của mình đặc biệt lắm! Chỗ công phu này người nào đã 

có sống trải, thì tự nhiên hiện ra phong cách dứt khoát, sáng suốt, an nhiên, 

bình thường, không sợ hãi đắn đo gì hết. 

Có một cái sợ, nó làm cho chúng ta kinh khủng lắm. Đó là sợ chết. Từ sợ 

chết nhiều thứ sợ khác hùa theo, sợ đói, sợ khổ… đủ thứ. Một khi cái sợ nổi 

dậy xâm chiếm trong ta rồi thì mọi bất an tấn công tới, khổ sở vô cùng. Vì 

vậy người ta dễ khùng, dễ điên, dễ hốt hoảng, dễ chết trước khi chết, nghĩa 

là còn sống mà như đã chết, mất hết sự tự chủ, mất hết sáng suốt. Con người 

như vạây thì dù xác thân còn đây nhưng phần chủ không có thì cũng vô dụng 

thôi. Sở dĩ chúng ta làm được chút chút việc ích lợi cho mình, cho số đông là 

do có tánh giác, có ông chủ thể hiện ra bên ngoài. Tuy chưa tròn đầy nhưng 

cũng không bị khuất lấp hoàn toàn. Những con người ích kỷ hẹp hòi khi đã 

bị vô minh chi phối, trong lòng đầy những toan tính và vì thế họ luôn sống 

trong lo âu sợ hãi, cuộc sống đâu còn giá trị gì. Giống như bầy chó ngoan 



mà khi người ta thẩy ra cục xương thì nó không còn ra cái thể thống gì nữa 

hết, cắn nhau tới đổ máu. 

Nhà Thiền ví bậc trượng phu như sư tử. Sư tử khác chó ở chỗ người thảy ra 

cái gì thì nó đớp người thảy, chớ không đớp vật bị thảy. Người tu, đặc biệt là 

tu Thiền thì phải có đôi mắt sáng, có thái độ đứt khoát. Điều đó rất cần thiết, 

không thể thiếu được. Cho nên ở đây Tổ sư nói chỉ cần một ngón tay Thiền 

thì trong khoảng sát na tất cả nghiệp đều hết sạch. Muốn có được ngón tay 

Thiền trước phải có đôi mắt Thiền, tức đôi mắt Trí tuệ chân thật. 

Ngài Câu Chi khi có Thiền khách hỏi “Thế nào là Phật?” Ngài đưa một ngón 

tay lên. Hỏi “Thế nào là đạo?” Ngài cũng đưa một ngón tay lên. Chỉ cần 

nhận ra Thiền một ngón tay thì mọi nghi ngờ đều tan hết, mọi phiền não đều 

bị đâm thủng. Dễ dàng đơn giản như vậy, nhưng vì chúng ta quanh co quá 

thành ra khó khăn. Sơ Tổ Trúc Lâm đã dẫn câu chuyện Thiền của ngài Câu 

Chi để nhắc chúng ta về tánh thấy hiện hữu của mình. 

Hòa thượng dạy Tăng Ni phương pháp “biết vọng liền buông.” Đây là giai 

đoạn đầu, sau khi đã làm chủ được thì không cần phải nói như thế. Người 

biết tất cả mọi hiện tượng đều hư vọng, đó là người có Trí tuệ. Như ngài Câu 

Chi đưa một ngón tay lên để làm gì? Phải là người có Trí tuệ mới nhận ra. 

Kinh Viên Giác nói người có mắt sáng nhân ngón tay thấy được mặt trăng. 

Ngón tay không phải là mặt trăng nhưng nhờ có ngón tay thấy được mặt 

trăng, đó phải là người mắt sắng, người có Trí tuệ. Các Thiền sư nói người 

sống được với tánh giác là sống được với Trí tuệ, với ông chủ của chính 

mình. 

Người thiếu Trí tuệ nghe ai nói nói theo, thấy ai làm làm theo, hoàn toàn 

không dính dáng tới việc nhà mình, cũng không chút sáng suốt, tự chủ. Một 

hôm, có vị nọ yêu cầu tôi ngồi nghiêm chỉnh để họ nói một việc rất quan 

trọng. Người ấy nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần khi thấy tôi vẫn thản 

nhiên. Lần cuối vị ấy yêu cầu tôi quyết liệt hơn, tôi bảo: - “Nếu như chứng 

ngộ được mà nói thì cho tôi đảnh lễ, còn nghe người khác nói rồi nói lại thì 

cửa địa ngục đang mở ra, liệu mà nói.” Tôi dứt khoát như thế. Vị ấy liền rút 

lui. 

Sở dĩ lâu nay chúng ta trôi dạt trong luân hồi sinh tử, gở không ra bứt không 

đứt là do lầm mê, không có Trí tuệ. Bây giờ nhờ Phật chỉ dạy, chúng ta biết 

vọng tưởng hư huyễn thì bỏ đi, theo nó làm gì. Với pháp tu Biết Vọng của 

Hòa thượng, tôi thấy càng áp dụng thì trí dụng của tôi càng phát huy mạnh 

mẽ. Do vậy nên tôi tin chắc chắn pháp tu này chân chánh. Chỉ có tu chúng ta 

mới nhận định rõ đâu là đúng, đâu là sai, chớ không hùa theo ai cả. Người 

nghe nhiều mà không tu dễ đi tới bệnh phê bình pháp này hay pháp kia dở, 



đây là chánh đạo, kia là tà đạo, ngoại đạo, cuối cùng quả báo họ phải chuốt 

là rơi vào các đường khổ. Cho nên huynh đệ phải vững vàng trên đường lối 

chủ trương tu hành mà mình đã chọn. 

Tu hành là việc của mình chớ không phải việc của ai, nên chúng ta phải có 

thái độ dứt khoát. Nếu mình bận bịu, mắc mứu vào vọng tưởng thì làm sao 

thích ứng với công việc trước mắt hàng ngày, làm sao để việc làm của mình 

là việc của mình, không phải việc của kẻ khác. Quét sân, nấu cơm, cuốc đất, 

tưới kiểng… đều là việc trên bổn phận. Yêu cầu quan trọng là chúng ta phải 

chuyên tâm tỉnh giác trong mỗi việc làm, mỗi hành động. Được thế thì 

không việc nào có lỗi. Ngược lại, nếu không tỉnh sáng chúng ta càng làm 

việc sẽ càng tạo nghiệp và chuốt lấy phiền não. Khi chưa biết tu thì việc làm 

chuyển mình, khi biết tu rồi thì mình chuyển việc làm, đâu có gì trở ngại. 

Thiền sư nói: - “Các ông bị mười hai giờ sai khiển, ta sai khiển được mười 

hai giờ” là ý này vậy. 

Tôi xin lặp lại, thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc tu tập hằng ngày là 

làm cho cuộc sống sinh hoạt của mình đúng với tinh thần Thiền. Đi đứng nói 

nín, tất cả công việc đều Thiền hết. Ngày xưa Phật tử Từ Âm có sáng tác bài 

“Thiền đoàn lao động hành khúc”, nói lên tinh thần Thiền biểu hiện qua mọi 

sinh hoạt của chư Tăng. Chúng ta nói điều này ít ai tin lắm, chỉ người trong 

cuộc có thể nghiệm thực sự mới cảm thông được. Người xưa cũng ăn, cũng 

mặc, cũng ngủ nghỉ, làm tất cả các Phật sự nhưng các ngài ngộ đạo nên giải 

quyết việc gì cũng dễ dàng. Chúng ta bây giờ chưa chắc công việc đã nhiều 

hơn các Ngài. Chẳng hạn làm sao ta bì kịp với công việc của các vua Trần, 

vậy mà các ngài vẹn việc đời tròn việc đạo. Nhất là công việc quyết định vận 

mệnh của một quốc gia, chớ không phải việc tầm thường như bửa củi, gánh 

nước đâu. Thế mới kỳ đặc! 

Chúng ta bạ bên này vướng bên kia rồi đổ thừa tại duyên thế này thế nọ làm 

tôi tu không được. Nếu nhận định soát xét cho thật kỹ, xem việc làm và tâm 

niệm hàng ngày của mình, sẽ biết rõ phiền não từ đâu phát sinh, thì ta không 

thể đổ thừa cho ai được nữa. Từ đó ta có phương hướng phấn đấu. Đó là 

những việc làm căn bản từ khi huynh đệ bắt đầu tập sự tu Thiền cho tới khi 

nào xong việc, không có phương thức khác hơn. Nắm được tình hình của 

mình thật vững thì chúng ta sẽ không bị lay chuyển. Các huynh đệ nhớ làm 

tướng ra trận mà lung lay một chút là chết hết thiên hạ. Cũng vậy, việc tu 

hành mà sai một ly là đi ngàn dặm. 

Đó là kinh nghiệm nhỏ nhoi trong đời sống tu hành, tôi xin được chia sẻ 

cùng chư huynh đệ. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên, dũng mãnh lên! 

---o0o---  



ĐOẠN KẾT 

Kệ rằng: 

Cảnh tịch an cư tự tại tâm, 

Lương phong xuy đệ nhập tùng âm. 

Thiền sàng thụ hạ nhất kinh quyển, 

Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm. 

Dịch: 

Sống yên giữa cảnh lặng lòng không, 

Gió mát hiu hiu lọt bóng thông. 

Dưới gốc, giường Thiền, kinh một quyển, 

Thanh nhàn hai chữ, đáng muôn đồng. 

(Huệ Chi) 

Ý của đoạn kết này là: Người tu ở yên trong cảnh lặng lẽ, tâm rất tự tại. Gió 

mát thổi qua bóng tùng, kinh tại giường Thiền. Hai chữ thanh nhàn còn hơn 

muôn lượng vàng ròng. Bây giờ chúng ta không đủ duyên sống trong cảnh 

như vậy, mình còn phải lao động, tu học, làm sao có được cảnh thanh nhàn 

đáng giá muôn lượng vàng ròng. Khó lắm! Nếu y cứ trên cảnh bên ngoài thì 

cả thế gian này không có mấy ai tu được hết. Bởi đa số sống trong cảnh phố 

thị rộn ràng, rất ít người ẩn thân nơi non cao núi thẳm. Chẳng lẽ không ở núi 

ta không tu được sao? Cho nên phải biết quan trọng là sự an nhàn trong tâm. 

Nếu sống được cảnh như Tổ nói thì quá quý, bằng không sống được chúng 

ta tu trong hoàn cảnh của mỗi người. 

Hòa thượng Viện trưởng thường dạy, làm việc gì cũng buông không vướng 

mắc, từ đó có an nhàn. Thật ra thời đại này, người tu rất khó tìm cảnh an 

nhàn của các vị hữu duyên ẩn trên non cao hoặc tự tại thung dung giữa núi 

rừng. Thành thử nói thanh nhàn là tự chúng ta sắp xếp thế nào để tâm được 

an nhàn. Muốn tâm an nhàn thì phải buông bỏ những thứ không cần thiết. 

Như tôi thường ví dụ, trời trưa nắng gắt, gánh nặng đường xa, mà người 

quảy gánh còn chất thêm vàng bạc vô gánh nữa thì làm sao gánh nổi. Phải 

bỏ ra hết mới nhẹ gánh, người đi núi vượt qua được đoạn đường dóc chừng 

nào thì gánh phải nhẹ chừng ấy, mới có thể lên đến đỉnh nổi. 

Cũng thế, chúng ta đang tu tập mà cứ chất chứa phiền não đầy bụng thì biết 

bao giờ mới giải thoát? Dù ở núi mà cội gốc ba độc không trừ thì trước sau 

gì cũng khăn gói xuống núi, không thể an nhàn được. Cho nên an nhàn ở đây 

là buông được, trí dụng phải hiện tiền, thường sống với tánh giác mới thật sự 



an nhàn. Chúng ta kiểm lại các vua đời Trần như vua Trần Thái Tông đã 

mấy phen muốn bỏ ngôi đi tu, đến vua Trần Thánh Tông tuy ngồi trên ngôi 

nhưng cũng tu, đến vua Trần Nhân Tông thì bỏ ngôi đi tu và đắc đạo. Như 

thế rõ ràng tinh thần Phật giáo đời Trần nói lên tính chất cao siêu của đạo 

Phật vượt trên tất cả những gì trần tục. Không như những kẻ buồn chán việc 

đời, hoặc do hoàn cảnh trắc trở vô chùa tu. Như thế thì không có gì để nói. 

Các vua thời Trần không ham thích đế vị phú quí sang cả, quyền uy tột đỉnh 

mà mến chuộng mùi Thiền, các Ngài vừa chăm lo việc nước vừa để tâm tu 

Thiền, nên vị nào cũng là vua sáng vua hiền. 

Cho tới vua Trần Nhân Tông là Sơ Tổ Trúc Lâm, Ngài truyền ngôi cho con 

rồi vào núi tu khổ hạnh và thành đạo, gầy dựng cho Phật giáo Việt Nam 

dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, một Thiền phái vừa mang tính giác ngộ vừa 

mang bản sắc thuần túy dân tộc. Tinh thần Phật giáo đời Trần có những 

điểm đặc biệt như vậy. Không phải như những người chán nản, thua cuộc rồi 

tìm nơi ẩn náo cho ngày qua tháng lụn. Phật giáo đời Trần, Phật giáo 

Việt Nam mang tính tích cực, chúng ta tu hành vì mình và vì tất cả chúng 

sinh, muốn mọi người đều có thể thành tựu sự giác ngộ viên mãn để hết khổ 

được vui. 

Vì thế, là Tăng sĩ Việt Nam đặc biệt là Thiền tăng, chúng ta cố gắng làm 

sống dậy tinh thần của Phật giáo đời Trần, để mọi người thấy được cái siêu 

thoát phi thường của Phật giáo, chớ không phải tầm thường như người ta 

vẫn tưởng. Đó là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi mỗi người tu sĩ chúng ta phải 

thực tu thực nghiệm mới có thể đảm đương nổi. Chúng ta không thể nào cô 

phụ công đức của Phật Tổ đã chỉ dạy, mở lối cho chúng ta vượt thoát nẻo 

luân hồi sanh tử. Do đó mỗi người con Phật phải làm sao tự thắp lên ngọn 

đuốc Trí tuệ của mình, đồng thời đem ánh sáng này mồi khắp cho tất cả 

cùng được giác ngộ giải thoát an vui. 

Điều này Phật pháp và muôn sinh đang trông chờ ở sự nỗ lực của tất cả 

chúng ta. 

---o0o--- 

Hết 
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