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Lời đầu 

 ức Phật ra đời là đem lại ánh sáng chân lý cho thế gian, chỉ ra con 

đƣờng sống an vui thật sự mà xa lìa lối vào khổ đau.  ức Phật tuy đã nhập 

diệt trên 25 thế kỷ rồi, nhƣng Phật pháp vẫn còn truyền lại thế gian, chân lý 

sống ấy vẫn còn sáng ngời đến tận ngày hôm nay.  ây là những phƣơng 

thuốc trị lành tâm bệnh cho chúng sang, giúp ngƣời sống lành mạnh trong 

ánh sáng chánh giác.  

Ai sinh ra đời cũng muốn sống an vui, sống hạnh phúc, vậy thuốc đã có, con 

đƣờng đã mở ra, phần còn lại xin mời mọi ngƣời ! .  

Trúc Lâm Yên Tử   

Xuân Ất Dậu 2005  

kính ghi 

Thích Thông Phương 

(Thiền viện Thường Chiếu)  
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NGUỒN GỐC KHỔ VUI 

I-                          ? 

Lẽ thật của thế gian hay của cuộc đời này là khổ hay là vui  Mỗi 

ngƣời xác định kỹ lại xem!  

Tại sao thế gian thƣờng chúc nhau hạnh phúc, chúc nhau vạn sự nhƣ ý, toàn 

bằng những lời tốt lành   



Nếu thật sự cuộc đời hạnh phúc rồi thì cần phải chúc hạnh phúc làm gì nữa   

Nếu thế gian thật sự toàn nhƣ ý rồi đâu cần phải chúc nhau nhƣ ý làm gì.  

Cho thấy rõ bản chất của nó là khổ, là thiếu hạnh phúc nên mới chúc nhƣ 

thế. Nghĩa là cầu chúc mong cho nó đƣợc nhƣ vậy.  ôi vợ chồng vừa mới 

cƣới liền đƣợc ngƣời chúc sống với nhau đầu bạc răng long.  ó là ngầm nói 

lên điều gì  Tức đã có nhiều trƣờng hợp sống nữa chừng tan rã, chia ly 

không bền lâu, do đó mới chúc nhau đƣợc nhƣ vậy. Và nếu thế gian đã thật 

sự an vui rồi còn bày ra những thú vui giả tạm nhƣ ca hát cải lƣơng, phim 

ảnh để làm gì    

Trong kinh Pháp Hoa Phật có dạy "Tam giới vô an, du nhƣ hỏa trạch", tức là 

sống trong ba cõi này dù sanh ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới đều phải 

chịi lửa vô thƣờng thiêu đốt, không có chỗ nào hoàn toàn an ổn - đang khỏe 

mạnh đó bỗng cơn bệnh tật đến thì sao   

Thì thấy khổ ngay.  ang nói năng cƣời vui đó, qua đƣờng xe tung thì thế 

nào  Gia đình đang sum hợp vui vầy đó, bổng một ngƣời ra đi vĩnh viễn 

không hẹn ngày trở lại thì sao  Vợ chồng đang sống vui đó, bổng ngƣời vợ 

hay chồng thêm bóng ngƣời khác thì còn vui chăng   

Cho thấy cuộc sống luôn luôn bất an, làm sao bảo đảm là thật vui. Bởi vậy 

bài pháp đầu tiên ở vƣờn Lộc Uyển độ năm anh em Kiều Trần Nhƣ là pháp 

Tứ  ế, trong đó Khổ đế là trƣớc, chữ  ế là chân lý, là chắc thật không sai, 

tức Phật chỉ ra khổ là lẽ thật của cuộc đời, là chân lý suốt cả xƣa nay. Chính 

vì giải quyết cái khổ của thế gian nên trƣớc kia Ngài đã vƣợt thành xuất gia 

tìm đạo mà giác ngộ thành Phật.  

Có ngƣời nói tôi giàu sang, tôi của cải đầy kho, sao bảo khổ  Cần hiểu khổ 

đây không phải là cái khổ của thiếu ăn, thiếu mặc, khổ vì đói rét… mà chính 

khổ vì sinh già bệnh chết, khổ vì ngƣời thân yêu phải chia lìa, khổ vì oán 

ghét phải thƣờng gặp gỡ, khổ vì mong cầu không đƣợc toại nguyện, và nhất 

là khổ mang lấy thân năm ấm này, dù giàu sang quyền quý nhƣng đã mang 

lấy thân này có ai tránh khỏi cái khổ vô thƣờng đó chăng   

Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện: khi Phật ở Tính xá Kỳ Hoàn 

nƣớc Xá Vệ, lúc đó có bốn Tỳ Kheo ngồi dƣới cội cây bàn luận với nhau, 

trên đời này cái gì là khổ nhất   



            Một ngƣời nói, trên đời dâm dục là khổ nhất.  

            Một ngƣời nói, sân hận mới là cái khổ nhất.  

            Một ngƣời nói, đói khát mới là khổ nhất.  

            Một ngƣời nói, kinh sợ mới là cái khổ hơn hết .  

Rồi họ tranh luận với nhau mãi mà không tột đƣợc nghĩa khổ. Phật nghe ben 

đến hỏi, các vị thuật lại những ý trên. Phật bảo:  

- Các ông chƣa luận đến tột đƣợc ý nghĩa của sự khổ, cái khổ trong đời 

không có gì hơn là có thân. Tất cả những việc đói khát, nóng bức, kinh sợ, 

sắc dục, oán hận đều do có thân thôi.  

Lẽ thật phải đúng nhƣ vậy chăng  Tất cả thứ tạo tác trên đời nào là mƣu mô, 

gian xảo, tranh giành, giết hại lẫn nhau là vì cái gì  Nếu ngoài thân thì là cho 

ai?  

        Tham lam ái dục là vì cái gì  Cũng vì cái thân thôi.  

        Sân hận thù nghịch là vì cái gì  Cũng vì cái thân.  

 ói khát kinh sợ cũng vì cái thân. Rõ ràng có thân là khổ, là chỗ tập trung 

cái khổ. Muốn hết khổ, muốn an vui thật sự phải làm sao  Tức là phải tìm ra 

cái nhân khổ, để trừ nhân đó thì đƣợc an vui.  
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II-                     

 ã biết thân là chỗ nhóm họp các khổ, vậy tiến thêm một bƣớc nữa, 

tìm xem tột nguyên nhân khổ đau là từ đâu  Biết rõ nhân, trừ nơi nhân đó thì 

giải đƣợc khổ. Chính là từ CHẤP NGÃ gắn chặt nơi thân tâm này mà ra. 

Bao nhiêu thứ đau khổ ở thế gian, xét cho thấu đáo, chỉ do “tình chấp ngã” 

thôi. Nhƣng chấp ngã là sao   

Trƣớc cần hiểu rõ chấp là gì   

Tức là giữ chặt, là bám cứng không chịu buông, nhƣ bàn tay nắm chặt lại. 

chẳng hạn nghe ai đó nói nặng mình một câu, liền nhớ mãi suốt đời không 

quên, là khổ hay vui  Mình tƣởng nhớ lâu nhƣ vậy là giỏi, không ngờ đó là 

tự mình làm khổ mình thôi. Nhớ nhƣ vậy thì mỗi lần gặp lại ngƣời đó, hoặc 

mỗi lần nhớ ngƣời đó thì sao  Tâm sẽ bực bội, khó chịu, lửa phiền não tự 



nung đốt trong lòng, là tự khổ! Nếu một trăm câu nhƣ thế, mình cứ ôm chặt 

hoài thì vẻ mặt mình sẽ ra sao  Chắc là nó sẽ thƣờng nhăn nhó, ít khi đƣợc 

an vui.  

Song câu nói mà mình cho là nặng đó, thử đem cân bao nhiêu ký lô  Quả 

thật đó chỉ là tƣởng tƣợng, là vọng chấp chứ nào có thật. Lời nói chỉ thoáng 

qua tai rồi tan mất, nhƣng mình cứ giữ lại trong đầu, rồi suy đoán, tƣởng 

tƣợng cho là nặng, là nhẹ mà đành chịu khổ.  ó là TÌNH CHẤP của con 

ngƣời.  

Hoặc mình đƣa ra ý kiến, ngƣời không nghe theo thì thế nào  Tức liền nổi 

giận, buồn tức.  ó là vì sao  Bởi do chấp vào cái hiểu của ta, cho ta là đúng, 

cái hiểu của ta là trên hết, tại sao ngƣời không nghe ta  Ngay đó thấy cái ta 

nguy hiểm chƣa   

Rồi khi sắp chết mà khó chết là sao  Bởi nhớ nhà cửa, nhớ của cải, vợ con, 

hoặc nhớ chùa to, vậy quý… nên đi không đành!  ây là chấp chặt vào ngã 

sở. Do đó phải trở lại để giữ nó.  

Nhƣ chuyện cón chó của Ngài Cƣu-ma-la-da. Khi Tổ thứ mƣời tám của 

Thiền tông Ấn  ộ là Già-da-xá-đa đi giáo hóa đến nƣớc Nguyệt Chi gặp ông 

Bà-la-môn tên Cƣu-ma-la-đa có con chó, mỗi khi ăn xong, nó cứ ra hành 

lang dƣới tấm rèm nằm, có những khi mƣa gió ƣớt cả mình, mà nó vẫn nằm 

đó. Ngƣời nhà sợ nó lạnh, đuổi đi chỗ khác, rồi nó cũng trở lại chỗ cũ nằm. 

Ông Cƣu-ma-la-đa lấy làm lạ, đem việc đó hỏi. Thầy ông vốn theo chủ 

thuyết tự nhiên, nhƣng không giải đƣợc điều gì. Gặp Tổ Già-da-xá đến, ông 

đem việc này ra hỏi. Tổ giải thích:  

- Con chó này là cha của ông, bởi có chút ít nghiệp nên đoạ làm súc sinh. 

Xƣa kia, cha của ông đem cả ngàn đính vàng để trong cái hũ chôn dƣới rèm 

ở đó.  ến khi ngƣời chết, chƣa kịp gặp ông để trối lại, vì còn tiếc của này 

nên sanh ra làm con chó để gìn giữ… nếu ông đào lấy đƣợc, ắt nó sẽ bỏ đi.  

Ông Cƣu-ma-la-đa liền cho ngƣời đào chỗ con chó nằm, quả nhiên đƣợc hũ 

vàng đúng nhƣ lời Ngài nói.  

 ây là do tâm ái ngã sở, chấp vào “của cải của ta” nên phải trở lại giữ nó, 

chịu khổ.  

Thứ hai là truyện con sâu trong lỗ mũi. Có hai vợ chồng quy y theo một 

thiền sƣ. Ngài thƣờng nhắc nhở tu hành. Lần đó Sƣ có duyên sự đi xa. Một 



hôm, ngƣời chồng bị bệnh thƣơng hàn nặng, thầy thuốc xem mạch lắc đầu 

bảo với ngƣời vợ: “Bệnh này không qua khỏi ngay vì mạch đã hết. Vậy bà 

đừng nên chạy chữa làm chi cho tốn hao, hãy lo liệu những vật dƣỡng già 

mà thôi”. Ngƣời vợ tuyệt vọng, tâm thần rối loạn quên cả những lời dặn dò, 

chỉ dạy của thầy, bớt tình luyến ái, lo niệm Phật, niệm Pháp để giữ chánh 

niệm. Thấy chồng nằm mê man, ngƣời vợ chỉ gục mặt bên chồng khó kể liên 

miên.  ến khi ngƣời chồng chợt mở đôi mắt thất thần nhìn vợ lần cuối cùng, 

ngƣời vợ vẫn còn ghé sát mặt chồng nức nở khóc than, sao bỏ lại mình cô 

đơn! Ngƣời chồng nghe lời quá bi ai của vợ, tình ân ái bất giác nỗi lên, nhìn 

vợ mà hai hàng lệ tuôn chảy, nghẹn thở rồi trút linh hồn ra đi. Thần thức ông 

xuất ra chui ngay vào lỗ mũi vợ, hóa thành một con sâu.   

 ám tang xong, ngƣời vợ buồn khổ vì thƣơng nhớ chồng, lại thêm lỗ mũi 

ngày một lớn và đau nhức vô cùng, không biết lý do gì. Một hôm đó, Thiền 

sƣ trở về ghé qua nhà thăm, Ngƣời vợ hối hả chạy ra đón và khóc lóc kể lể. 

Thiền sƣ khuyên bảo an ủi, ngƣời vợ nhƣ giải tỏa bớt đau buồn, chợt khịt 

mũi văng ra một con sâu khá lớn. Thiền sƣ thấy vậy cƣời bảo:   

- Ở đời ít ai có nghĩa hơn con. Ai đời thƣơng chồng mà khóc đến có sâu 

trong lỗ mũi.  

Ngƣời vợ thẹn quá, định lấy chân dậm chết con sâu. Thiền sƣ vột khoát tay 

bảo:  

-  ừng, con đừng làm nhƣ thế, con sâu chính là chồng của con đó!  

Ngƣời vợ lại thƣa:  

- Bạch thầy, chồng của con suốt đời niệm Phật làm phƣớc, tại sao chết lại 

sinh vào loài sâu bọ nhƣ thế   

Thiền sƣ bảo:  

- Con đã quên lời thầy dạn, khi chồng chết không lo niệm Phật, tụng kinh, 

khuyên chồng phải chánh niệm, chỉ đem tình ân ái kể lể khóc than, nên 

khiến chồng của con chánh niệm, thần thức luyến ái không thể vƣợt lên, phải 

chui vào lỗ mũi con làm con sâu, uổng bao công phu!  

Thiền sƣ liền khai thị cho con sâu, nó nằm oằn oại một lúc rồi chết.  



 ây là tình chấp ân ái với ngã sở, bị trói buộc khó đi. Ngƣời học Phật cần 

nhớ kỹ mà thƣờng tỉnh giác, nhắc lấy mình, tránh rơi vào con đƣờng này.  
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III-                 

Bởi thấy có ta thật , nghĩa là nơi thân tâm này có một cái ta quý báu 

ngự trị trong đó, nên luôn luôn bám vào nó, bảo vệ nó, sống thu hẹp quanh 

cái ta đó.  

Nghe nói nặng, là nói nặng ai  Nói nặng ta chứ gì! Do nói nặng ta, đụng đến 

ta nên ta nỗi giận.  

Rồi khi sắp chết, mến luyến cái thân này đi không đành, vì sao  Vì nó là ta, 

nó thuộc về ta, làm sao bỏ đi cho đƣợc   

Chính chấp vào cái ta này, là nguyên nhân tạo thành trăm ngàn đau khổ cho 

mình, cho ngƣời.  ánh đập, chửi mắng nhau…, cũng vì cái gì  Vì đụng đến 

cái ta!  

Một vị sƣ Thái Lan Buddhadasa đƣợc xem nhƣ vị tu hành chứng đạo trong 

thế kỷ XX, Ngài giải thích chữ “sanh” trong Khổ đế rất ý nghĩa sáng tạo” 

 ức Phật dạy: “Sanh là đau khổ triền miên”, phải chăng Ngài muốn đề cập 

đến sự sanh theo ý nghĩa sinh lý  Chúng ta thử nghĩ kỹ lại xem. Nhƣ Ngài 

muốn ám chỉ đến sự sanh theo nghĩa sinh lý thì tại sao Ngài còn phải dạy 

thêm rằng: “Chân hạnh phúc cốt ở chỗ dứt bỏ vọng chấp về ta”. Câu sau chỉ 

rõ rằng chất liệu tạo khổ chính là kiến ngã chấp, cho nên cái ý niệm “ta” bị 

xóa mất lúc nào, ấy là lúc đƣợc an vui tuyệt đối. Nhƣ vậy thực chất của cái 

khổ nằm trong các quan niệm sai lầm” “ta”, “ta là”, “ta có”, …  

Ta hãy tƣởng tƣợng có một ngƣời triệu phú, tâm bị sự si mê tham ái, dục 

vọng chi phối, nên vọng chấp ý tƣởng rằng: “Ta đây là ngƣời triệu phú”, ý 

tƣởng đó tự nó đã là khổ rồi, và bất luận hành vi hoặc ngôn ngữ nào của 

ngƣời ấy cũng đƣợc làm và nói trong lúc ngƣời ấy đang chịu ảnh hƣởng của 

những phiền não kể trên. Vì thế càng khổ nhiều thêm, khổ cho tới lúc ban 

đem nằm ngủ, ngƣời ấy vẫn chƣa rời đƣợc ý tƣởng làm triệu phú, cứ trằn 

trọc không yên giấc đƣợc. Vậy sanh làm triệu phú phải thọ thứ khổ của nhà 

triệu phú”  



Với Ngài, chữ “sanh” trong Khổ đế không phải chỉ lúc mới sanh ra kêu “oa, 

oa,…” mấy tiếng, khổ có một chút đó thôi, thì đâu đủ nghĩa khổ! Mà chữ 

sanh đây là chỉ cho sanh cái “tình chấp ngã”, chính cái sanh này mới chiêu 

cảm bao nhiêu thứ khổ đến cho mình.  Nhƣng cuối cùng xét kỹ lại: Ta là gì  

Chỉ ra xem! Không chỉ ra đƣợc.  

Chỉ cái thân mấy chục ký lô này không đƣợc. Tắt thở, nó cũng thúi sình, ta 

là cái thúi sình nhƣ vậy sao   

Vì vậy, thân tâm thƣờng mỗi ngƣời cho là ta đó, với con mắtc bậc giác ngộ 

là mê lầm, chƣa phải thật. Cần có cái nhìn đúng đắn trở lại.  

---o0o--- 

IV-                            

Biết rõ nguồn gốc khổ đau là do chấp ngã mà ra, vậy muốn đƣợc an 

vui, phải cởi mở tình chấp ngã, phải thấy đúng nhƣ thật về ta. Thân này 

không phải ta, thấy rõ nó không phải ta. Nó già, bảo nó đừng già đƣợc 

chăng  Nó bệnh bảo nó đừng bệnh đƣợc chăng  Bảo nó đừng chết đƣợc 

chăng   ều không thể đƣợc, thì đâu gọi là ta là của ta! Tâm này cũng vậy, 

nó nghĩ bảo đừng nghĩ đƣợc chăng  Nó buồn bảo đừng buồn đƣợc chăng  

đều không có tự chủ. Vậy sao bảo là ta, là của ta   

Thấy đúng nhƣ thật trở lại thân tâm này, là cởi mở tình chấp vào ta, là giải 

thoát đƣợc đau khổ. Kinh Viên Giác, Phật dạy: “Thân này còn chẳng thật, 

yêu ghét từ đâu sanh ”  

Khi Phật còn tại thế Ngài giáo hóa nhiều tín đồ Bà-la-môn trở về với Ngài 

nên bọn họ tức giận. Hôm đó Ngài đi vào làng khất thực, một ông Bà-la-

mon đi theo sau chửi mãi, Phật cứ im lặng thong thả đi. Cuối cùng chịu hết 

nổi, ông chạy lại trƣớc mặt Phật chặn lại hỏi:   

- Tại sao tôi nói nhƣ vậy mà ông không trả lời   

Phật thong thả hỏi lại.  

- Giả sử nhà của ngƣời có buổi lễ, ông đem lễ vật đến tặng họ, họ không 

nhận, ông sẽ làm sao   

Ông đáp:  



- Vật của tôi đem tặng họ, họ không nhận thì tôi đem về.  

Phật bảo:  

- Cũng vậy, ông chửi mắng ta, ta không nhận thì của ấy về ông vậy!  

Ông Bà-la-môn xấu hổ, không làm gì đƣợc Phật.  

Trong đây,  ức Phật bị mắng chửi nhƣng Ngài không buồn giận, không khổ 

não là vì sao  Vì Ngài không còn thấy có ta thì ai nhận  Ai giận  Ai buồn  

 ó là cách giải phiền não đau khổ thật sự. Bởi còn thấy ta nên có ta bị chửi, 

rồi sanh khởi ta buồn, ta giận… thành khổ! Ngƣời học Phật cần nghiệm lỹ 

chỗ này!  

Trong Thiền thoại cũng có một chuyện.   

Có một thanh niên tánh tình hung bạo, dễ nổi giận, lại thích đánh lộn, do đó 

rất nhiều ngƣời ghét hắn. Một hôm trong lúc vô tình đi lang thang đến chùa 

 ại  ức gặp dịp nghe Thiền sƣ Nhất Hƣu đang thuyết pháp. Nghe xong, anh 

ta phát nguyện sửa đổi lỗi xƣa, thƣa với Thiền sƣ rằng:  

- Sƣ phụ! Con về sau không theo ngƣời đánh nhau cải lộn nữa để khỏi bị 

ngƣời ghét bỏ, dù có bị ngƣời nhổ vào mặt, cũng chỉ nhịn nhục chùi đi, làm 

thinh mà chịu!  

Thiền sƣ Nhất Hƣu nói:   

- Ái!  âu cần, hãy để nƣớc miếng tự khô đi, không cần chùi!  

Anh thƣa:  

-  âu đƣợc! Làm sao chịu cho nổi   

Thiền sƣ Nhất Hƣu bảo:  

-  ây chẳng có gì chịu nổi hay không chịu nổi, anh cứ coi nhƣ muỗi mồng 

đậu trên mặt, chẳng đáng đánh hay chửi nó. Tuy bị khạc nhổ nhƣng không 

phải là bị nhục nhã gì, cƣời nhẹ mà nhận!  

Anh thƣa tiếp:  

- Nếu đối phƣơng không khạc nhổ mà đánh mình thì sao?  



Thiền sƣ bảo:  

Cũng vậy! Chẳng cần quá để ý!  ây chẳng qua chỉ là một cái đấm mà thôi.  

Thanh niên nghe xong, cho là lời của Thiền Sƣ Nhất Hƣu không có lý chút 

nào, nhịn không nổi, hốt nhiên vung tay đấm vào đầu Thiền Sƣ Nhất Hƣu  

rồi hỏi:  

- Hòa thƣợng, hiện tạo thế nào    

Thiền sƣ rất lo lắng nói:  

-  ầu của ta cứng nhƣ đá, chẳng cảm giác gì, ngƣợc lại tay của anh chắc đau 

lắm rồi !  

Thanh  niên im lìm không nói nên lời.  

Với Thiền sƣ Nhất Hƣu thì thấy rõ trong đây không có ai là ngƣời bị khạc 

nhổ, ai là ngƣời bị đấm, tức không thật có cái ta trong đó, vậy lấy ai mà 

phiền não, mà đau khổ  Do đó  Sƣ vẫn an nhiên trƣớc cái đấm của chàng 

thanh niên kia. Trái lại, nếu thấy “ Ta là Thiền sƣ”, liền có ta bị nhục là có 

phiền não ngay. Chính đây là chỗ mỗi  ngƣời học đạo phải quán thật sâu để 

thất đúng nhƣ thật lại chính mình, con đƣờng khổ vui ở trƣớc mắt đó thôi.  
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V- T       

 ức Phật  ra đời vốn đem lại ánh sáng chân lý cứu khổ cho thế gian. 

Ban đầu Ngài nói rõ khổ, chỉ ra tƣớng khổ , rồi chỉ rõ nguồn gốc của khổ, đế 

giúp ngƣời giải tỏa khổ, đƣợc an vui. Không phải Ngài nói khổ để mà khổ, 

để bi quan chán đời. Bởi vậy Bồ tát sẵn sàng hy sinh khó khổ để cứu độ 

chúng sanh, làm lợi ích cho mọi ngƣời không mệt mỏi- vì các Ngài không 

thấy có ta mệt, ta nhọc!  

Nhƣ Bồ tát  ại Tạng  đã phát nguyện:  

“ ịa ngục vị không, thệ bất thành Phật, Chúng sainh độ tận, phƣơng chứng 

Bồ đề”  

Nghĩa là:  



“ ịa  ngục chƣa không, thề chẳng thành Phật. Chúng sanh độ hết, mới 

chứng Bồ đề.  

Vậy là thấy khổ, rồi vƣợt thoát khỏi khổ và giúp cho ngƣời thoát khổ.  ó là 

con đƣờng chuyển hóa tiến lên, đem lại niềm vui chân thật cho đời   

Ngƣời học đạo khéo hiểu đúng chánh pháp, có cái nhìn sáng tỏ, cởi mở  tình 

chấp sai lầm; nhẹ bớt chấp, là nhẹ bớt khổ ngay hiện tại.  ó là lợi ích thiết 

thực của Phật pháp ngay tại thế gian.  

Học Phật mà vẫn cứ chấp chặt, chấp nặng khôn chịu buông, là vẫn đi con 

đƣờng khổ, tự mình làm khổ cho mình chứ không cho ai khác.  

 ây là câu chuyện đê thay lời kết thúc:  

Xƣa có ngƣời nọ có việc phải vất vả băng núi lội sông, đi qua những vách 

núi sừng sững, cheo leo rất nguy khốn. Bất thần, anh bị hụt chân té xuống 

vực sâu. Sinh mạng anh giờ chỉ còn trong chớp mắt, anh đƣa hai tay quờ 

quạng, quơ quào trên không trung thời may chụp đƣợc một cành cây hkô 

trên vách núi. Anh mừng rỡ vì mình còn có cơ hội sống sót, nhƣng khổ nổi 

ngƣới anh cứ bị treo lơ lững không thể xuống hay lên.  

Trong lúc vô cùng nguy cấp, anh nhìn lên bờ chợt thấy  ức Phật từ bi đứng 

nhìn xuống. Gặp đƣợc cứu tinh, anh vội vàng cầu xin Phật từ bi cứu vớt. 

 ức Phật hiến từ nói:  

- Ta sẵn sàng cứu, nhƣ ngƣơi phải nghe theo lời ta.  

Anh ta thƣa:  

-  Bạch Ngài, đến nƣớc này con đâu còn dám cãi lời Ngài, con nhất định 

nghe lời Ngài chỉ dạy.  

 ức Phật nói:  

- Tốt lắm! Bây giờ ngƣơi hãy buông tay đang nắm cành cây ra.  

Ngƣời này nghe xong liền nghĩ, nếu buông tay sợ sẽ rơi xuống vực sâu 

muôn trƣợng, tan xƣơng nát thịt làm sao bảo toàn sinh mạng đây   Vì sợ mất 

mạng nên hai tay anh càng nắm chặt hơn.  



Phật bảo :  

- Ngƣơi không chịu buông cây đƣa tay lên cho ta thì làm sao ta cứu ngƣơi 

đƣợc    

Thế nhƣng anh ta vẫn khƣ khƣ nắm chặt cành cây,  ức Phật dù có thƣơng 

cũng đành chịu (Thiền thoại).  

   

---o0o--- 

THẮNG MÌNH LÀ TRÊN HẾT 

 
I- DẪ         Á     

Trong kinh Pháp Cú, câu 103  ức Phật có dạy:  

   Ngƣời kia ở chiến trƣờng  

   Tuy thắng trăm muôn giặc,  

   Chƣa bằng thắng chính mình,  

   Là chiến sĩ bậc nhất.  

 

Với con mắt của Phật, ngƣời chiến thắng giặc bên ngoài là dễ, chiến thắng 

giặc nơi mình, giặc trong tâm mình thật là khó. Một tƣớng quân hiên ngang 

ngoài trận địa nhƣng về nhà không thắng nổi những lời nhỏ nhẹ hoặc những 

giọt nƣớc mắt của ngƣời phụ nữ. Bị giặc tham ái nó làm chủ trở lại, nó đóng 

gông dẫn đi dễ dàng. Có lúc bị lòng ái luyến ngự trị khiến thành yếu đuối.  

Một vị quân Nhật có cái chén cổ rất quý vô cùng. Một hôm ông cầm mên mê 

xem, chợt sẩy tay muốn rơi, ông hoảng hốt chụp vội rồi kêu lên “Ồ! May 

quá!”. Song, qua cơn hoảng hồn đó, ông tự thầm nghĩ: “Ta từng lãnh đạo 

hàng vạn quân vào sinh ra tử, xông pha giữa trận mạc, xem cái chết tợ trò 

chơi, vì sao hôm nay chỉ một cái chén mà sợ hãi đến nhƣ thế  Liền thuận tay 

ông đập bể luôn cái chén!  

Nhƣ vậy, một ông tƣớng từng xông pha giữa chiến trận, xem cái chết nhƣ trò 

chơi nhƣng tại sao vì cái chén mà hoảng hốt  Rõ ràng chỉ vì lòng ái luyến, 

quá quý tiếc cái chén mà trở thành yếu đuối. Song vị tƣớng này có học đạo, 



nên đã tỉnh ngộ và can đảm mới dám đập vỡ món đồ quý của mình. Quả là 

một sự thắng mình cao quý.  

 ó là trƣờng hợp tham. Rồi trƣờng hợp sân, gặp việc trái ý nghịch lòng một 

chút liền nổi sân, không làm chủ đƣợc, là bị thua giặc sân rồi. Là thiếu sức 

nhẫn. Có ngƣời lý luận, nhẫn là nhục, là yếu đuối, đây là bảo vệ cho lòng 

sân của mình. Thật sự, nhẫn là một sức mạnh tinh thần rất cao. Ngƣời có sức 

nhẫn là ngƣời đƣợc đời quý trọng, còn sân thì có mấy ai khen. Vừa nói động 

đến là sân liền thì có mạnh gì đâu!  

Trong kinh Di Giáo Phật bảo: “Nhẫn là cái đức mà trì giới, khổ hạnh không 

thể bì kịp. Ngƣời hay thực hành đức Nhẫn mới có thể gọi là ngƣời có sức 

mạnh to lớn.”  

Thƣờng ngày mình hay ca ngợi tự do, tự chủ, nhƣng trên thực tế, mình bị nô 

lệ cho lòng tham, lòng sân, lòng yêu ghét, lòng đố kỵ, lòng keu căng…  

Biết sân là xấu mà gặp việc vẫn sân thì có làm chủ đƣợc chăng    

Biết uống rƣợu, hút á phiện, xì ke, ma túy là mần gây bệnh hoạn, nhƣng bỏ 

không đƣợc thì có làm chủ đƣợc chăng   

Có những đem mệt mỏi nằm xuống muốn ngủ liền, nhƣng trằn trọc không 

ngủ đƣợc, cứ phải nghĩ ngợi hoài, vậy có tự chủ gì    
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II-   Ả  DỪ       B         

Ngƣời không biết tu, bị các phiền não tập nghiệp chi phối, không tự 

làm chủ đƣợc mình, bị dẫn chạy đi mãi, khiến tạo tác thành bao nhiêu thứ 

nghiệp, gây đau khổ cho mình, cho ngƣời không ít. Ngƣời biết tu, trái lại 

phải lo thắng đƣợc mình, dừng lại ý nghiệp bên trong để tự làm chủ chính 

mình, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng theo đó mà nép phục.  

Thời Phật, Ƣơng Quận Ma La có sức mạnh phi thƣờng, theo học với thầy 

đƣợc thầy rất quý mến nên bị bạn bè ganh ghét, họ nói xấu với ông thầy là 

chàng có tà tâm với bà vợ của thầy. Ban đầu ông thầy không tin, nhƣng họ 

cứ nói hoài, nhiều lần ông thầy phải tin, bèn tìm cách giết chàng mà không 

để mang tiếng, mới bảo chàng:  



- Theo phép bí truyền, con phải giết đủ một nghìn mạng để làm lễ Tổ, và bắt 

chàng phải thực hành. Ban đầu Ƣơng Quật giết một ngƣời, lấy một ngón tay 

xỏ treo lên cành cây, bị chim két tha đi hết. Sau đó, Ƣơng Quật xỏ xâu đeo 

trƣớc ngực, nên có tên là Chỉ Mang. Tin đồn, vua sai quân lính đến dẹp. Bà 

mẹ chàng thƣơng con, tìm đến cho hay.  ồng thời, Phật cũng biết duyên đạo 

của chàng tới lúc độ đƣợc, bèn đi đến độ. Khi Phật đi đến thì cũng đúng lúc 

bà mẹ chàng tới, Ƣơng Quật bỏ mẹ, định đuổi theo giết Phật cho đủ số, vì 

lúc đó chàng đã tính đƣợc 999 lóng tay rồi. Nhƣng lạ thay, hễ chàng chạy 

nhanh thì Phật đi nhanh, chàng chạy chậm thì Phật đi chậm, đuổi mãi vẫn 

không kịp Phật. Cuối cùng chàng bèn gọi:  

- Ông Sa Môn! Sao không dừng lại   

Phật bảo:  

- Ta dừng đã lâu, chỉ ngƣơi chƣa dừng thôi.  

Chàng nói:  

- Ông nói gì lạ vậy   

Phật bảo:  

- Ta đã dừng tâm sát hại, thƣơng mọi chúng sanh; còn ngƣơi, ngƣơi vẫn ác 

tâm hại ngƣời, nên ta dừng mà ngƣơi chƣa dừng.  

 ây là bài kệ Ƣơng Quật ngâm hỏi Phật:  

                            Thầy nói đã đứng lâu,  

                            Sao tôi rƣợt không kịp   

                            Thầy nói tại tôi chạy,  

                            Ấy là tôi bị hiếp.  

                            Xin thầy giải nghĩa giùm,  

                            Cho tôi hết nghi hoặc.  

Phật nói kệ:  

                            Chỉ Mang nghe Ta nói,  

                                              mới khỏi điều sai lầm.  

                            Vì ngƣời trọng vọng, để cho ám vào,   

                                              nên không tự chủ đƣợc.  

                            Muốn nổi tiếng anh hùng,  

                                               gây ra nhiều tội ác.  

                           Thật là rất u mê,  

                                                mong gì nên đạo nghiệp.  

                           Ta đã đừng im lặng,  

                                                nên Ta đƣợc giải thoát.  



                           Ngƣời vẫn cứ lăng xăng,  

                                                nên ngƣời bị khổ não.  

Nghe đây có ai chịu dừng chƣa   ây là Phật khéo đánh thức Ƣơng Quật Ma 

La cũng nhƣ mọi ngƣời phải dừng lại những tâm xấu ác, đó là con đƣờng đi 

lên, là con đƣờng giải thoát. Phật vẫn đi, vẫn hành động, nhƣng tâm Ngài đã 

bình lặng, nên Ngài làm mà vẫn không động, đi mà vẫn là dừng. Còn chúng 

ta, dù có ngồi yên, nhắm mắt, vẫn chƣa đƣợc gọi là dừng; vì bên trong vẫn 

còn đi dạo chơi xóm làng, vẫn khởi động luôn luôn. Tu hành không phải lo 

làm gì nhiều, chỉ chịu khó dừng lại là xong.  

Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ cũng có một câu chuyện:  

Một vị Sa môn muốn độ đôi vợ chồng nghèo ở Xá Vệ, Ngài đi đến nhà ấy 

khất thực, gặp lúc ngƣời chồng đi vắng, ngƣời vợ mắng đuổi Sa môn bảo:  

- Dù ông chết đứng ngay đó tôi cũng không cho, huống nữa là ông mạnh 

khỏe thế này!  

Sa môn bổng chết đứng ngay đó thật, rồi sình trƣớng lên. Ngƣời vợ sợ quá, 

bỏ chạy la hét sợ hãi. Sa môn liền hiện tƣớng cũ, đi đến gốc cây xa xa ngồi. 

Ngƣời chồng về, vợ kể lại, anh nghe xong nổi giận, đeo cung tên, xách dao 

chạy đến định giết Sa môn. Sa môn hóa cái thành pha lê bao bọc xung quanh 

mình. Ngƣời chồng cứ chạy loanh quanh bên ngoài, không làm sao vào 

đƣợc. Anh liền bảo:  

- Này đạo sĩ! Sao ông không mở cửa ra   

Sa môn bảo:  

- Ngƣơi hãy buông dao tên xuống đi, tôi sẽ mở cửa.  

Anh nghĩ mình khỏe mạnh, vào đó tay không đánh Sa môn cũng chết, ben 

buông tên, dao xuống. Nhƣng vẫn không thấy cửa mở, bèn hỏi lại Sa môn. 

Sa môn bảo:  

- Tôi muốn nói: ngƣơi hãy buông dao, tên ác ý trong tâm của ngƣơi kìa, chớ 

không phải dao, tê trong tay!  

Anh giật mình sợ, sao Ngài biết đƣợc cả trong lòng mình. Bèn sám hối.  

Chính đây là chỗ tu hành thực tế. Con dao bên ngoài chƣa đáng nguy hại, vì 

nó vốn là vật vô tri, có biết gì đâu. Ngƣời tâm tốt dùng nó có sao đâu, trái lại 

còn lợi ích nữa. Chính con dao trong tâm mới thật nguy hại! Nó đƣa ngƣời 

vào tội lỗi, vào khổ đau từ đời này qua đời khác, không lƣờng hết đƣợc. 



Ngƣời thắng đƣợc nó, dừng đƣợc nó, mới thật quý. Còn dừng bên ngoài mà 

không dừng bên trong cũng thành giả dối. Chẳng hạn ngoài hiện tƣớng vui 

vẻ mà trong lòng hiểm độc, tính toán hại ngƣời, thì ả một địa ngục bên 

trong.  

Có một chiến sĩ Nhật Bản đến hỏi Thiền sƣ Bạch Ẩn:  

- Bạch thầy, thật có thiên đƣờng, địa ngục chăng   

Bạch Ẩn hỏi lại:  

- Anh là ai?  

Chiế sĩ đáp:  

- Tôi là một chiến sĩ.  

Bạch Ẩn bảo to:  

- Hừ! Anh mà là chiến sĩ hả! Trông mặt anh chẳng khác tên ăn mày!  

Anh giận dữ, đặt tay vào chuôi kiếm. Bạch Ẩn còn tiếp thêm:  

- Anh cũng có kiếm à! Có lẽ kiếm của anh cũng không buồn cắt đầu tôi đâu!  

Chiến sĩ liền rút phắt kiếm ra, Bạch Ẩn liền cƣời bảo:  

- Chính đó, cửa địa ngục đang mở ra!  

Anh chợt tỉnh ngộ, cúi đầu sám hối. Bạch Ẩn bảo:  

- Và đây, cửa thiên đƣờng đang mở!  

Nhiều ngƣời cứ lo thắc mắc thiên đƣờng, địa ngục ở đâu đâu, không ngờ nó 

ở ngay chính mình, trong lòng mình đây thôi. Khởi tâm lành, là cửa mở đến 

thiên đƣờng. Khởi tâm dữ, là cửa mở xuống địa ngục. Xem vị chiến sĩ này, 

cũng khá biết thắng đƣợc mình, nhƣng làm sao phải thƣờng thấy đƣợc nhƣ 

vậy thì càng hay! Vừa nổi giận lên, muốn vung tay, há miệng, liền nhớ: đây 

là cửa địa ngục! Dừng lại ngay.  ó là kẻ mạnh. Còn theo đó, là bị ma xỏ 

mũi dẫn đi dễ dàng.  

Và đây là câu chuyện Phật độ bọn cƣớp:  



Phật muốn độ bọn cƣớp ở ngọn núi phía nam thành La Duyệt Kỳ, Ngài bèn 

hóa thành một ngƣời ăn mặc sang quý cƣỡi ngựa, vai mang kiếm báu, tay 

cầm cung tên. Con ngựa cũng đƣợc thắng yên vàng, dàm nạm bạc, có đeo 

ngọc, thúc ngựa chạy vào núi. Bọn cƣớp trông thấy mừng rỡ, nghĩ sẽ đƣợc 

món hàng to, bèn cùng nhau ra chặn đầu ngựa, định sát hại ngƣời ấy. Lúc 

đó, ngƣời hóa của Phật giƣơng cung bắn, múa kiếm chém bọn cƣớp bị 

thƣơng tích lăn lộn trên đất, vội xin quy hàng, thƣa:  

- Ngài là thần tiên ở đâu lại mà có oai lực nhƣ thế, xin tha mạng cho chúng 

con. Chúng con bị thƣơng đau nhức vô cùng, xin mau nhổ tên ra giùm và trị 

cho chúng con!  

Ngƣời hóa bảo:  

- Vết thƣơng này chƣa phải nặng, mũi tên này chƣa phải sâu, trong thiên hạ 

vết thƣơng nặng nhất không gì hơn là âu lo, tai hại lớn nhất là ngu muội. Các 

ngƣơi mang mối lo âu do lòng tham cầu, có tâm ngu muội của sự giết hại, đó 

là tên độc hơn cả. (Pháp cú Thí Dụ)  

Cho thấy Phật có nhiều phƣơng tiện khéo léo để độ chúng sinh. Trong đây 

Ngài muốn nhắc nhở điều gì  Tức là, vết thƣơng ngu mê, giết hại trong lòng, 

đó mới là vết thƣơng nặng, phải trị ngay vết thƣơng đó mới hết đau khổ. 

Nếu không, thì mang nó rồi sống oằn oại trong cuộc luân hồi sinh tử, là 

chuốc lấy đau khổ từ kiếp này qua kiếp khác, là kêu than không dứt.  ó quả 

là mũi tên độc hơn cả. Ngƣời hiểu đạo phải nhổ ngay mũi tên độc này, trị 

ngay vết thƣơng trong lòng đó, là cách hay nhất đƣa đến cuộc sống an vui. 

 ó là một cách thắng mình để vƣơn lên !  

---o0o--- 

III-   Ả  B     Ố    Ọ            Ô    Ầ : 

Ngƣời tu hành, gốc là thắng đƣợc mình, làm chủ lại chình mình mà 

khắc phục các thứ phiền não. Vì vậy hạ thủ công phu phải biết gốc ngọn rõ 

ràng, tu hành đúng đắn thì đạt kết quả nhƣ ý, trái lại là phí công nhiều.  

Truyện cổ Phật giáo có câu chuyện:  

Một Ni cô nƣớc Sa Ca La gặp vị Bà la môn tu khổ hạnh, dùng năm loại lửa 

nƣớng thân mình, đầu tóc kho giòn, môi miệng nứa nẻ.  ời gọi ông là La 

Hạt Chích (Cây Vải Bông Nƣớng). Cô thấy vậy nói với ông:  

- Cái đáng thiêu ông không thiêu, lại lầm đi thiêu cái không đáng thiêu, sao 



mà si mê vậy   

Vị Bà la môn nghe thế, lửa giận phừng lên, bảo:  

-  ồ con lừa! Ngƣơi nói cái gì là cái đáng thiêu   

Ni cô bảo:  

- Cái đáng thiêu chính là “tâm nóng giận” của ông đó! Nếu ngƣời thiêu cháy 

đƣợc cái tâm đó thì mới là thiêu thật sự. Giống nhƣ xe không đi thì đánh 

trâu, ai lại đánh xe. Cũng vậy, phải đánh thức cái tâm kia, thiêu cháy tan cái 

tâm đó thì thân hết bị giày vò đau khổ.  

Ông nghe xong liền tỉnh ngộ, quỳ lạy.  

Chú ý trong đây “cái đáng thiêu chính là tâm nóng giận của ông đó”. Thiêu 

cho sạch cái tâm nóng giận, cái niệm sân si đó, chính đây mới là điểm trọng 

yếu tu hành, là căn bản đƣa đến giải thoát. Nhiều ngƣời nhân quả lộn ngƣợc 

nhƣ trên, nên tu lâu ngày, công phu khổ nhọc mà vẫn không giải thoát đƣợc, 

vẫn kéo dài phiền não khổ đau.  ày đọa cái thân cho khổ để tiêu nghiệp 

nhƣng tâm không thay đổi, chuyển hóa thanh tịnh thì tiêu nghiệp đƣợc 

chăng  Có khi dằn ép nó quá, lại dễ sinh bực bội, dễ phiền não nữa. Bởi thân 

là bốn đại hòa hợp thành, đất nƣớc gió lửa, máu thịt gân xƣơng nó có biết gì 

mà đánh, mà thúc nó  Cái thân khi tắt thở nằm cứng đờ, mặc ngƣời dẫm 

đạp, chửi mắng, nó có biết gì  Chính Tâm mới có biết, có khởi tham, sân, 

ngã mạn, ganh ghét, hơn thua rồi tự chuốc lấy phiền não khổ đau. Phải dừng 

ngay trong tâm, chuyển hóa nó thì mới thật tiêu nghiệp, đƣợc giải thoát. Và 

đó mới thật là thắng đƣợc mình, là việc bổn phận ngƣời tu.  

Ngày xƣa khi Phật còn tại thế, lúc nọ Nòai ở Xá Vệ, vào buổi chiều, có các 

Tỳ kheo sau cuộc hành trình nhiều nơi trở về, tụ tập bàn về các dạng khác 

nhau từ làng này qua làng nọ, chỗ bằng phẳng, chỗ gồ ghề, nhiều bùn, nhiều 

sỏi đá, đất sét đen, đất sét đỏ.  

Phật đến gặp và hỏi:  

- Các thầy đang làm gì   

Các thầy Tỳ kheo thuật lại việc đang bàn. Phật dạy:  

-  ó là đất bên ngoài, đúng hơn các thầy nên tẩy sạch “đất trong tâm” của 

các thầy, đó mới là việc bổn phận cần nên làm.  

Cho thấy chúng ta thƣờng bỏ phí thời giờ vào những chuyện đâu đâu, lo bàn 

tán viễn vông làm mất đi bao nhiêu việc tốt. Cứ lo bàn đất này đất nọ, càng 

loạn tâm thêm, rồi kéo theo ngƣời cùng loạn với mình.  âu biết, chính khi 

bàn đó là bụi vọng tƣởng đang dấy lên trong tâm rồi. Nếu bàn một lúc, lại 



tranh cãi nữa thì càng lấp đầy bụi. Nói xa hơn, ngồi lại lo bàn phải, bàn 

quấy, ngƣời này tốt, ngƣời kia xấu, phên bình kẻ nọ ngƣời kia, cho mình là 

cao kiến, là hiểu biết nhiều, không ngờ đó là bụi đóng ngay trong lòng. Có 

cao gì  Cho nên phải xoay lại rửa bụi trong tâm, đó là cách làm chủ lại 

mình, đƣợc Phật khen ngợi.  

---o0o--- 

IV-  Ự XÉ       Ì   

 ã biết rõ, gốc tu hành là nơi tâm, là phải tự thắng mình, nên ngƣời tu 

phải luôn quán xét trở lại tâm mình, để nhậnrõ những điều xấu dở mà khắc 

phục chuyển đổi, khiến mỗi ngày tốt hơn.  ó là công phu thiết thực nhất.  

Ở Tây Tạng có câu chuyện:  

Geshé Ben, một tăng sĩ trẻ Tây Tạng, giữ giới luật  ại Thừa rất kỹ sống vào 

thế kỷ XI. Một ngày nọ Ben đƣợc một gia đình mời đến thọ thực tại gia đình 

ấy. Trong lúc gia đình đang dọn thức ăn, Ben đang đói bụng, và tự đi vào 

trong bếp. Bỗng Ben phát hiện bàn tay mình đang thò vào một bao bố đựng 

trà thơm. Ben liền kêu to lên: “Ăn trộm! Ăn trộm!” và tự đánh vào bàn tay 

tham lam của mình. Cả nhà nghe tiếng chạy vào hỏi: “Ăn trộm đâu ” và 

ngƣời cha cầm sẵn gậy để bảo vệ cho cả gia đình. Nhƣng Ben đỏ mặt giơ tay 

ra bảo: “ ây!  ây! Chính tôi vừa bắt gặp chính mình đang lợi dụng lòng tốt 

của quý vị!”. Sau đó Ben nguyện lớn rằng: nếu còn tái phạm sẽ tự chặt tay 

ấy!  

Một lần khác Ben và các vị Lạt Ma trƣởng lão đƣợc mời đến một gia đình 

sang trọng cúng dƣờng. Mọi ngƣời đƣợc xếp theo thứ tự bậc trƣởng lão ở 

trên, dần xuống những vị tăng trẻ. Chủ nhà và ngƣời hầu cận bắt đầu dọn 

sữa cho các vị trƣởng lão trƣớc. Ben nhìn thấy nóng ruột. Nhìn qua bình sữa 

hơi nhỏ, Ben nghĩ đến phiên mình chắc đã cạn hết sạch còn gì! Vừa nghĩ tới 

đó, Ben tự nói to giữa đông ngƣời: “Ôi! tham lam!”. Sau đó ngƣời nhà đem 

thêm sữa, và sắp cho vào bát của Ben, thì Ben liền chặn lại bảo: “Thôi cám 

ơn! Ý nghĩ tham lam của tôi đã ăn hết phần của tôi rồi! (Sƣ Tử Tuyết Bờm 

Xanh)  

Nếu ai cũng biết nghiêm túc thấy lại mình một cách chân thật nhƣ thế, chắc 

chắn trên đƣờng tu hành rất mau tiến. Và hẳn đâu còn có ăn trộm trên cõi 

đời này! Mà nếu không có phản quan thì sao thấy đƣợc nhƣ thế  Cho nên 

đối với ngƣời tu, công phu soi lại mình rất là quan trọng, là then chốt trong 



mọi pháp tu. Pháp tu nào mà thiếu soi lại mình là khó đạt đến cứu cánh. 

Tụng kinh, lễ Phật nhiều mà không biết soi lại mình để thắng những phiền 

não sinh khởi cũng chƣa là hay!  

Nhƣ ông Tăng tên Phép  ạt, tụng thuộc lòng kinh Pháp Hoa, đến gặp Lục 

Tổ Huệ Năng, làm lễ mà đầu không sát đất, bị Tổ quở:  

- Lễ mà đầu không sát đất sao bằng chẳng lễ  Trong tâm của ông hẳn có một 

vật, ông đã chứa đựng việc gì   

Pháp  ạt đáp:  

-  ã tụng kinh Pháp Hoa đến ba nghìn bộ.  

Tổ bảo:  

- Nếu ông tụng đến mƣời nghìn bộ mà nhận đƣợc ý kinh, chẳng lấy đó cho 

là hơn, thì cùng ta đồng đi.  

Nay ông cậy có sự nghiệp này đều chẳng biết lỗi. Hãy nghe ta nói kệ:  

                                Lễ vốn bẻ cờ mạn  

                                 ầu sao không sát đất  

                                Có ta tội liền sinh  

                                Quên công phƣớc không sánh  

                                                ***  

                                (Lẽ bổn chiếc mạn tràng  

                                 ầu hề bất chí địa   

                                Hữu ngã tội tức sinh  

                                Vong công phƣớc vô tỷ)  

 ó là tụng kinh nhƣng chƣa đạt ý kinh, thiếu soi lại mình, để tâm ngã mạn 

nó chen vào nên lễ Tổ mà đầu không sát đất, Tổ quở để nhắc ông thấy lại 

mình mà tỉnh ngộ, không chấp vào đó thì phƣớc mới không sánh đƣợc.  

---o0o--- 

V-         

Tu hành có nhiều cách, nhƣng nói đơn giản lại, thắng đƣợc mình là 

chính yếu. Tu công phu nhiều, ngồi thiền suốt ngày, ăn lá cây, uống nƣớc 



suối, ngày ăn một bữa, ngồi trong tuyết lạnh… mà không thắng đƣợc mình, 

gặp sân liền sân, gặp tham liền tham, đụng danh kẹt danh, thấy lợi dính lợi… 

cũng chƣa đƣợc bậc giác ngộ khen ngợi!  

Phải luôn luôn tinh tiến thắng đƣợc chính mình, lấy lại quyền làm chủ đã từ 

bao đời bị đám giặc lòng đoạt lấy.  ó là con đƣờng sống an vui.  

---o0o--- 

CHẲNG LẦM NHÂN QUẢ 

I-       Ề     BÁ  BỎ      Q Ả   Ă   ? 

Nhân quả là đạo lý căn bản của ngƣời học Phật. Ngƣời tu, nhất là tu 

Thiền cần phải hiểu rõ, nhận kỹ điểm này, không để sảy chân sa đọa phải hối 

hận kiếp kiếp lâu dài. Bời ngƣời tu Thiền thƣờng nghe nói: “Xƣa nay không 

một vật”, thì nhân quả để ở chỗ nào  Nhân quả có hay không    

 ây dẫn câu chuyện thời Tổ Bá Trƣợng: Sƣ mỗi khi thƣợng đƣờng dạy 

chúng, có một ông già theo chúng nghe pháp. Hôm nọ, chúng ra hết chỉ còn 

ông già không đi. Sƣ hỏi:  

- Ông là ngƣời gì    

Ông già thƣa:  

- Con chẳng phải ngƣời, thời quá khứ thuở  ức Phật Ca diếp, con làm tăng ở 

núi này, nhân học trò hỏi: “Ngƣời đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng ”. 

Con đáp: “Không rơi vào nhân quả”. Do đó đến năm trăm đời đọa làm thân 

chồn. Nay thỉnh Hòa thƣợng chuyển một câu nói để con thoát khỏi thân 

chồn.  

Sƣ bảo:  

-  Ông hỏi đi!  

Ông già hỏi:  

- Ngƣời đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng    

Sƣ đáp:  



- Không lầm nhân quả.  

Ngay câu nói ấy, ông già đại ngộ làm lễ thƣa:  

- Con đã thoát thân chồn. Con ở sau núi dám xin Hòa thƣợng lấy theo lễ 

Tăng chết mà tống táng con.  

Sƣ vào trong kêu Duy Na đánh kiểng bảo chúng ăn cơm xong đƣa đám một 

vị tăng.  ại chúng nhóm nhau bàn tán: “ ại chúng đều mạnh, nhà dƣỡng 

bệnh không có ngƣời nào nằm, tại sao có việc này ”.  

Sau khi ăn cơm xong, Sƣ dẫn chúng đến hang núi phía sau, lấy gậy khơi lên 

thấy xác một con chồn vừa chết, bèn làm lễ thiêu nhƣ vị Tăng.  

Trong đây cho thấy ngƣời làm thầy chỉ đáp lầm một chữ thôi mà phải năm 

trăm kiếp đọa làm chồn. Ngƣời học đạo có thể hời hợt, khinh thƣờng đối với 

việc này sao   

Bởi ông Tăng đáp “chẳng rơi”, tức gạt nhân quả qua một bên, sống ngoài 

nhân quả.  ó là phủ nhận một bên, rơi vào đoạn kiến nguy hiểm! Xƣa, Tôn 

giả  ại Mục Kiền Liên là bậc A La Hán thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử 

Thanh Văn của Phật, nhƣng đến cuối đời, bị bọn xấu đánh nát thân, thì thế 

nào  Hơn nữa, đối trong con mắt nhà Thiền, câu hỏi: “Có rơi không” là đã 

mắc kẹt hai bên, “rơi - chẳng rơi” rồi. Câu đáp “chẳng rơi”, cũng là rớt một 

bên, cho thấy ngƣời đáp chƣa đủ mắt sáng.  

Tổ Bá Trƣợng đáp: “Chẳng lầm” tức không kẹt “rơi” hay “chẳng rơi”, mà 

chính là thấy rõ ràng, thấy tƣờng tận nhân quả, không chút sai lầm, không 

chút lờ mờ hỗn tạp.  ó mới thật là bậc sáng suốt. Cho nên ngƣời đại tu hành 

là đã mở sáng mắt trí tuệ, thấy tột cùng nhân quả không còn nghi ngờ.  

Trong Tuyệt Quán Luận có đoạn nhân duyên hỏi đáp:  

Hỏi:  

- Có nhân duyên đƣợc sát sinh chăng    

 áp:  

- Lửa hoang đốt núi, gió mạnh thổi gãy cây, núi lở đè thú, nƣớc tràn làm trôi 

trùng, tâm đƣợc đúng nhƣ thế thì cả đến ngƣời cũng giết đƣợc. Nếu có tâm 



do dự, thấy sống, thấy giết, trong đó chƣa hết tâm có, thì dù đến con kiến 

cũng buộc mạng ông.  

Nghĩa là vừa có động niệm là không tránh khỏi nhân quả; huống nữa đã tạo 

tác rổi lại khởi tâm biện luận để muốn phủ nhận nhân quả đƣợc sao    

Thiền sƣ Thừa Hạo khoảng niên hiệu Thiên Khánh 1023 – 1031, xuất gia ở 

viện đại Lực, sau sƣ đến tham học với Thiền sƣ Tƣ Quảng ở Bắc Tháp, đạt 

thấu huyền chỉ, đƣợc Tam muội đại tự tại. Sƣ có may cái khố vải, rồi viết tên 

các vị Tổ sƣ trên đó tùng lâm gọi là Hạo Bố Côn. Có ông tăng trẻ thấy vậy 

bắt chƣớc cũng may một cái làm nhƣ thế. Sƣ biết đƣợc, gọi ông đến quở 

trách. Một tuần sau ông tăng ấy thổ huyết chết.  

Học thiền không tới nơi mà bắt chƣớc là nguy hiểm nhƣ thế. Làm để tỏ ra ta 

đây đạt Thiền, ta đây tự tại không vƣớng mắc… Nhƣng không ngờ mình đã 

vƣớng mắc rồi. Vƣớng cái gì  Tức là vƣớng mắc vào cái khuôn của ngƣời 

xƣa. Thêm một điểm nữa là, đã có tâm làm rồi, thì chạy đâu cho khỏi  Có 

tâm thì có pháp, có mình, có ngƣời, có đủ tất cả, không thể lý luận để chạy 

trốn!  

Hòa thƣợng Minh hỏi Quốc Sƣ  ức Thiều ở Thiên Thai:  

- Ngài Ca Diếp mang chiếc y trƣợng sáu của  ức Thích Ca vào núi Kê Túc 

đợi lúc Di Lặc hạ sanh mới đem y một trƣợng sáu khoác lên trên thân nghìn 

thƣớc của  ức Di Lặc, kích thƣớc vẫn vừa vặn. Chỉ nhƣ thân của  ức Thích 

Ca cao một trƣợng sáu, thân  ức Di Lặc cao một nghìn thƣớc, vậy thì thân 

biết rút ngắn lại hay y biết nới dài ra   

Sƣ đáp:  

- Ông lại hội.  

Minh phủi áo đi ra.  

Sƣ nói:  

- Kẻ tiểu nhi, Sơn tăng nếu nhƣ đáp cho ông chẳng phải, chính sẽ có nhân 

quả. Ông nếu chẳng phải, ta sẽ thấy rõ.  

Minh trở về bảy ngày sau bị thổ huyết. Hòa thƣợng Phù Quang khuyên:  



- Ông mau đi sám hối.  

Minh liền đến phƣơng trƣợng của Sƣ buồn khóc thƣa:  

- Nguyện Hòa thƣợng từ bi nhận cho con sám hối.  

Sƣ bảo:  

- Nhƣ ngƣời té xuống đất, nhân đất mà đứng dậy, ta chƣa từng dạy ông có 

ngã hay đứng.  

Minh lại thƣa:  

- Nếu Hòa thƣợng cho con sám hối, con nguyện suốt đời hầu Hòa thƣợng.  

Sƣ vì Minh mà nói ra:  

- Phật Phật đạo đạo đồng, bổng dƣng chia có cao thấp. Thích Ca, Di Lặc nhƣ 

con dấu in vào đất bùn.  ây cho thấy nhân quả không phải là chuyện đùa 

chơi, phải rất cẩn thận!  ối với nhân quả không có luật sƣ biện hộ nhƣ ở thế 

gian, mà gốc chính từ tâm tạo thành, tâm gây ra để có nghiệp quả báo, thì 

cũng phải chính từ tâm mà chuyển nghiệp. Tâm không chuyển chỉ cứ lý luận 

suông thì không thể sạch đƣợc nghiệp. Ngƣời chân chính học đạo phải thật 

chín chắn nhận định rõ ràng chỗ này!  

---o0o--- 

II- NHÂN VÔ    Ờ  , Q Ả  Ô    Ờ   

Ngƣời tu giải thoát nhƣng không rõ nhân quả, lấy tâm sinh diệt tu 

hành thì đƣợc quả là sinh diệt không nghi. Ngày xƣa nhiều vị tu Tiên, đem 

tâm tƣởng bám vào cái ta sinh diệt này mà tu, cầu sống lâu, cầu thần thông, 

cuối cùng vẫn thuộc luân hồi, không hết phiền não.  

Trong tập Nhân Thiên Bảo Giám có thuật lại câu chuyện Lữ  ồng Tân 

Thiền sƣ Hối Cơ ở Hoàng Long. Ông sống vào khoảng thời  ƣờng, niên 

hiệi Thiên Bảo (742-755), nhiều lần đi thi Tiến sĩ mà không đậu, nhân đó đi 

dạo chơi ngọn Hoa Sơn gặp Chung Ly Quyền, là vị lang tƣớng đời Tấn tránh 

loạn vào núi học pháp dƣỡng mạng, lúc đó đem truyền dạy cho ông thuật 

luyện Kim đan và kiêế pháp Tiên thiên, ông đạt đƣợc phép dạo đi tự tại.  



Nhân đi qua núi Hoàng Long ở Châu Ngạc thấy khí tía vờn quanh, ông nghi 

là có bậc di nhân ở, bèn đi vào thì gặp lúc Thiền sƣ Cơ thƣợng đƣờng. Sƣ 

biết có ngƣời lạ ẩn dƣới tòa, liền lớn tiếng bảo:  

- Trong chúng có kẻ trộm pháp.  

Ông đi ra hiên ngang hỏi:  

- Trong một hạt lúa chứa thế giới, trong nồi nửa thăng nấu núi sông, hãy nói 

ý chỉ này thế nào   

Sƣ đáp:  

- Quỷ giữ thây chết.  

Ông thƣa:  

- Ngặt vì trong túi chứa thuốc trƣờng sinh bất tử thì sao   

Sƣ bảo:  

Dù trải qua tám muôn kiếp, cuối cùng cũng phải chết mất thôi.  

Lữ đồng Tân bất mãn, bực tức bỏ đi.  ến tối, ông phóng kiếm đến định hại 

Sƣ. Sƣ đã biết trƣớc nên lấy pháp y trùm lên đầu rồi ngồi nơi phƣơng 

trƣợng. Kiếm bay đến bay quanh Sƣ mấy vòng, Sƣ lấy tay chỉ, kiếm liền rơi 

xuống đất. Ông tạ tội. Sƣ nhân đó gạn hỏi:  

- Trong nồi nửa thăng thì chẳng hỏi, thế nào là trong một hạt lúa chứa thế 

giới   

Ông ngay lời đó liền có tỉnh, bèn làm bài kệ:  

                    Bóp nát bầu rƣợu đập vỡ đàn,  

                    Giờ đây chẳng luyến thuốc Kim đan.  

                    Từ khi gặp đƣợc Hoàng Long đó,  

                    Mới biết từ xƣa dụng tâm quàng.  

                    Ảo khƣớc biều nhi toái khƣớc cầm,  

                    Nhƣ kim bất luyến thủy trung kim  

                    Tự tùng nhất kiến Hoàng Long hậu,  

                    Thủy giác tùng tiền thố dụng tâm.  



Cho thấy ông Lữ  ồng Tân tu đƣợc thần thông, đƣợc sống lâu nhƣng phiền 

não không sạch, tâm hơn thua còn nặng, tức là vẫn sống trong lòng sinh tử 

luân hồi thôi.  

Thiền sƣ Cơ ở Hoàng Long thƣơng xót đánh thức cho ông thấy rõ, dù luyện 

đƣợc Kim đan, uống thuốc tiên sống lâu hàng ngàn năm, nhƣng cuối cùng 

cũng phải chết, cũng trở lại luân hồi, đó chỉ nhƣ quỹ giữ thây chết thôi. Phải 

tỏ ngộ đƣợc tự tánh, là cái nhân không sanh diệt mà nƣơng đó tu hành, mới 

là con đƣờng giải thoát chân thật.  

Trong thời Tôn giả Ƣu Ba Cúc  a có tỳ kheo Thiện Kiến ở nƣớc Kế Tân tu 

hành chứng đƣợc tứ thiền và năm thứ thần thông. Gặp những lúc trời hạn 

hán, ông thƣờng cầu đƣợc mƣa nên khởi lòng tăng thƣợng mạn, tự cho mình 

đã đƣợc quả A-la-hán. Tôn giả Ƣu Ba Cúc  a muốn độ ông, Ngài bèn hóa 

làm cho mƣời hai năm hạn hán. Mọi ngƣời đều hoảng sợ, đến chỗ Tôn giả 

bạch rằng: “Kính mong Ngài vì chúng con mà cầu mƣa cho”. Tôn giả đáp: 

“Ta không thể cầu mƣa, ở nƣớc Kế Tân có Tỳ kheo Thiện Kiến có khả năng 

cầu mƣa”. Khi ấy mọi ngƣời trong nƣớc liền sai sứ đi qua chỗ Tỳ Kheo kia 

cầu thỉnh. Tỳ kheo Thiện Kiến nhận lời thỉnh, dùng sức thần thông của thế 

tục bay đến nƣớc Ma  ột La đồng thỉnh cầu: “Bạch Xà Lê! Xin Ngài vì 

chúng con mà cầu mƣa cho!”. Tỳ Kheo Thiện Kiến cầu mƣa kết quả mƣa to 

ngập đầy các nơi. Mọi ngƣời đều vui mừng sắm sửa đồ cúng đem đến cúng 

dƣờng. Tỳ Kheo Thiện Kiến rất đƣợc lợi dƣỡng, liền khởi lòng kiêu mạn nói 

rằng: “Chỗ Ngài Ƣu Ba Cúc  a đƣợc cúng dƣờng chẳng bằng ta”. Sau đó 

Tỳ Kheo ấy liền tự suy nghĩ: “Bậc A-la-hán thì không có ngã mạn, mới biết 

ta nay chẳng phải là A-la-hán rồi”.  

Tỳ Kheo ấy liền đi qua chỗ Tôn giả cầu chỉ dạy phƣơng pháp để tiến thêm. 

Tôn giả bảo: “Ông chẳng giữ gìn phép tắc của Phật, làm sao dạy ông  Phật 

chẳng cho Tỳ Kheo cầu mƣa, ông đã làm lại còn sanh tâm kiêu mạn, làm sao 

tự nói rằng ta đƣợc A-la-hán ”. Tỳ Kheo ấy liền hƣớng về Tôn giả chí tâm 

sám hối. Tôn giả chỉ dạy cho, ông liền đắc quả A-la-hán.  

Nhƣ vậy Tỳ Kheo Thiện Kiến tu hành chứng đƣợc tứ thiền, đƣợc năm thần 

thông nhƣng còn lòng kiêu mạn, tức cái nhân sinh tử chƣa hết nên không 

chứng đƣợc giải thoát vô sinh. Cũng may là ông tỉnh lại, nếu không, cứ bám 

chặt vào đó cho là mình đã thật đắc đạo, rồi khinh thƣờng các bậc thánh 

khác, thì cuối cùng không biết sẽ đi về đâu  Giải thoát thì hẳn là khó đến rồi.  



Còn ngƣời tu cầu phƣớc đời sau hƣởng thế nào   ây là tu trong luân hồi, 

nhƣng tránh mất thân ngƣời. Bởi đời sau hƣởng là ai hƣởng  Ta hƣởng chớ 

gì!  ó là con máng tính chấp ngã, nghĩ đến mình hƣởng, tức còn vƣớng 

trong sinh tử. Kinh Kim Cang Phật dạy bố thí bảy báu đầy cả hằng sa thế 

giới, không bằng ngƣời trì bốn câu kệ kinh Kim Cang . Bởi bố thí nhiều thì 

đƣợc phƣớc lớn rồi cứ lo hƣởng phƣớc, sinh đi sinh lại để hƣởng trong vòng 

luân hồi này, với con mắt của bậc giác ngộ cũng đâu có gì vui sƣớng! Mỗi 

một lần sinh tử là bao nhiêu đau khổ trong đó, đâu hẳn là vui. Hơn nữa, nếu 

thiếu trí tuệ mà có phƣớc tức còn lòng tham thì càng tham thêm.  

Nhƣ chuyện vua  ảnh Sanh, do phƣớc báu đời trƣớc, vua cai trị một nƣớc 

rộng lớn, có vòng vàng, voi bạc, ngựa khỏe, ngọc minh châu, vợ xinh đẹp, 

quan văn trung hiếu, quan võ hùng dũng và một ngàn ngƣời con. Vua đƣợc 

trời mƣa vàng bạc, các nƣớc bốn phƣơng thần phục, nhƣng vẫn chƣa thỏa 

mãn, vua nghĩ muốn lên cõi trời cho biết. Nhờ phƣớc lành của vị chuyển 

luân vƣơng, chiếc vòng vàng kéo vua bay lên trời. Trời  ế Thích nhìn thấy 

vua  ảnh Sanh liền ra nghinh đón vào trong cung trời và nhƣờng tòa cho 

ngồi. Vua  ảnh Sanh ngồi xong, nhìn xuanh quanh thấy cung điện làm bằng 

bảy báu, tỏa sáng khác xa ở nhân gian, vua chƣa từng thấy bao giờ, lúc đó, 

vua thầm nghĩ: “Ở hạ giới, ta đã thống lĩnh đất đai bốn phƣơng, ngọc ngà 

châu báu, mỹ nữ nhiều vô kể, nhƣng những thứ đó đâu có thể sánh đƣợc với 

những thứ ở thiên cung này. Hay là trời  ế Thích sắp qua đời, ngài gọi ta 

ngồi vào cung điện này để cho ta cai quảng  cả trên trời lẫn hạ giới, thật là 

tuyện diệu biết bao!”.  

Vua  ảnh Sanh vừa có ý nghĩ xấu đó, bị trời  ế Thích đẩy rơi trở lại hạ 

giới. Sau đó vua mắc bệnh nặng, các đại thần đến vây quanh thăm hỏi, vua 

trịnh trọng bảo:  

- Các ngƣơi luôn ở bên ta, tất cả những gì ta làm, các ngƣơi đều biết rõ. Nếu 

nhƣ sau này có ai đó hỏi: “ ại vƣơng của các ngƣơi chết nhƣ thế nào ”. Các 

ngƣơi phải đáp rằng: “Ông ta chết vì bệnh tham lam vô độ. Bây giờ ta đã 

hiểu rằng tham lam là con dao lợi hại để làm tổn hại sinh mạng của con 

ngƣời, là nọc độc làm vong quốc! Tiếc quá, ta hiểu ra thì đã muộn rồi. Các 

ngƣơi nên bảo ngƣời đời rằng: tham lam là ngọn lửa thiêu thân, chớ nên xem 

thƣờng!  

Nói xong, vua  ảnh Sanh buông xuôi tay xuống, ngài qua đời. (Theo truyện 

cổ Phật giáo).  



 ây cho thấy, ngƣời có phƣớc nhƣng thiếu tuệ, bị lòng tham sai khiến, tham 

không biết đủ, tham quá mức nên đành chịu khổ.  ã lên đƣợc cung trời, 

đƣợc vua trời nhƣờng cho ngồi chung tòa, vẫn còn chƣa biết đủ, muốn 

chiếm luôn tòa ngồi một mình, thành tổn phƣớc, rơi trở lại nhân gian.  

Kinh Pháp Cú câu 186-187, Phật cũng dạy:  

                        Giả sử mƣa vàng bạc   

                        Cũng chẳng thỏa lòng tham  

                         Ngƣời trí rõ ái dục   

                        Vui ít mà khổ nhiều  

                        Thế nên vui cõi trời  

                        Ngƣời cũng chớ mong cầu  

                         ể tử bấc chính giác  

                        Chỉ cần trừ ái dục.  

Nghĩa là, lòng tham của con ngƣời là không đáy, không biết đâu là giới hạn. 

Mà nhƣ vậy thì có bao giờ đƣợc thỏa mãn  Không thỏa mãn thì sao gọi là 

vui đƣợc  Nên gọi là vui trong cái khổ thôi!  ó là nói về cái vui trong luân 

hồi thuộc nhân quả sinh diệt, giữ không mất thân ngƣời, để tiến lên nữa, chớ 

không dừng ngay đây.  

---o0o--- 

III-        Ẳ        D Ệ , Q Ả   Ẳ        D Ệ  

Ngƣời tu hành giải thoát muốn đạt quả chẳng sinh diệt, phải chọn 

đúng cái nhân chẳng sinh diệt mà tu, nhân quả tƣơng ứng với nhau thì chỗ 

làm mới đáng tin chắc.  

Trong kinh Viên Giác, Bồ tát Văn Thù hỏi Phật:  

- Bạch  ức  ại Bi Thế Tôn! Xin vì chúng nghe pháp trong này mà nói nhân 

địa pháp hạnh thanh tịnh bổn khởi của  ức Nhƣ Lai, và nói cho các Bồ tát 

đối với  ại thừa phát tâm thanh tịnh, làm sao mà xa lìa các bệnh, hay khiến 

cho chúng sinh đời sau, ngƣời cầu  ại thừa khỏi rơi vào tà kiến   

Phật bảo:  

- Này thiện nam tƣ!  ức Vô thƣợng pháp vƣơng có môn  à-la-ni tên Viên 

Giác, lƣu xuất tất cả thanh tịnh chân nhƣ, Bồ đề, Niết bàn và Ba-la-mật, trao 



dạy cho các bồ tát. Tất cả nhân địa bổn khởi của Nhƣ Lai đều y nơi giác 

tƣớng thanh tịnh viên chiếu này, hằng đoạn vô mình mới thành Phật đạo.  

Tức Bồ tát Văn Thù hỏi  ức Phật về nhân địa ban đầu của các  ức Phật tu 

hành, nhân đó mà thành quả Viên Giác. Phật chỉ rõ, nhân địa đó, chỉ là y 

theo tánh Viên Giác thanh tịnh mà dứt sạch vô minh, liền thành quả giác. 

Tánh Viên Giác tức tâm thể chân thật không sinh không diệt nơi mỗi ngƣời 

chứ không gì khác. Lấy đó làm nhân địa tu hành, tức khế hợp với quả 

thƣờng trụ, đó là nhânq quả tƣơng ƣng với nhau, việc làm thành tựu nhƣ ý 

nguyện là không nghi.  

Kinh Kim Cang, Phật cũng từng dạy Bồ tát phát tâm Vô Thƣợng Chính 

 ẳng Chính Giác, muốn hàng phục tâm, phải độ tất cả chúng sinh vào vô dƣ 

Niết bàn mà không thấy có một chúng sinh đƣợc diệt độ.  

Phát tâm Vô Thƣợng Chính  ẳng Chính Giác, tức tâm chẳng sinh chẳng 

diệt.  ộ hết chúng sanh vào vô dƣ Niết bàn, tức sống trở về trƣớc khi động 

niệm.  ó là sống trong tâm chẳng sinh chẳng diệt, không theo các tâm sinh 

diệt động khởi, đi lang thang vào các trần quyên mất đƣờng về. Chỗ tu hành 

chân thật là nhƣ thế, đâu thể lẫm lẫn!  

Kinh Lăng Nghiêm, qua bảy chỗ Phật gặn hỏi tâm cuối cùng Phật bảo A-

nan:  

- Ngay cả hƣ không còn có tên, có tƣớng, huống chi cái chân tâm sáng suốt, 

trong sạch, nhiệm mầu, là tánh của tất cả tâm mà không tự thể sao   

Song nếu ông quyết chấp cái phân biệt giác quan, hiểu biết là tâm, thì cái 

tâm ấy phải rời hành tƣớng của các trần: sắc, thanh, hƣơng… có toàn tánh. 

Chứ hiện nay, ông vâng nghe pháp âm của ta, đó là nhân tiếng mà có phân 

biệt, dầu cho diệt hết tất cả thấy, nghe, giác, biết, bên trong giữ lấy cái trống 

rỗng, u nhàn thì cũng còn là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi.  

Tôi không bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhƣng ông phải chính nơi 

tâm ông, suy xét chính chắn, nếu rời tiền trần không có tự thể, thì nó chỉ là 

sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không thƣờng trụ, vậy khi chúng 

biến diệt, cái tâm nƣơng vào tiền trần ấy cũng đồng nhƣ lông rùa sừng thỏ, 

ắt pháp thân của ông cũng đồng với hoại diệt, còn gì để chứng Vô sanh pháp 

nhẫn   



Tức là Phật không bác bỏ tâm phân biệt, song phải nhận rõ thể chân thật  của 

nó để sống không lầm nhân quả để tu hành. Bởi tâm suy nghĩ phân biệt là 

thứ luôn luôn đi theo duyên, theo cảnh cần phải có đối tƣợng mới tồn tại. Lìa 

đối tƣợng, không chỗ duyên là nó mất dấu, là hết phân biệt.  ó không phải 

là chỗ tựa vững chắc. Còn tánh phân biệt lìa tiền trần tức lìa đối tƣợng mà nó 

vẫn có, vẫn thƣờng hiện hữu đó mới là cái nhân thƣờng trụ, luôn có mặt 

không thiếu vắng.  ây mới đích thực là cuộc sống vững chắc lâu dài không 

có gì phá hoại đƣợc. Do đó, trong nhà thiền dạy ngƣời phải minh tâm kiến 

tính, tin nhạn mặt mày chân thật xƣa nay của chính mình, nếu chƣa nhận 

đƣợc chỗ này là vẫn còn đứng ngoài cửa Tổ, chƣa vào nhà thiền.  

Thiền sƣ Hoài Nhƣợng ở Nam Nhạc bảo  ạo Nhất tức Mã Tổ sau này: “Nếu 

lấy thành hoại, tụ tán mà thấy đạo là không thể thấy đạo”. Tức đem cái sinh 

diệt vô thƣờng mà vào đạo là không thể đƣợc. Muốn vào đạo, phải dám 

buôn cái vô thƣờng sinh diệt này, tin nhận chẳng vào cái chân thật không 

sinh diệt mới là chỗ gặp nhau với chƣ Tổ.  

Thiền sƣ Phổ Nguyên ở Nam Tuyền cũng từng dạy chúng: “Chỉ lãnh hội 

đƣợc tính từ vô lƣợng kiếp đến giờ không biến đổi tức tu hành, diệu dụng 

mà chẳng trụ tức hạnh Bồ tát”.  

Ý Sƣ bảo, lãnh nhận tính không sinh diệt nơi mình, đó là chỗ sống chân thật, 

là tu hành, ngoài ra đều là phƣơng tiện chƣa phải thật. Ngƣời tu thiền phải 

nắm rõ then chốt này để tu hành không lầm nhân quả, thì bảo thành tựu đƣợc 

ý nguyện.  

Thiền sƣ Sƣ Bị ở Huyền cũng dạy chúng:  

- Nay ông muốn ra khỏi cái chủ tể của thửa ruộng thân năm uẩn, chỉ biết 

nhận lấy thể kim cƣơng bí mật. Cổ nhân đã nói với các ông: “Viên thành 

chính kiến khắp sa giới”. Nay tôi lấy ít phần nói thí dụ, các ông có trí do đó 

có thể biết: các ông thấy mặt trời nơi thế giới này chăng   Ngƣời thế gian tạo 

tác, sinh hoạt, bao nhiêu việc tâm hành tạo nghiệp đều nhờ ánh sáng mặt trời 

mà có. Song mặt trời có nhiều thứ đến tâm hành chăng  Lại có chỗ chẳng 

giáp chăng  Muốn biết thể kim cƣơng này cũng nhƣ thế. Hiện nay núi sông 

đất bằng, mƣời phƣơng cõi nƣớc, sắc không sáng tối và thân tâm ông, đều 

nhờ cái oai quang viên thành của ông mà hiện.   

Cả thảy trời ngƣời các loài quần sinh tạo nghiệp, thọ quả báo có tính không 

tính, đều nhờ cái oai quang của ông, cho đến Chƣ Phật thành đạo, thành quả, 

tiếp vật lợi sanh, đều trọn nhờ cái oai quang của ông. Nhƣng thể kim cƣơng 



lại có phàm phu chƣ Phật chăng  Có tâm hành của ông chăng  Không thể 

nói không là đúng đƣợc. Biết chăng  Ông đã có cái kỳ đặc nhƣ thế, bày hiện 

chỗ xuất thân sao chẳng phát minh lấy  Lại theo ngƣời nhằm trong thửa 

ruộng thân năm uẩn, trong cõi quỹ mà tìm kế sống. Hẳn là tự dối mất vậy. 

Chợt gặp quỷ vô thƣờng đến, mắt trợn miệng méo, thân kiến mạng kiến nhƣ 

thế ấy thật khó chống chọi đƣợc. Giống nhƣ lột vỏ con rùa sống, thật khổ!  

Muốn tu giải thoát chân thật, phải nhận thể Kim Cang bí mật, tức cái nhân 

chẳng sinh chẳng diệt nơi mỗi ngƣời đều sống hằng ngay trong cái oaiq uang 

đó. Chớ lầm nhận thân năm uần này, nó là cái sinh diệt vô thƣờng, sẽ đƣa 

đến quả sinh tử luân hồi, không phải là lối ra.  

Hàn Sơn có một bài thơ:  

                                Một bình vàng đúc thành,  

                                Một bình nặn từ đất.  

                                Hai bình mặc anh em,  

                                Cái nào là bền chắc    

                                Muốn biết bình có hai,  

                                Cần rõ nghiệp chẳng một.  

                                Lấy đây nghiệm nhân sinh,   

                               Ngày nay tu hành đấy.  

                                             ***  

                                ( Nhất bình chú kim thành,   

                                  Nhất bình duyên nê xuất.  

                                  Nhị bình nhậm quân khan,  

                                  Na cá bình lao thật.  

                                  Dục tri bình hữu nhị,  

                                  Tu tri nghiệp phi nhất,  

                                  Tƣơng thử nghiệp sinh nhân.  

                                   Tu hành tại kim nhật. )  

Trong đây, Ngài Hàn Sơn muốn nhắc cho ngƣời sáng suốt, phải khéo nhận 

rõ hai cái nhân quả vô thƣờng sinh diệt và bền chắc lâu dài, để lấy đó tu 

hành đúng đắn không phải ăn năn về sau.  

---o0o--- 



IV-            D Ệ ,  Õ   Ẳ        D Ệ  

Cái chân thật chẳng sinh chẳng diệt là phải nhận ngay trong cái sinh 

diệt, không phải tìm đâu khác. Lìa bỏ sinh diệt để tìm chẳng sinh diệt, là còn 

có tâm lấy bỏ, cũng thuộc sinh diệt.  ây là đạo lý thực tế, mỗi ngƣời có thể 

chứng nghiệm ngay cuộc sống này.  

Có vị tăng hỏi Thiền sƣ Huệ ở Hoa Nghiêm:   

- Vọng tâm không chỗ nơi tức Bồ đề.  

Vọng tâm tức là cái sinh diệt vô thƣờng, là hƣ dối không thật. Nhƣng ngay 

khi vọng thấy rõ nó vốn không có chỗ nơi, không có gốc nguồn thật sinh, tức 

đó là Bồ đề rồi! Bởi nếu nó thật có chỗ nơi thì đâu gọi là vọng. Chính ngay 

khi vọng đó, đã sẵn tính chân trong đó rồi. Chỉ vì quên tính chân mới khởi 

vọng, rồi lầm theo đó thành đi theo sanh diệt. Giờ ngộ trở lại, ngay vọng tức 

chân, lẽ thật vẫn luôn hiện hữu đó!  

Huệ Khả hỏi Tổ Bồ  ề  ạt Ma:  

- Tâm con chƣa an, xin Hòa thƣợng dạy con pháp an tâm.  

Tổ  ạt Ma bảo:  

- Ông đem tam ra đây ta an cho.  

Huệ Khả lặng im tìm trở lại hồi lâu, liền thƣa:  

- Con tìm tâm không thể đƣợc.  

Tổ  ạt Ma bảo:  

- Ta đã an tâm cho ông rồi!  

 ây là một bài pháp tuyệt diệu mà không phải thuyết dài dòng. Bởi quên 

chân khởi vọng nên thành bất an, rồi chạy đi tìm cách để an. Tâm bất an đó 

là gì  Nắm bắt nó đem trình ra xem! Quả là lầm! Xoay trở lại tìm kỹ nó, nó 

đâu còn chỗ duyên để khởi, tức tự nó lặng mất, không còn bóng dáng để 

thấy. Ngay đó tự an rồi! An tức hợp về tính chân, khỏi tìm đâu nữa. Lối vào 

thiền là đây.  



Thiền sƣ Bổn Tịch tham thiền với Hòa thƣợng  ộng Sơn và đƣợc thầm trao 

tông chỉ. Khi Sƣ từ giã đi,  ộng Sơn hỏi:  

- Ông đi về đâu?  

Sƣ thƣa:  

-  i về chỗ không biến đổi.  

 ộng Sơn hỏi:  

- Chỗ không biến đổi há có đi sao   

Sƣ thƣa:  

-  i cũng chẳng biến đổi.  

 ây là nói lên chỗ sống chân thật của ngƣời đạt đạo.  i tức là động, là sinh 

diệt, biến đổi. Chỗ không biến đổi là chỗ sống thiền. Ngƣời đạt đạo thì ngay 

trong chỗ biến đổi, động chuyển vẫn sống trong bất động, không lầm theo 

cái biến đổi. Sống đƣợc nhƣ vậy tức lìa niệm hai bên động tịnh, còn ai gạt 

mình đƣợc   

 ây là ngay chỗ đi cũng là thiền rồi.  

Và kinh Hoa Nghiêm, khi Phật thành đạo liền than: “Lạ thay! Lạ thay! Tất 

cả chúng sanh đều có đầy đủ dức tƣớng trí tuệ của Nhƣ Lai, chỉ vì vọng 

tƣởng chấp trƣớc mà không thể chứng đƣợc. Nếu lìa vọng tƣởng là trí thanh 

tịnh, trí tự nhiên, trí vô sƣ tự nhiên hiện tiền”.  

Nghĩa là Phật thấy rõ ngay thân chúng sanh vô thƣờng sinh diệt này có sẵn 

thân Nhƣ Lai, chỉ vì những thứ vọng tƣởng chấp trƣớc che đậy mà không 

nhận ra. Chƣ Phật, chƣ Tổ cũng chính ngay thân sinh diệt này mà chứng ngộ 

thân chân thật bất diệt, đâu phải từ nơi nào khác tới.  ó là một lẽ thật muôn 

đời, mỗi ngƣời khéo nhận ra là mở mắt trí tuệ, vén màn vô minh từ vô thủy.  

Rõ ràng ngay thân sinh diệt của chúng sanh đều có đủ ông Phật thƣờng trụ 

vô lƣợng thọ, còn gì nghi ngờ nữa!  

---o0o--- 



V-       Ộ       Q Ả        Ộ    Ệ  

Thiền sƣ Trí Tạng ỡ Tây  ƣờng đang công tác toàn chúng, liền bảo:  

- Nhân quả rõ ràng, phải làm sao  Phải làm sao   

Khi ấy có vị tăng bƣớc ra lấy tay chống dƣới đất. Sƣ hỏi:  

- Làm gì?  

Tăng thƣa:  

- Cứu nhau! Cứu nhau!  

Sƣ bảo đại chúng:  

- Ông tăng này hơi giống chút ít.   

Tăng phủi áo bỏ đi. Sƣ bảo:  

- Trùng trong thân sƣ tử tự ăn thịt sƣ tử.  

Nhƣ vậy tự mình làm, rồi tự mình kêu cứu, ái cứu mình  Trùng trong thân 

sƣ tử tự ăn thịt sƣ tử là tự nhắc ngƣời phải tự khéo giữ gìn. Nhân quả rõ 

ràng, nhít một chút không thể đƣợc. Ngƣời tu kỹ không thể dễ duôi, hời hợt 

trong một niệm. Vừa động niệm là rơi vào nhân quả rồi!  ộng tức là sinh, có 

sinh tức diệt, ngay đó rơi vào nhân quả sinh diệt vi tế. Trong Chứng  ạo Ca 

Thiền sƣ Huyền Giác bảo:  

                    Phải đó, Long Nữ thoắt thành Phật,  

                    Trái đó, Thiện Tinh rơi địa ngục.  

                                       ***  

                   ( Thị tắc Long Nữ đốn thành Phật  

                    Phi tắc Thiện Tinh sanh hãm trụy )  

Nghĩa là ngay một niệm chớp nhoáng đó, liền lên xuống nhƣ điện xẹt, ngƣời 

tu hành có thể khinh thƣờng đƣợc sao  Thành Phật cũng ngay một niệm này, 

vào địa ngục cũng ngay một niệm này, chỉ cách nhau ở mê và giác. Giác nó 

là chân thật, sáng suốt. Mê nó là vào địa ngục, tối tăm. Thấy tột đến chỗ này 

thì tu hành thật kỹ, không dám xem thƣờng trong từng tâm niệm, vậy còn gì 

gạt đƣợc mình   



Nhân quả đến đây không còn là lý cạn cợt nữa, mà phải công phu thật sâu 

mới thấu tột. Cho nên “Chằng lầm nhân quả” liền thoát khỏi kiếp chồn. 

Ngƣời đại tu hành là phải thấy tƣờng tận, thấu tột đến nhƣ thế, đâu thể chỉ 

hiểu suông trên chữ nghĩa. Rất nguy hiểm!  

Vua Trần Nhân Tông từng hỏi Thƣợng sĩ Tuệ Trung:  

- Chỉ nhƣ gìn giữ giới hạnh trong sạch không chút sao lãng là thế nào   

Thƣợng sĩ cƣời không đáp. Ngài thỉnh cầu thêm, Thƣợng sĩ nói hai bài kệ:  

                                Giữ giới cũng nhẫn nhục,  

                                Chuốc tội chẳng chuốc phúc.  

                                Muốn biết không tội phúc,  

                                Chẳng giữ giới nhẫn nhục.  

                                            ***  

                                Nhƣ ngƣời leo lên cây,  

                                Trong an tự cầu nguy.  

                                 Nhƣ ngƣời không leo cây,  

                                Trăng gió có làm gì   

 ây là chỗ sâu sa khó hiểu, hiểu lầm là rơi địa ngục dễ dàng. Ý hai bài kệ 

ngầm chỉ, ngƣời còn có tâm giữ giới, có tâm nhẫn nhục tức là còn chƣa hết 

tội, còn chƣa sạch phiền não tham sân, cho nên mới có giữ, có nhẫn để khắc 

phục nó. Nhƣng trƣớc khi động niệm thì tội phúc trụ vào đâu  Có động niệm 

mới có niệm lành, niệm dữ; niệm lành thì đƣợc phúc, niệm dữ thì mắc tội. 

Nhƣ ngƣời không leo cây, tức trƣớc khi động niệm thì tự an đâu có lo gì; trái 

lại, mình khởi niệm rồi lại lo giữ nó, có phải tốn công nhiều chăng  Tuy 

nhiên sống đƣợc chỗ này không phải dễ, đâu thể lý luận mà đƣợc. Lý luận để 

khỏi tội phúc đƣợc sao  Vì vậy Thƣợng sĩ nói xong liền dặn kỹ: “Chớ bảo 

cho ngƣời không ra gì biết”. Bởi sợ rằng họ nghe suông rồi chỉ bắt chƣớc nói 

rỗng, làm bừa, sẽ chuốc lấy nhân quả khó lƣờng đƣợc! Miệng nói không tội 

phúc nhƣng tâm chứa đầy niệm phải quấy, hơn thua, thì bảo rằng khỏi tội 

đƣợc sao  Rất phải cẩn thận!  

---o0o--- 



VI-         

Ngƣời tu hành, nhất là tu Thiền đối với lý nhân quả phải cho tƣờng 

tận, thấy tột cội nguồn sinh diệt vi tế, không thể hời hợt thông qua, hoặc lờ 

mờ nhân quả dễ đi lạc!  

Hòa thƣợng Hƣ Vân dạy: “ iều kiện Quyềt  ịnh trƣớc khi tu tập, thì điều 

thứ nhất đó là TIN S U NH N QUẢ. Ngài bảo: - Không luận ngƣời nào, 

nếu muốn dụng công tu tập, trƣớc cần phải tin sâu vào nhân quả. Nếu không 

tin nhân quả, thực hành càn bƣớng, không những tu hành chẳng thành công 

mà tam đồ cũng khó tránh” (Tham Thiền  ếu Chỉ)  

 ây là kinh nghiệm của bậc đi trƣớc, ngƣời đi sau phải nhận kỹ để bƣớc đi 

vững chắc thành công.  

Trên đây đã trình bày rõ ràng nhân quả từ thô đến tế, từ vọng đến chân, 

ngƣời tu hành phải nhận định kỹ để sống đúng đắn, không lầm lẫn. Còn 

đƣờng đã chỉ rõ, lối đi đã phân rành chỉ còn tùy ngƣời chọn lấy mà đi thôi!    

---o0o--- 

         Ũ             Á  

Trƣớc tiên dẫn câu chuyện của Sa-di Hiền Trí để mỗi ngƣời nghiệm, 

rồi sau đó sẽ đi sâu vào. Sa-di Hiền Trí là vị Sa-di mới bảy tuổi mà đã chứng 

A-la-hán. Ngài có túc duyên đặc biệt, khi bảy tuổi gia đình cho xuất gia với 

Tôn giả Xá-lợi-phất. Khi Ngài xuất gia, gia đình cúng dƣờng liên tiếp trong 

bảy ngày đầu, và Tôn giả Xá-lợi-phất dạy cho Ngài đề mục quán về các thể 

trƣợc trong thân này. Qua tới ngày thứ tám, gia đình hết cúng dƣờng, Ngài 

phải theo thầy (ngài Xá-lợi-phất) đi khất thực.  

Trên đƣờng đi Ngài thấy ngƣời ta đang vét mƣơng dẫn nƣớc vào ruộng, 

Ngài liền nghĩ (nếu nhƣ mình thì chắc là đi qua luôn vì thấy chuyện này 

thƣờng quá) và hỏi Ngài Xá-lợi-phất:  

- Ngƣời ta đang làm gì vậy?  

Ngài Xá-lợi-phất nói:  

- Ngƣời ta đang vét mƣơng dẫn nƣớc vào ruộng để làm ruộng.  



Ngài nghĩ: “Nƣớc là vật vô tri vô giác mà con ngƣời có thể hƣớng dẫn sử 

dụng nó theo ý của mình để làm chuyện lợi ích. Nhƣ vậy tại sao mình có 

tâm, có tri giác hiểu biết mà không thể hƣớng dẫn tâm mình đi theo con 

đƣờng dẫn đến A-la-hán ”   

 i một đoạn nữa, thấy ngƣời làm tên, đang chuốt những mũi tên, Ngài cũng 

hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:  

-   Họ đang làm cái gì đó   

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:  

-  ây là những ngƣời đang trau chuốt những mũi tên cho ngay thẳng dùng 

để bắn.  

Nghe vậy Ngài cũng có cảm nghĩ: “Tên cũng là vật vô tri không có lý trí gì 

hết mà ngƣời ta còn có thể uốn nắn nó, khiến cho nó ngay thẳng theo ý 

mình. Còn mình là ngƣời có lý trí, có hiểu biết tại sao mình không thể uốn 

nắm tâm mình cho ngay thẳng đúng đắn để đi đến con đƣờng Niết-bàn ”  

 i một đoạn nữa, thấy ngƣời đang đẽo bánh xe, Ngài hỏi ông thầy:  

- Họ làm việc gì   

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:  

-  ó là ngƣời ta đang đẽo những thanh gỗ làm thành bánh xe để dùng vào 

việc chuyên chở.  

Ngài cũng liền nghĩ: “Gỗ cũng là vật vô tri vô giác mà ngƣời ta vẫn có thể 

đẽo nó thành bánh xe để sử dụng theo ý của mình, còn mình có tri giác, có 

hiểu biết tại sao mình không đẽo gọt những điều xấu xa, những điều hƣ dối 

trong tâm mình để cho tâm ý trở thành lợi ích chân thật trên con đƣờng giải 

thoát ”  

Suy nghĩ nhƣ vậy rồi, Ngài xin phép Tôn giả Xá-lợi-phất cho Ngài về trƣớc , 

không đi khất thực nữa. Ngài trao bát lại cho Tôn giả và nói: “Cho phép con 

đƣợc về trƣớc, con có vấn đề cần phải giải quyết.” Nghĩa là trong tâm Ngài 

muốn dứt khoát giải quyết ngay trong ngày nay để chứng A-la-hán mới 

đƣợc. Tôn giả Xá-lợi-phất cũng biết nên cho về. Khi giao chìa khóa phòng, 

Tôn giả dặn:  



- Con vào trong phòng ngồi trong đó đừng ngồi ngoài, sợ nhiều khi bị rắn rít 

cắn.  

Khi về, Sa-di Hiền Trí vào trong phòng ngồi thiền quán, chuyên tâm quá xét 

cho tột cùng. Việc này cảm đến trời  ế Thích, nên trời  ế Thích sai bốn vị 

Thiền vƣơng (Tứ thiên vƣơng) xuống trấn giữ bốn góc vƣờn không cho 

chim chóc hay ngƣời, thú có thể lảng vãng làm xao động trong khu đó, để 

cho Ngài đƣợc thật sự yên tĩnh mà quán xét, còn chính trời  ế Thích thì 

đứng trấn giữ ngay cửa.  

Trong khi đó  ức Phật cũng quán xét và thấy đƣợc tâm trạng và công phu 

của Sa-di Hiền Trí. Lúc Tôn giả Xá-lợi-phất khất thực xong, trở về mà Sa-di 

Hiền Trí vẫn chƣa chứng quả A-la-hán. Nếu để Ngài Xá-lợi-phất mở cửa 

vào thì làm trở ngại, mất thời gian của Sa-di Hiền Trí, cho nên trời  ế Thích 

dùng thần lực làm cho hôm đó mặt trời sáng hoài giống nhƣ đang còn trƣa.  

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất về,  ức Phật ra đón ở trƣớc và Ngài hỏi tới hỏi lui 

nhiều câu để trong đó Sa-di Hiền Trí có thời gian thành tựu đƣợc đạo quả. 

Quả nhiên Sa-di Hiền Trí chứng quả A-la-hán ngay lúc đó.  

Khi đó  ức Phật biết rồi và để Tôn giả Xá-lợi-phất đem vào phần cơm khất 

thực dành riêng cho Sa-di Hiền Trí. Khi Ngài dùng cơm xong, thu xếp đâu 

đó rồi, trời  ế Thích thu thần lực lại thì mặt trời liền tối, coi nhƣ mới ăn 

cơm xong thì tối. Cho nên hôm đó trong chúng thắc mắc, bữa nay sao lạ kỳ! 

 ức Phật biết. Ngài mới đến giải thích là do nhân duyên này.  

 ó là một câu chuyện rất có ý nghĩa và rất tế nhị. Một vị Sa-di mới bảy tuổi 

mà đi đƣờng thấy việc  nhƣ vậy, rồi có thắc mắc, cảm nghĩ nhƣ vậy  còn 

mình thì sao  Mình thấy các việc đó không biết bao nhiêu lần, thấy rồi cứ 

cho qua, cho là chuyện tầm thƣờng không quan trọng. Nhƣng việc đó 

thƣờng hay không thƣờng thì không phải ở tại việc đó mà ở nơi mình, nghĩa 

là một việc tầm thƣờng nhƣng tại sao lại đánh thức nội tâm Sa-di Hiền Trí 

sâu xa nhƣ vậy, còn mình không có gì hết .  

Thứ nhất cũng là do túc duyên của Ngài. Thứ hai nữa, nếu lúc đó tâm của 

Sa-di Hiền Trí đang nghĩ lung tung thì có cảm nghĩ đƣợc những điều đó 

không   i mà ngó trời ngó mây, rồi trong tâm nghĩ là khất thực đƣợc món 

ngon món dở gì đó thì sao  Lúc đó dĩ nhiên tâm Ngài đang chuyên chú vào 

đề mục của Tôn giả Xá-lợi-phâấ dạy.  



Chính chỗ đó là chỗ nhắc nhở của mình, cũng một cảnh đó nhƣng nếu mình 

sống buông lung theo tình thì cảnh đó cũng là cảnh thế tục tầm thƣờng 

không có gì đáng nói. Nhƣng cũng cảnh đó mà với tâm chánh niệm, với tâm 

chuyên chú thì nó cũng thành cảnh giới giác ngộ, cũng thành Phật pháp đối 

với mình. Bao nhiêu đó đủ thấy đâu đâu cũng có thể là Phật pháp đối với 

mình. Chính đó là ý nghĩa của “pháp vô ngã”.  

Lâu nay ngƣời học kinh nghe giảng, nhiều khi nghe nói về “pháp vô ngã”, 

nghe trên danh từ, trên chữ nghĩa mà không hiểu các pháp vô ngã là sao  

Nói mình vô ngã (không có ta) thì dễ hiểu, còn nói pháp vô ngã, pháp mà 

không có ta là sao   ó là muốn nói lên, các pháp không có tánh cố định, 

không có một thể cố định gì hết, tùy theo tâm ngƣời mà nó hiện. Vì không 

cố định cho nên nói vô ngã, vô ngã là vậy, chớ không phải pháp vô ngã là 

pháp không có ta.  

Ở đâu cũng vậy, pháp không cố định là nhiễm, cũng không cố định là tịnh, 

nó cũng không cố định là mê hay là giác, cảnh không phải làm mình mê, 

cũng không phải làm mình giác, tức là không có cố định gì hết, tùy theo tâm 

ngƣời mà nó thành nhễim thành tịnh, thành mê thành giác. Cũng cảnh đó 

nhƣng ngƣời tu đạt đạo nhìn nó mà không nhiễm, còn ngƣời bình thƣờng 

nhìn thì nhiễm. Vậy đổ lỗi cho cảnh sao đƣợc!  ó, rõ ràng nó vô ngã, nó 

không cố định  mà tùy theo ngƣời.  

Chẳng hạn nhƣ câu chuyện của Ngài Viên Ngộ, Ngài tham thiền với Thiền 

sƣ Pháp Diễn một thời gian lâu mà chƣ tỏ ngộ. Một hôm đang hầu thầy thì 

có ông quan  ề hình đến thăm Thiền sƣ Pháp Diễn bàn luận đạo, Pháp Diễn 

hỏi:  

-  ề hình lúc trẻ có đọc thơ Tiểu Diễm chăng   

Ông nói:  

- Có.  

Thiền sƣ Diễn nhắc ở trong đó có hai câu:  

Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự  

Chỉ yếu đàn lang nhận đắc thanh  

Tức là:  



Luôn kêu Tiểu Ngọc nguyên không việc  

Chỉ cốt anh chàng nhận đƣợc tiếng.  

Ngài Viên Ngộ lúc đó đang đi ra ngoài, ông  ề hình nghe tới đó liền “dạ! 

dạ!”  

Thiền sƣ Pháp Diễn bảo:  

- Nhƣng hãy chính chắc cẩn thận.  

Vừa lúc đó ngài Viên Ngộ ở ngoài trở về đứng hầu, nghe qua câu chuyện 

mới hỏi:  

- Nghe Hòa thƣợng nhắc lại thơ Tiểu Diễm nhƣng ông  ề hình có lãnh hội 

đƣợc chăng   

Thiền sƣ Pháp Diễn bảo:  

- Ông chỉ nhận đƣợc tiếng thôi.  

Ngài Viên Ngộ thƣa:  

- Ở trong đó nói rằng “chỉ cốt anh chàng nhận đƣợc tiếng” mà ông ấy đã 

nhận đƣợc tiếng, vì sao lại không phải   

Pháp Diễn bảo:  

- Thế nào là ý Tổ sƣ từ Ấn  ộ sang  – Cây Bách trƣớc sân.  

Ngay đó Ngài Viên Ngộ liền tỉnh ngộ.  

 ây là cô đọng một câu chuyện trong quyển tiểu thuyết, chuyện kể rằng có 

một nàng tiểu thơ có tình ý với một chàng trai ở gần nhà. Một hôm vào buổi 

chiều chạng vạng tối, chàng trai này lân la đến nhà cô thíeu nữ, ý muốn dò 

tìm coi phòng của cô ở chỗ nào nhƣng không biết, nên đi lảng vảng ở ngoài. 

Cô tiểu thơ ở trên gác nhìn thấy nhƣng không biết làm sao cho chàng kia 

biết đƣợc, mà kêu thì lộ rồi, cô nhanh ý gọi đứa hầu tên Tiểu Ngọc:  

- Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc! Hãy đem cái bình trà lại phòng cho cô.  



Ngay đó anh chàng kia nghe thì biết cô ở phòng nào rồi. Cho nên ở đây 

Thiền sƣ Pháp Diễn dẫn lại hai câu thơ “Tần hô Tiều Ngọc nguyên vô sự, 

Chỉ yếu đàn lang nhận đắc thanh”, nghĩa là cô này kêu Tiểu Ngọc luôn 

miệng nhƣ vậy nhƣng không có ý gì hết, koc ó việc gì, chỉ cốt cho anh chàng 

kia nhận đƣợc tiếng của mình thôi, tức là kêu ở đây nhƣng mà ý ở đằng kia. 

 ó, thiền là nhƣ vậy. Cho nên Ngài Viên Ngộ nghe tới đó thì Ngài ngộ.  

Nhƣ vậy cũng một câu chuyện đó, là câu chuyện thế tục thôi, nhƣng qua tay 

của Thiền sƣ thì sao  – Thành chuyện đạo, thành có lý thiền, mà rất sâu chớ 

không phải thƣờng nữa. Còn với thanh niên nam nữ ngoài đời, họ sống theo 

tình cảm của thế tục, khi đọc tới chỗ này thì sẽ nghĩ theo tình ý của nam nữ, 

thành ra thấy câu chuyện đó là cây chuyện của thế tục.  

Cũng câu chuyện này nhƣng với ngƣời tham thiền, tâm chuyên nhất hƣớng 

về đạo thì nghe đó liền đạt đƣợc cái ý “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn 

tự”. Nghĩa là nghe đây nhƣng phải thấy ý đằng kia. Thiền cũng vậy, nói ở 

đây nhƣng mình phải thấy ý đằng kia, tức là không mắc kẹt ở trong câu nói. 

Bao nhiêu đó cho thấy chỗ này là chỗ phải thấu qua giấy mực, ý này rất sâu 

xa.  

Rõ ràng cùng một câu chuyện nhƣng tủy theo tâm ngƣời mà thấy khác nhau, 

nhƣ vậy nó vô ngã không có cố định gì hết. Vậy tại sao mình không thấy 

theo cách thứ hai  Thấy theo cách thứ hai thì hay vô cùng. Cho nên chỉ một 

câu chuyện đó đã nói lên đƣợc nghĩa “đâu đâu cũng là Phật pháp”.  

Trong kinh A-hàm có kể: Một hôm Phật ở thành Xá-vệ tại tinh xá Kỳ Hoàn, 

nhân chuyện mấy con ngựa Phật mới nói bài pháp về bốn loại ngựa. Phật nói 

với các vị Tỳ-kheo” Có bốn loại ngựa mà bậc hiền nhân nên cỡi, tức là 

ngƣời hiền phải nên cỡi bốn loại ngựa:  

- Loại thứ nhất, vừa thấy bóng roi liền sợ, liền đi theo ý của ngƣời chủ, chƣa 

đợi đánh.  

- Loại thứ hai, phải đợi roi chạm đến lông thì mới chịu đi, nghĩa là giơ roi 

lên thì thấy bóng nhƣng còn chƣa sợ, phải đợi roi chạm tới lông mới sợ, mới 

đi.  

- Loại thứ ba, đợi roi đánh vào da hơi đau đau thì nó mới chịu đi theo ý chủ.  

- Loại thứ tƣ, phải đợi roi đánh mạnh đau thấu xƣơng mới chịu đi.  



Phật kể ra bốn loại ngựa đó rồi nói:  ể độ bậc trƣợng phu đi qua bờ giải 

thoát cũng có bốn pháp nhƣ vậy:  

- Loại ngƣời thứ nhất, nghe trong xóm của mình có ai đó bị bệnh đau khổ 

sắp chết liền sanh tâm nhàm chán, tu hành làm lành tiến lên con đƣờng giải 

thoát giác ngộ.  

- Loại ngƣời thứ hai, nghe trong xóm có ngƣời bệnh hoạn thì thấy không 

dính dáng gì tới mình, chuyện đó của ngƣời ta thôi, nhƣng khi chính mắt 

mình thấy ngƣời đó bệnh nặng sắp chết thì bấy giờ mới cảm nhận chuyện vô 

thƣờng, mới phát tâm nhàm chán và tu hành. Ở trƣớc mới nghe thôi là đã 

phát tâm rồi, còn ở đây phải đợi mắt thấy mới đƣợc. Cũng nhƣ ở trên là phải 

đợi roi chạm tới lông mới đi.  

- Còn loại ngƣời thứ ba, thấy thì thấy nhƣng đó là chuyện của ngƣời khác. 

Nhƣng khi thấy bà con ruột thịt của mình hoặc tôi tớ trong nhà bệnh nặng 

sắp chết, lúc đó mới cảm nhận, mới nhàm chán mà tiến tu.  ó cũng là khá 

rồi, nhƣng ở đây phải thấy đƣợc ngƣời gần  mình, còn kia là ngƣời dƣng, 

đâu có dình dáng gì.  

- Loại ngƣời thứ tƣ là khi chính bản thân mình gặp bệnh khổ ngặt nghèo mới 

chịu sanh tâm nhàm chán và tiến tu, chớ còn kia cũng là ngƣời khác thôi.  

Phật nói bốn loại ngƣời đó cũng giống nhƣ bốn loại ngựa trên:  

Loại ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi liền đi cũng nhƣ ở đây vừa nghe ngƣời 

trong xómcó bệnh nặng ngƣời này liền cảm nhận sự vô thƣờng của con 

ngƣời và phát tâm liền.  

Còn ngƣời thứ hai chuyện đó còn xa vừa mới nghe thôi chƣa thấy, phải thấy 

thì mới chịu, cũng nhƣ ngựa kia phải đợi roi chạm tới lông mới đi. Nhƣng đó 

còn là loại ngƣời khá khá,  

Loại ngƣời thứ ba phải thấy bà con tôi tớ gần gũi với mình chịu những cảnh 

đó thì ngƣời này mới cảm nhận đƣợc. Còn những ngƣời khác, ngƣời dƣng 

đâu có dính dáng gì. Coi nhƣ ngƣời này cũng còn tiến đƣợc một bƣớc, cũng 

còn khá khá tuy là phải đợi việc tới bà con mình.  

Còn loại ngƣời thứ tƣ thì phải đợi tới bản thân mình mới chịu, những việc 

kia cũng là còn của ngƣời khác.  



Nhƣ vậy chỉ là chuyện ngựa là chuyện thế gian thôi, nhƣng với Phật cũng 

thành Phật pháp. Tại sao mình không nhìn theo kiểu Phật pháp đó mà nhìn 

theo kiểu thế gian  Với ngƣời bén nhạy luôn luôn khéo phản tỉnh trở lại, thì 

mình thấy cảnh nào cũng là cảnh để mình giác ngộ đƣợc hết. Thấy ngƣời ta 

khổ, là mình cảm nhận đƣợc cuộc đời là vô thƣờng, rồi mình cũng sẽ nằm ở 

trong tình trạng đó, mình cảm nhận đƣợc liền và thức tỉnh để vƣơn lên chớ 

không phải đợi đến lúc mình khổ mới thức tỉnh. Cho nên trƣớc mắt mình 

chỗ nào cũng là Phật pháp cả. Chỗ nào cũng là chỗ vi diệu đểnhắc nhở mình 

chớ không phải cầu đâu xa. Mình cứ nghĩ Phật pháp là cái gì phải cao siêu, 

nghĩa là ở đâu đó, ở chỗ nào linh thiêng, chớ đâu ngờ những cái tầm thƣờng 

cũng là Phật pháp nếu mình khéo nhìn, khéo thấy. Nhƣng khéo làm sao   

Khéo là mình phải chuyên tâm, phản tỉnh, điểm trọng yếu là đó. Nếu luôn 

luôn chuyên tâm, phản tỉnh thì chỗ nào cũng là chỗ có thể dùng để soi lại 

mình, nếu để tâm rời rạc lang thang, lăng xăng thì làm sao thấy nổi.  

Cũng nhƣ qua câu chuyện của Sa-di Hiền Trí, mình thấy rõ vật chất là thứ 

vô tri vô giác, nhƣng nếu mình chuyên tâm chuyên niệm thì cũng có thể 

khiến nó thuận theo ý mình đƣợc. Nƣớc là vật vô tri, nhƣng nếu muốn nó 

chảy vào ruộng theo ý mình thì phải làm sao  Phải lo đắp bờ, lấp những chỗ 

lở để cho có đƣờng chảy, tức là phải có sự lo lắng và chuyên tâm vào trong 

đó, để ý vào trong đó. Cũng nhƣ mũi tên muốn uốn cho nó thẳng theo ý 

mình thì phải làm sao  Phải nhắm một mắt rồi chú tâm trong đó. Còn gỗ 

muốn đẽo thành bánh xe theo ý mình cũng vậy, phải chú ý, nghĩa là chuyên 

tâm khéo léo thì nó mới thành đƣợc.  

Chuyện bên ngoài mình còn có thể làm đƣợc nhƣ vậy, còn tâm mình là ở 

ngay nơi mình, ở trong chính mình, cớ gì mình không điều phục đƣợc nó, 

không làm chủ đƣợc nó  Chỉ vì không chuyên tâm thôi! Nghe ở đây thì hiểu 

nhƣng ra ngoài rồi quên, hoặc thôi bỏ qua, đó là không có chuyên tâm, còn 

chuyên tâm sẽ có kết quả.  

Cho nên ở trong nhà Nho có câu:  

                        Thế sự vô nan sự,   

                        Do lai tâm bất chuyên.  

                        Tạc sơn xuyên đại hải,  

                        Phi vụ đổ thanh thiên.  

Tức là việc đời không có việc gì là khó, chỉ do tâm mình không chuyên thôi, 

ngƣời ta có thể đục núi, xuyên qua biển, rồi ngƣời ta có thể vén mây dòm 



thấu cả trời xanh, thấy cả những hành tinh xa xôi, bây giờ ngƣời ta còn dùng 

phi thuyền để bay đi xa kia, chuyện đó ngƣời ta còn làm đƣợc thì rõ ràng là 

chỉ do tâm chuyên. Tâm chuyên sẽ giúp mình thành tựu đƣợc những điều 

nhƣ ý muốn, nhất là trong việc tu hành của mình.  

Nếu tâm mình cứ loạn hoài đó cũng là tự tâm mình loạn thôi. Khi nó loạn là 

tự tâm mình loạn, rồi khi nó định thì cũng tự tâm mình định chớ ai định 

giùm cho mình. Nhiều khi mình đổ cho là tại cảnh làm mình loạn tâm, chớ 

sự thật phải cảnh làm mình loạn không  Cái đó phải nhìn cho thật kỹ. Cảnh 

là vật vô tri làm sao làm mình loạn  Cũng cảnh đó mà sao ngƣời tu có công 

phu nhìn không loạn, còn mình nhìn loạn rồi đổ lỗi tại cảnh  Rõ ràng là tại 

tâm mình thôi. Tâm mình dính cảnh rồi đổ thừa cảnh làm loạn, chớ cảnh là 

vật vô tri làm sao làm mình loạn đƣợc. Nhƣ vậy tự tâm mình loạn thì cũng 

tự tâm mình định, không ai xen vào đó, nghĩa là mình có đủ quyền làm chủ, 

mình có quyền mê mà cũng có quyền ngộ, không ai chen vào trong đó hết.  

Cho nên nếu mình chuyên tâm trở lại, đó là chỗ để tiến của mình. Không cần 

phải nói tới những giáo lý cao xa, có những bài kinh thƣờng thƣờng mình 

học quen rồi không chú ý, nhƣ trong kinh Tứ Thập Nhị Chƣơng có một câu 

là “giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong” . Ai về thử tâm một chỗ 

coi thử liền biết. Chỉ cần ba ngày thôi, mà giữ tâm một chỗ là có kết quả 

liền. Mà giữ là sao  – Cách đơn giản là đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết 

đứng, luôn luôn mình có mặt ngay trong cái thực tại đó, “đi biết đi” tức là 

mình ở ngay chỗ đi “đứng biết đứng” tức là mình ở ngay chỗ đứng, tâm 

mình luôn luôn có mặt với mình, không cho chạy chỗ nào khác thì khỏi cần 

cầu ngộ nó cũng ngộ. Còn bây giờ cứ lo cầu ngộ mà tâm cứ tản hoài, chạy 

hoài thì làm sao ngộ đƣợc   

Ở thế gian cũng vậy, thí dụ nhƣ ông Newton một nhà bác học nổi tiếng, có 

ngƣời hỏi ông: “Ông dùng cách gì mà có nhiều phát minh nhƣ thế ” Ông nói 

rằng: “Tôi không có cách gì khác, chỉ là đối với một việc nào cũng nghiên 

cứu rất chuyên tâm trong một thời gian rất dài.” Nghĩa là đối với việc nghiên 

cứu nào thì nghiên cứu hết mình trong đó, trong thời gian dài chớ không nửa 

chừng bỏ dở. Còn mình thì sao  Cái nào thấy hơi lâu mà chƣa có kết quả là 

muốn thay đổi, đó là không có chuyên tâm, koc ó bền chí.  

Chính trong Bát chánh đạo, chánh niệm là gì  – Là tâm chuyên nhất không 

tạp loạn, chánh niệm đi tới kết quả là chánh định. Rồi trong Tứ niệm xứ có 

bài kinh Phật dạy rằng: “Nếu vị nào luôn luôn quán Tứ niệm xứ, nhớ rõ nhƣ 

vậy từ một ngày cho đến bảy ngày mà không có niệm nào khác xen vào thì 



chắc sẽ chứng quả từ Tu-đà-hoàn tới A-la-hán.” Nói theo mình bây giờ, chỉ 

cần biết vọng từ một ngày tới bảy ngày, tâm luôn luôn chuyên nhất nhƣ vậy 

không để niệm nào khác xen vào (tâm đâu còn chạy đi đâu nữa) thì bảo đảm 

sẽ sáng liền.  

Nhƣ vậy các kinh điển đều dạy chỗ đó, cũng nhƣ kinh Di-đà nói rằng “từ 

một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì liền thấy Phật và Thánh chúng 

hiện ngay trƣớc mặt”. Từ một ngày tới bảy ngày “nhất tâm bất loạn” tức là 

không chạy đi đâu hết thì Phật ngay trƣớc mặt chớ còn gì nữa!  ó là chỗ 

trọng tâm, mình không để ý rồi cứ lo cầu cái này cái kia cho mau ngộ mà nó 

không ngộ nổi!  

Trong nhà Thiền có Thiền sƣ Chuyết Huyền, Ngài dạy học trò là vị Tăng tên 

Từ  ịnh. Ngài bảo rằng: “Nếu ông thiền định nhất tâm không gián đoạn suốt 

bảy ngày đêm mà không chứng ngộ thì ông có thể tới đây chặt đầu tôi làm 

gáo múc phân.” Dạy thằng vậy đó. Từ  ịnh nghe vậy, sau đó không lâu ông 

bị bệnh kiết lỵ, ông nhớ tới lời này mới quyết tâm, ông lấy cái thùng, đến 

nơi vắng vẻ rồi ngồi lên đó, ông chú tâm thiền định liên tục suốt bảy ngày 

nhƣ vậy. Tới một đêm thình lình ông thấy thế giới nhƣ tuyết sáng dƣới ánh 

trăng, vũ trụ này nhƣ thu nhỏ lại, không còn chứa nổi mình nữa, tức là mình 

bao la. Nhƣng cái đó mới là trạng thái thôi, ông rơi vào trong tình trạng đó 

một lúc lâu. Khi đó bỗng nghe một tiếng động, ông chợt ngộ liền, toàn thân 

ra mồ hôi, hết bệnh luôn. Ông làm bài thơ:  

                        Sáng chói linh diệu cái gì đây   

                        Anh vừa chớp mắt mất nó ngay.  

                        Dao thuốc cạnh bô đang chiếu sáng  

                        Cuối cùng là chính tôi lâu nay.  

Cuối cùng là chính mình lâu nay đâu có gì khác. Nhƣng do một niệm xen 

vào thì nó thành ra che mờ vậy thôi.  

Vậy rõ ràng từ kinh đến thiền đều nhắc mình một chỗ trọng tâm đó. Chuyên 

tâm một chỗ thì có kết quả thôi. Cho nên trong nhà thiền các ngài thƣờng 

nhấn mạnh là tu thì phải đến chỗ dừng bặt, hoặc chết đi cái tâm niệm lăng 

xăng để thấu qua cái “ngã” hƣ dối này, còn cứ để cho tâm niệm lăng xăng 

này làm việc hoài thì khó đến nơi.  

Nhƣ ngài Ngƣỡng Sơn đến hỏi ngài Trung Ấp:  

Làm sao thấy nghĩa Phật tánh   



Ngài Trung Ấp bảo:  

-Ta có ví dụ nói cho ông nghe: Nhƣ cái lồng có sáu cửa chứa con khỉ ở 

trong. Ngoài có con khỉ, khi con khỉ ngoài tới gõ cửa kêu chóe chóe, con khỉ 

trong cũng kêu chóe chóe đáp lại. Ở ngoài con khi chạy sáu cửa kêu chóe 

chóe thì ở trong sáu cửa cũng đáp lại chóe chóe.  

Ngay đó ngài Ngƣỡng Sơn nói:  

- Con hiểu rồi.  

Ở ngoài nó tới chóe chóe thì ở trong chóe chóe đáp lại liền, tức là luôn luôn 

có mặt con khỉ ở trong đó, sáu căn này luôn luôn có mặt ở đó. Nhƣng chỗ đó 

còn chƣa sâu, cho nên khi ngài Trung Ấp nói vậy thì ngài Ngƣỡng Sơn nói:  

- Nhƣng bây giờ giả sử con khỉ ở trong ngủ thì con khỉ ngoài làm sao   

Con khỉ ở trong ngủ thì làm sao kêu nó  Làm sao biết đƣợc có con khỉ ở 

trong  Nếu con khỉ ở trong thức thì khi con khỉ ngoài kêu chóe chóe, ở trong 

đáp lại, mình dễ thấy rồi. Tức là cái thấy nghe này luôn luôn nó hiện đây rồi, 

nhƣng con khỉ ở trong ngủ, bây giờ làm sao biết nó ở đâu  Chỗ đó mới là 

chỗ sâu xa. Cho nên khi ngài Ngƣỡng Sơn nói tới đó thì ngài Trung Ấp bƣớc 

xuống giƣờng thiền nắm tay Ngƣỡng Sơn nói rằng:  

-  Chóe chóe cùng ông thấy nhau rồi.  

 ó là chỗ hai ngài thấy nhau. Nhƣ vậy chỗ nào là chỗ con khỉ ở trong ngủ  

Ngƣời tu thiền phải thấy đƣợc, tới đƣợc chỗ đó, còn chƣa thấy đƣợc tới đƣợc 

chỗ đó thì cũng chƣa xong. Chỗ con khỉ trong ngủ, làm sao thấy đƣợc  Nó 

thì nó còn chóe chóe mình dễ thấy, còn nó ngủ biết nó nằm ở chỗ nào   

Chính chỗ đó là chỗ trƣớc khi động niệm, nó ngủ là trƣớc khi động niệm, 

mình thấy trở lại chỗ trƣớc khi động niệm đó, thì sẽ thấy Phật, thấy Tổ, thấy 

các Thiền sƣ, mình cũng thấy nhau liền. Cho nên nói tới chỗ đó thì ngài 

Trung Ấp bƣớc xuống nắm tay Ngƣỡng Sơn nói: “cùng ông thấy nhau rồi”, 

tức là thấy lại chỗ trƣớc khi động niệm đó. Bởi vì vừa động niệm vừa nghĩ 

thì sao  Là con khỉ thức rồi. Phải thấy tột trở lại chỗ đó, là chỗ những tâm 

niệm lăng xăng phải dừng.  

Khi ngài Nam Nhạc Hoài Phƣợng đến Lục Tổ, Lục Tổ hỏi: “Cái vật gì thế 

ấy đến ” Ngài Nam Nhạc lúc đó không trả lời đƣợc. Nhƣ mình thì sao  – 



Không trả lời đƣợc thì thôi, nhƣng với ngài không trả lời đƣợc nên ngài thắc 

mắc trong lòng, ôm việc đó tám năm trời. Qua tám năm Ngài có chỗ tỉnh 

ngộ liền đến thƣa Lục Tổ:  

- Con bây giờ đáp đƣợc rồi.  

Lục Tổ hỏi:  

-  áp sao   

Ngài nói:  

- Nói giống một vật tức không trúng.  

Với một việc đó mà ôm ấp trong tám năm trời, thì tám năm đó, cái tâm có 

chạy bậy nổi không  Tám năm chuyên chú vào việc đó, cố giải quyết việc 

đó thì những tạo niệm dần dần phải tan hết, tới khi không còn tạp niệm nữa, 

lúc đó tỉnh ngộ liền.  ó là chỗ căn bản.  

 ó là nói về thiền, còn trong kinh nhƣ kinh Kim Cang thì Phật dạy “độ hết 

chúng sanh vào Vô dƣ y Niết-bàn mà không thấy có một chúng sanh đƣợc 

diệt độ”. Thì đó là ý gì   ộ chúng sanh đó là chúng sanh gì  Tức là những 

tâm vọng tƣởng lang thang đầu này đầu nọ chớ gì, độ những cái tâm đó. Mà 

độ là sao  Thƣờng thƣờng mình hiểu độ là đƣa, đƣa nó vào Vô dƣ y Niết-

bàn, nhƣng đƣa làm sao  Nói đƣa, theo chữ nghĩa thì dễ rồi nhƣng phải đƣa 

làm sao   ó là chỗ phải thực hành.  

 ây nói độ tức là “nhất tâm tỉnh giác” chớ không là cái gì khác. Nhất tâm 

tỉnh giác thấy suốt trở lại trƣớc khi động niệm, đó là mình đƣa nó vào Vô dƣ 

y Niết-bàn. Trƣớc khi động niệm thì nó có tƣớng gì  Bây giờ mỗi khi tâm 

niệm khởi lên, mình xét trở lại ngay chỗ trƣớc khi động niệm, thấy tột trở lại 

thì chỗ đó có tƣớng gì   ó là đƣa nó vào Vô dƣ y Niết-bàn chớ còn gì nữa. 

Nhất tâm tỉnh giác là độ thôi. Còn nếu nghe nói đƣa vào Vô dƣ y Niết-bàn 

mà không biết đƣa làm sao, chỉ hiểu trên chữ nghĩa, thì hiểu mà làm không 

đƣợc.  

Rồi kinh Pháp Hoa chẳng hạn, khi tháp Phật  a Bảo hiện, các vị đệ tử thỉnh 

Phật Thích-ca mở cửa tháp thì Phật Thích-ca nói sao  Ngài nói: “Phật  a 

Bảo có nguyện nếu sau này Phật nào muốn mở cửa tháp thì phải thâu hồi hết 

các hóa Phật đang giáo hóa ở cõi này cõi khác về một chỗ thì mới mở đƣợc.” 

Phật  a Bảo là gì  Tức là chỉ cho Pháp thân. Muốn thấy đƣợc pháp thân thì 



phải thâu hồi hết các vị hóa Phật của mình đang đi giáo hóa về một chỗ. 

Mình đang ngồi đây nhƣng hiện giờ hóa Phật của mình có đang đi giáo hóa 

không (chỉ tâm vọng tƣởng của mình lang thang chỗ này chỗ nọ)  Bây giờ 

chỉ cần thâu hồi hết các vị về ngay chỗ này thì mở cửa tháp Phật  a Bảo 

đƣợc liền. Ý nghĩa rất đơn giản nhƣng mình học chữ nghĩa, rồi mình cứ nghĩ 

đâu đâu.  

Hoặc là nhƣ Thiền sƣ Vô Nghiệp, ai tới hỏi đạo, Ngài cũng nói: “Chớ vọng 

tƣởng”. Bao nhiêu đó thôi. Chớ vọng tƣởng tức là thâu hồi các hóa Phật trở 

về thì mở đƣợc cửa đó thôi. Nếu không thấy đƣợc chỗ đó càng tìm càng xa, 

bởi vì đi tìm là thả những vị hóa Phật của mình đi giáo hóa đầu này đầu khác 

nữa rồi!  

Có vị tăng hỏi Thiền sƣ Hy Phụng:  

-  ạo tràng của cổ Phật, học nhân làm thế nào mà đến đƣợc   

Nghĩa là làm sao con đến đƣợc đạo tràng của Phật xƣa.  

Ngài Hy Phụng bảo:   

-  Ông hiện giờ ở đâu   

Cứ lo hỏi đạo tràng của Phật xƣa đâu đâu, còn bây giờ ông đang ở đâu đây  

Cái gì đang hỏi đó ông lại không hỏi   Nếu ông bặt đƣợc hết ý niệm xƣa nay 

thì ngay đó ông vào đƣợc đạo tràng của Phật xƣa rồi. Còn lo hỏi đạo tràng 

của Phật xƣa mà quên mất chỗ đó thì đã đi xa rồi.  ó là chỗ kinh-thiền đều 

nhấn mạnh. Mình thấy đƣợc chỗ mấu chốt đó là thấy đƣợc chỗ trở về của 

mình.  

 ây, ngài  ộng Sơn Lƣơng Giới là vị Tổ của tông Tào  ộng, một tông lớn 

trong nhà thiền mà đến bây giờ cũng vẫn còn. Khi ngài còn chƣa tỏ ngộ, 

đang tham thiền, một lần Ngài đến tham thiền với Thiền sƣ Vân Nham  àm 

Thạnh. Ngài hỏi Vân Nham:  

- Vô tình thuyết pháp thì ngƣời nào đƣợc nghe   

Thƣờng thƣờng mình nói “hữu tình thuyết pháp”, đây lại hỏi “vô tình thuyết 

pháp”. Ngài Vân Nham bảo:  

- Vô tình thuyết pháp thì vô tình đƣợc nghe.  



Lƣơng Giới hỏi lại:  

- Hòa thƣợng có nghe chăng   

Ngài Vân Nham nói:  

- Ta nếu nghe thì ngƣơi đâu đƣợc nghe ta thuyết pháp. (Bởi vì ta là vô tình 

rồi)  

Ngài hỏi thêm:  

- Nhƣ vậy vì sao con chẳng nghe   

Ngài Vân Nham liền dựng cây phất tử lên, Ngài bảo:  

Ông lại nghe chăng   

Dựng cây phất tử mà hỏi nghe chăng thì nghe làm sao   

Ngài thƣa:  

- Chẳng nghe.  

Vân Nham bảo:  

- Ta thuyết pháp mà ông còn chẳng nghe huống nữa là vô tình thuyết pháp.  

Lƣơng Giới thƣa thêm:  

- Nhƣ vậy vô tình thuyết pháp gồm những kinh điển gì   

Ngài Vân Nham bảo:  

- Ông đâu không thấy trong kinh di-đà nói: nƣớc, chim, cây, rừng thảy đều 

niệm Phật niệm pháp   

Ngay câu đó ngài Lƣơng Giới liền đại ngộ và làm bài kệ:  

                    Cũng rất kỳ! cũng rất kỳ!  

                     Vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ nghì.  

                     Nếu lấy tai nghe trọn khó hội,  

                     Phải đem mắt thấy mới liễu tri.  



Tức là muốn nghe đƣợc “vô tình thuyết pháp” thì phải đem mắt thấy, nếu 

chớ lấy tai nghe thì không đƣợc. Tức là sao  Thƣờng thƣờng mình bị mắt 

kẹt trên chữ nghĩa, nghe nói vô tình rồi mình tƣởng là cây đá, vật vô tri vô 

giác, nhƣng đây ngầm chỉ vô tình tức là không có những tâm tƣởng phân 

biệt đối đãi. Mình sống ngay một niệm hiện tiền ở đây, thì lúc nào cũng sáng 

rỡ hết, ngay tâm niệm đây nó sáng rỡ rồi. Với cái nhìn đó, mình thấy đâu 

đâu cũng là Phật pháp hiện bày, đâu đâu cũng là nhiệm mầu hết. Cho nên ở 

đây Ngài dẫn kinh Di-đà nói, cây rừng chim chóc cũng niệm Phật niệm 

pháp, niệm tăng. Mình nghe kiểu đó mình cũng phát nguyện thôi về cõi Cực 

lạc để nghe chim chóc niệm Phật niệm pháp cho vui, nhƣng quên mất rằng, 

chính ngay cõi mình đang sống đây, chim chóc cũng đang niệm Phật, niệm 

pháp, niệm Tăng mà mình không nghe đƣợc thôi.  

Nhƣ khi Sa-di Hiền Trí thấy ngƣời vót tên thì cái đó có niệm pháp không  

Ngay đó là niệm pháp rồi, ngay cây tên cũng niệm Pháp cho mình rồi huống 

nữa là chim chóc, nó hót. Nó vừa hót lên mình nghe rõ ràng mà không quên 

chính mình, thì nó đang niệm pháp chớ gì  Nghe nhƣ vậy, đó là nghe Phật 

nghe Pháp, còn mình nghe tiếng chim mình chỉ nhớ tiếng chim, quên mất 

chính mình, đó là chỉ nghe tiếng thôi. Nhƣ vậy ở ngay cõi thế gian này, mình 

vẫn nghe chim chóc niệm Phật, niệm Pháp nhƣ thƣờng, khỏi cần phải cầu đi 

đâu xa. Cho nên đâu đâu cũng là Phật pháp.  

Nếu tâm mình muốn thấy đƣợc nhƣ vậy thì phải sao  - Phải chuyên tâm. 

Tức là nếu tâm mình chánh thì mình thấy cái gì cũng chánh, cái gì cũng 

sáng; còn tâm mình sáng; còn tâm mình tà thì thấy gì cũng tà rõ ràng nhƣ 

vậy thôi. Cũng là cảnh đó, cũng là tƣớng đó mà tâm mình tà thì mình thấy 

nó thành tà, ngay nơi cảnh Phật đi nữa, tâm tà mình cũng thấy thành tà luôn.  

Ở Thƣờng Chiếu có lần có một ông nhập thất, nhƣng do nghiệp nặng, cho 

nên ông thấy ma thấy quỉ rùng rợn, ông nói ông không biết làm sao bây giờ, 

ông bèn nhớ tời Hòa thƣợng thì ông thấy Hòa thƣợng mọc nanh luôn nữa. 

Nhƣ vậy là do tại Hòa thƣợng mọc nanh hay tại ai  – Rõ ràng tại tâm mình 

mà thôi. Tà rồi thì thấy cảnh Phật cũng thành tà, đó là điều mình thấy rõ. 

Cho nên ngƣời học Phật đừng phân tích nghi ngờ theo kiểu tâm tà. Chánh 

pháp đƣợc ngƣời tà đem phân tích, mình nghe, rồi lại không phân biệt kỹ, 

mình theo đó thì mình cũng tà luôn không chừng. Tâm tà thì giảng chánh 

pháp cũng thành tà, còn tâm chánh giảng tà pháp cũng thành chánh.  

Nhƣ câu chuyện ở trƣớc “Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự” thì chuyện đó là 

chuyện tà nhƣng Thiền sƣ nói cũng thành chánh. Thiền sƣ Vô Uẩn ở đời 



Minh, Ngài có thuật lại một câu chuyện trong tậm Sơn Am Tạp Lục nói về 

ông Thị giả Miễn. Ngài nói rằng:  

“Tôi từng gạn hỏi về nguyên do ngộ nhập của Thị giả Miễn thì ông nói rằng: 

Miễn này có một lần ở nơi Ngọc Kỷ ngồi ở bên bàn kinh chỗ rừng chiên-đàn 

thì tình cờ gặp vị Tạng chủ tên là Khuê”, Tạng chủ tức là vị trông coi về 

tạng kinh, “vị này đang luận giảng với một vị tăng. Vị Tăng mới hỏi thế nào 

là việc hƣớng thƣợng”, hƣớng thƣợng là lý tột của Thiền, “ông Tạng chủ 

Khuê nắm hai tay lại để trên đầu và ông chắp tay lại nói tố rô, tố rô. Nhân 

đây Miễn tôi liền đƣợc có chỗ vui thích”, tức là tỉnh sáng, “liền vội vàng đi 

đến mông đƣờng thuật lại cho Thủ tọa  ạt nghe thì Thủ tọa  ạt cƣời bảo: 

Ông lại đến chăng  Từ đấy trong lòng tôi tự giác biết rõ ràng.” Tức là ngay 

chỗ đó có chỗ tỉnh sáng.  

Nghĩa là ông Tạng chủ Khuê đang luận giảng với một vị Tăng khác, còn ông 

Thị giả Miễn này là ngƣời ngoại cuộc nhƣng thấy vậy thì ông liền tỉnh. 

Thiền sƣ Vô Uẩn thuật lại câu chuyện đó rồi, Ngài mới nói thêm:  

“Sau này tôi gặp Tặng chủ Khuê, tôi đem việc này thuật lại để hỏi Ngài thì 

tôi thấy Ngài đỏ mặt chẳng dám đáp lại, tôi mới thong thả hỏi, Ngài nói 

rằng: “Lúc đó Ngài làm cái dáng vẻ ấy là để đùa với vị Tăng kia chớ thực 

tình chẳng biết thế nào.”  

Ông Tạng chủ chỉ đùa với vị Tăng kia thôi mà ông Thị giả Miễn thấy đó liền 

tỏ ngộ, bởi vì tâm Ngài luôn luôn chuyên chú tham thiền, luôn luôn chuyên 

nhất về việc đó, đến đây đã thuần thục chín muồi rồi, giồng nhƣ hai đƣờng 

thẳng gặp nhau tại giao điểm thì ngay đó tỏ sáng thôi. Rõ ràng tâm chánh thì 

thấy gì cũng chánh.  ó là chỗ mình phải  nhận cho kỹ chớ để lầm lẫn.  

Trong chuyện Thiền Nhật Bản có một câu chuyện vui nhƣng cũng nói lên ý 

nghĩa tế nhị này:  

Trong một ngôi chùa nhỏ ở một vùng phía Bắc Nhật Bản có hai vị huynh đệ 

nọ cùng ở. Vị sƣ huyenh học rộng rộng hiểu nhiều nên lanh lợi, còn vị sƣ đệ 

hơi chậm lụt mà lại bị chột mắt. Một hôm có vị Tăng đi vân du đến xin nghỉ 

qua đêm. Theo lệ thƣờng ở những chỗ này thì vị Tăng phải qua một trận 

“pháp chiến”, tức là phải đối đáp trôi thì mới đƣợc cho ở lại, còn không thì 

phải đi. Vị sƣ huynh hôm đó mệt mỏi quá nên để sƣ đệ xuống ứng phó với vị 

khách này, nhƣng ông sƣ huynh biết ông sƣ đệ chậm lụ nên dạy cho cách gọi 

là “thiền pháp vô ngôn” tức là không nói, vì nói thì sợ đối phƣơng bẻ nói 

không lại, đối phƣơng có hỏi gì, mình chỉ cần im lặng thôi. Ý của vị sƣ 



huynh này là tạm cho vị sƣ đệ ra ứng phó cho có lệ vậy thôi, rồi sau đó để vị 

khách này ở lại qua đêm. Nhƣng không ngờ sau cuộc “pháp chiến” vị Tăng 

vội vã đến cáo từ vị sƣ huynh và tán thán:  

- Vị sƣ đệ của Ngài quá là đặc biệt, thôi bần tăng xin chịu thua và xin cáo từ.  

Ông sƣ huynh không hiểu, hỏi lại thì vị này mới nói:  

-  ầu tiên tôi giơ một ngón tay lên để biểu thị Phật Thế Tôn là vị có một 

không hai trên đời này. Vị sƣ đệ của Ngài giơ hai ngón tay lên biểu thị Phật 

và Pháp tuy có hai nhƣng hai nhƣ là một, giống nhƣ hai mặt của một thể 

thôi. Tôi đƣa ba ngón tay lên để biểu thĩ Tam bảo hòa hợp không thể thiếu 

một đƣợc thì vị sƣ đệ của ông giơ nắm tay trƣớc mặt tôi để biểu thị ba thứ đó 

đều phải từ sự giác ngộ chân thật, từ sự chứng nghiệm mới có đƣợc chớ 

không thể nói suông. Thành ra tôi coi nhƣ hết lời.  

Sau đó ông ra đi thì vị sƣ đệ chạy vào trông mặt hầm hầm khó chịu hỏi sƣ 

huynh:  

- Cái vị trọc đầu kia đâu rồi, trốn đâu rồi   

Ông sƣ huynh bảo:  

- Vị ấy đã thua sƣ đệ, cáo từ đi rồi, mừng cho sƣ đệ hôm nay đƣợc thắng lợi.  

Vị sƣ đệ tức mình:  

- Thắng cái gì, tôi muốn đập cho hắn một trận.  

Vị sƣ huynh kinh ngạc hỏi:  

- Vậy thì thế nào   

Bây giờ ông sƣ đệ mới kể lại, ông nói rằng:  

- Hắn đã làm nhục chúng ta bởi vì lúc đầu hắn chỉ nhìn đệ qua một lƣợt rồi 

giơ một ngón tay lên để chế giễu đệ một mặt.  ệ nghĩ rằng hắn là khách cho 

nên mình cũng phải lịch sự giơ hai ngón tay lên để chỉ rằng, Ngài may mắn 

có đƣợc hai con mắt. Không ngờ hắn lại còn đƣa ba ngón tay lên để chỉ rằng 

cộng lại là ba con mắt. Nhƣ vậy huynh xem có tức không  Cho nên đệ mới 

giơ tay lên trƣớc mặt định đấm cho hắn một cái nhƣng hắn bỏ chạy.  



Nhƣ vậy coi nhƣ là một chuyện vui nhƣng rất ý nhị. Nghĩa là vị sƣ đệ kia, 

chuyện đó là chuyện của ông đâu có ý nghĩa Phật pháp gì, nhƣng ông Tăng 

này lại thấy Phật pháp trong đó. Tại sao nhƣ vậy  Là bởi vị Tăng này  trong 

tâm ông luôn luôn đang tham thiền, chuyên tâm về việc đó thôi, cho nên 

thấy gì cũng thiền, ông thấy mọi hành động đều biểu lộ đạo lý trong đó. Còn 

vị kia tâm đang loạn thành ra thấy gì cũng loạn thôi.  

Hiểu nhƣ vậy mới thấy tâm mình chánh thì thấy cái gì cũng chánh. Cũng 

một việc Phật đƣa cành hoa sen lên nhƣng nếu là ngƣời chuyên tâm tham 

thiền thì ngay đó liền cảm ngộ đƣợc ý Phật, hoặc nghe câu chuyện đó thì 

mình nhận ý thiền sâu sa trong đó liền. Trái lại, nếu mình dùng tâm phân 

biệt hoặc chia chẻ trên chữ nghĩa thì sao  Có nhiều ngƣời dùng cái học mà 

phân tích câu chuyện này, cho là không có thật do sau này các vị Thiền sƣ 

đặt ra, rồi lý luận thật là giả. Nếu đem tâm đó đọc câu chuyện này thì bao 

giờ đƣợc ngộ  Tại sao câu chuyện đó có nhiều ngƣời đọc lại tỏ ngộ, thấy 

đƣợc ý nghĩa rất sâu xa trong đó. Nhƣ vậy là tại sao   ó là do tâm của mình 

không chuyên nhất, mình đọc nó theo lối phân tích chữ nghĩa thì mình thấy 

theo chữ nghĩa thôi. Nếu tâm mình chuyên nhất nhƣ ông Tăng này thì mình 

thấy nó cũng thiền. Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải xét lại.  

Cũng là câu chuyện thƣờng thôi, thí dụ nhƣ Ngài Bàn Sơn, lúc Ngài còn 

đang Ttham thiền, hôm đó Ngài đi ra chợ gặp vị khách đang mua thịt lợn nói 

với ngƣời bán thịt:  

- Ông hãy cắt cho tôi một miếng thịt thật ngon.  

Ngƣời bán thịt buông dao đứng khoanh tay bảo rằng:  

- Này ông Tƣởng sử ở đây miếng nào cũng ngon hết.  

Ngay đó Ngài liền tỉnh ngộ. Nếu đem tâm phân biệt nghe nói thịt ngon, mình 

nghĩ đến thịt, nghĩ đến ngon dỡ thôi. Còn tâm ngài đang chuyên nhất, đang 

công phu miên mật cho nên nghe tới đó, ngài cảm ngộ liền, đâu đâu cũng là 

Phật pháp. Miếng nào cũng ngon hết, đây không chỗ nào không ngon, là tâm 

sáng ngời, chỗ nào cũng sáng hết, ngay đó tâm mình cũng đang hiện hữu nơi 

đó. Mình đừng vội phân biệt cho cái đó là dở, cái đó xấu mà phải soi lại nơi 

mình là chính.  

Một câu chuyện khác, một hôm ngài Văn-thù bảo đồng tử Thiện Tài đi ra 

vƣờn bứng cho Ngài một cây thuốc, ngài Thiện Tài đi ra bức cọng cỏ đem 

vào, Ngài Văn-thù đƣa lên bảo trong chúng:  



- Cái này cũng hay cứu ngƣời mà cũng hay giết ngƣời. (Nó là thuốc mà nó 

cũng là bệnh).  

Cây cỏ biết dùng nó là thuốc, không biết dùng nó là cỏ.  ây cũng  vậy, cũng 

là việc thƣờng đó, nếu với tâm chuyên nhất, tâm sáng suốt thì mình thấy nó 

là sáng suốt, là đạo lý. Ngƣợc lại, nếu dùng tâm phân tích nhơ nhớp thì thấy 

nó theo cái chiều tà của mình thôi. Cho nên một việc thƣờng mà với tâm 

mình sáng thì thấy nó cũng sáng. Một vài thí dụ thực tế chứng minh cho 

thấy:  

Hồi xƣa còn nhỏ mình học toán, làm bái toán cộng: năm cộng ba cộng hai 

bằng mấy  - Bằng mƣời. Thì mình thấy đó là bài toán cộng bình thƣờng, 

nhƣng nếu nhìn với con mắt Bát-nhã. Số mƣời do đâu mà có  tự nó có 

không  Khi không bổng dƣng nó có số mƣời đó không  Do số năm số ba số 

hai cộng lại thành số mƣời chớ số mƣời Tự tánh nó là không thật có, không 

vốn sẵn có số mƣời, do các con số cộng lại thành số mƣời.  ó là Bát-nhã 

chớ gì  Thành ra với con mắt Bát-nhã, mình nhìn thấy bài toán cộng cũng là 

Bát-nhã.  

Hoặc nhƣ một công thức về hóa học, thí dụ nƣớc là gì  – Là H2O, tức là hai 

nguyên tử Hydro cộng với một nguyên tử Oxy thành ra một phân tử nƣớc. 

Rõ ràng nƣớc là cố định sẵn có không  Do hai nguyên tử Hydro cộng một 

nguyên tử Oxy mà thành, đó là bài kinh Bát-nhã rồi. Khi đã sáng, mình thấy 

cái gì cũng là Phật pháp hết.  

Rồi nhƣ bài thơ của bà Huyện Thanh Quan khi đi đèo ngang:  

                Bƣớc tới đèo Ngang bóng xế tà,  

                Cỏ cây chen đá là chen hoa.  

                Lom khom dƣới núi tiều vài chú,  

                Lác đác bên sông chợ mấy nhà.  

                Nhớ nƣớc đau lòng con quốc quốc,  

                Thƣơng nhà mỏi miệng cái gia gia.  

                Dừng chân đứng lại trời non nƣớc,  

                Một mảnh tình riêng ta với ta.  

Thiền quá là thiền ! Ai thấy thiền trong đó chƣa  Khi bƣớc tới đèo Ngang 

bóng nắng chiếu nghiêng về chiều, cỏ cây chen trong đá, lá chen nhau với 

hoa, tức là chen lẫn nhau, nó hiện ngay trƣớc mắt, cái gì đang rọi sáng nó? 

Rồi đằng kia mấy chú tiều, nọ là mấy nhà lƣa thƣa, đó là ánh sáng thiền 



đang hiện trong con mắt của mình chớ gì nữa. Chỗ này trong nhà thiền có vị 

Tăng hỏi ngài  a Phƣớc:  

- Thế nào là bụi tre  a Phƣớc   

Ngài  a Phƣớc nói rằng:  

- Một cây hai cây cong.  

Ông Tăng thƣa:  

- Con không hiểu.  

Ngài nói:  

- Ba cây bốn cây nghiêng.  

Thì có giống đây không   ây là cỏ cây chen đá lá chen hoa, kia là lƣa thƣa 

mấy chú tiều, nọ là mấy cái nhà, đó là ánh sáng thiền đang đập vào mắt 

ngƣời đó, đang hiện tiền trong ánh sáng chiếu nghiêng nghiêng của buổi 

chiều. Nhƣng cái đó chƣa đặc biệt, đặc biệt là: “Dừng chân đứng lại trời non 

nƣớc”, thì ngay đó: “Một mảnh tình riêng ta với ta”. Thực là quá thiền trong 

đó rồi! Dừng chân đứng lại thì cả bầu trời mênh mông không bờ mé hiện ra, 

ai thấy thiền trong đó chƣa  Nhƣng ai hiểu đƣợc trong chỗ đó  - Chỉ có ta 

với ta thôi. Tức là sao  Chỗ đó là chỗ phải tự chứng, tự thầm nhận chớ 

không thể diễn tả bằng lời đƣợc. Chỗ đó trong nhà thiền nói, dù cho mắt 

Phật dòm cũng không thấy nữa. Ngay đó chỉ cần “dừng chân đứng lại” thôi.  

Nhƣ vậy một bài thơ bình thƣờng mà mình nhìn với con mắt thiền, mình 

cũng thấy thiền, huống là một câu chuyện nhà thiền mà mình nhìn với con 

mắt thế gian cũng thành thế gian, đó là do tâm của mình.  

Khi sống đƣợc chỗ này mới thấy chỗ nào cũng là chỗ thần thông diệu dụng 

của mình. Nghe nói thần thông diệu dụng thì mình tƣởng là phải bay trên 

trời hoặc là hiện tƣớng này tƣớng khác, nhƣng không ngờ trong nhà thiền 

thần thông diệu dụng là chỗ mình sống hằng ngày đây thôi chớ không đâu 

khác. Nếu tâm mình sáng rồi thì mọi việc làm của mình đều thành diệu.  

Nhƣ trong câu chuyện ba ngài Ma Cốc, Nam Tuyền, Qui Tông đi trên đƣờng 

gặp bà già mời vào quán. Khi vào quán, bà nấu bình trà rồi đem đến ba cái 

tách, bà bảo:  



- Bây giờ Hòa thƣợng nào có thần thông thì xin mời uống trà.  

Ba ngƣời nhìn nhau không biết làm sao. Bà mới nói:  

-  ây, hãy xem lão già này trình thần thông đây!  

Bà cầm bình trà rót vào tách rồi đi: bà đã trình thần thông. Thần thông ở chỗ 

nào  Khi mình sống đƣợc trong Tự tánh này rồi, từ đó ứng dụng ra cái gì 

cũng đều thành diệu dụng. Diệu dụng đó là thần thông, là sáng ngời chớ gì. 

Cho nên mới có câu: “ ộng tay, múa chân hay ho hen gì cũng đều thành 

Pháp Hoa tam-muội, ho hen cũng là Pháp Hoa tam-muội, cái gì cũng thành 

diệu dụng, cũng thành thần thông, đâu cần phải bay trên trời chi nữa. Nhƣ 

vậy mới thấy ý nghĩa này rất là tế nhị.  

Cũng chuyện nhà thiền có Hòa thƣợng Kim Ngƣu là một bậc tôn túc ở dƣới 

pháp hội của Mã Tổ. Khi Ngài ra giáo hóa thƣờng thƣờng cứ mỗi hôm tới 

giờ thọ trai thì Ngài tự mang thùng cơm đến trƣớc tăng đƣờng, Ngài múa 

xong cƣời to và bảo:  

- Bồ-tát con, hãy đến ăn cơm!  

Hai mƣơi năm Ngài làm nhƣ vậy, mang thùng cơm, múa trƣớc tăng đƣờng, 

trƣớc chúng mời ăn nhƣng mà trong đó ai biết ăn   ó có phải là diệu dụng 

chƣa  Múa nhƣ vậy trƣớc chúng thì đâu có ai trông thấy rõ ràng mà còn 

chƣa ngộ, cho nên Ngài mới mời Bồ-tát con tới ăn cơm.  

Múa men đó là kêu gọi rồi, ngay đó bày hiện cái sáng tỏ rõ ràng, cái hiện 

hữu đó rồi. Nếu thấy chỗ này mình liền vào thiền, chứng nhập “nhãn quang 

tam-muội” liền, tức là chánh định ngay ánh sáng con mắt. Ánh sáng này 

thấy rõ ông múa đó, ngay đó là diệu dụng chớ còn gì, còn tìm đâu khác nữa!  

Còn nếu tìm thì sao  “Còn tìm tức biết anh chƣa thấy” nhƣ bài Chứng đạo ca 

nói, ngay đó mà bỏ đi tìm cái khác là không thấy. Cho nên phải thấy đƣợc 

chỗ này, nhất là sống đƣợc chỗ này để phát đƣợc diệu dụng đó. Ở đây phải 

khéo nhận nhƣ ngài Huệ Nam Hoàng Long, Ngài có “tam quan” để khai thị 

những vị Tăng đến với Ngài, Ngài giơ tay lên nói “tay ta sao giống tay 

Phật”, và duỗi chân ra nói “chân ta sao giống chân lừa”. Nhận đƣợc chỗ đó, 

sống đƣợc chỗ đó là phát đƣợc diệu dụng này liền. Tại sao tay Phật mà chân 

lại là chân lừa   



Ngƣời sống trong tâm niệm phàm tình phân biệt thì không làm sao hiểu nổi, 

chuyện này vô lý, phải không  Tay Phật thì phải chân Phật, tay Phật mà lại 

chân lừa.  ó là khiến cho ngƣời quên đi niệm phàm Thánh. Phật là Thánh, 

lừa là phàm là thú, quên đƣợc niệm phàm Thánh hai bên thì vào đƣợc chỗ 

này, sẽ thấy “đâu đâu cũng là diệu dụng”. Còn đem tâm phàm phu phân tích 

hay dở thì chỉ thấy là phàm phu, là hay dở thôi.  

Tóm lại cảnh giới giác ngộ, hay là Phật pháp bày hiện khắp nơi không có 

đâu xa, chỉ tại tâm mình chƣa chịu giác thôi. Bởi vì nó còn đang thích lang 

thang đầu này đầu nọ, chớ nó chịu “dừng chân đứng lại” thì ngay đây Phật 

pháp hiện tiền. Cái phi thƣờng này sẵn trong cái bình thƣờng, nhƣng mình 

lại muốn đi tìm những cái phi thƣờng, tâm mình bình thƣờng trở lại thì mình 

cảm nhận ngay thôi.  

 ể tóm tắt lại, dẫn câu chuyện của một bà Ni tên Trí Thông. Bà là con gái 

của quan Long đồ Phạm Tuân, sống vào niện hiệu Chính Hòa đời Tống. Ngộ 

đạo rồi bà cất một cái nhà tắm ở Bảo Ninh, ngoài cửa có treo một tấm bảng 

đề: “Một vật cũng không, rửa cái gì  Mảy trần nếu có từ đâu khởi  Nói lấy 

một câu tử huyền, mới có thể đồng vào nhà tắm”, câu tử huyền là câu khế 

hợp, “Cổ Linh chỉ biê1t kỳ lƣng”, Cổ Linh là chỉ cho ngài Cổ Linh Thần 

Tán, “Khai sĩ đâu từng sáng tâm”, Khai sĩ là mƣời sáu vị Khai sĩ trong kinh 

Lăng Nghiêm, “Muốn chứng quả Ly cấu địa, phải là toàn thân toát mồ hôi. 

Trọn nói nƣớc hay rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nƣớc cũng là bụi”, tức nƣớc 

cũng là trần, “dù cho nƣớc và nhơ chóng trừ, đến đây cũng phải rửa hết”. 

 ến chỗ nƣớc và bụi đều trừ nhƣng còn cái rửa cũng phải rửa hết.  

Ở trong đây một vật cũng không thì rửa cái gì  Rồi mảy trần nếu có thì từ 

đâu nó khởi trong chỗ chân thật này  Nếu nói đƣợc một câu khế hợp mới 

đƣợc vào tắm. Rồi bà mới dẫn “”Cổ Linh chỉ biết kỳ lƣng”, tức là ngài Cổ 

Linh Thần Tán ký lƣng cho ông thầy bổn sƣ. Ngài Cổ Linh ở thầy bổn sƣ 

một thời gian không ngộ đạo nên Ngài bỏ đi tham học với Ngài Bá Trƣợng. 

Sau đó ngộ đạo về, thầy bổn sƣ bảo hầu hạ nhƣ cũ. Một hôm thầy bổn sƣ 

tắm Ngài kỳ lƣng, Ngài mới vỗ vỗ vào lƣng nói rằng” “ iện Phật đẹp mà 

Phật không thánh.” Tức là nó không chiếu sáng, nó còn ẩn. Ông thầy quay 

đầu ngó lại thì Ngài nói: “Tuy không thánh nhƣng thƣờng chiếu hào quang”. 

Cho nên ở đây nói là “Cổ Linh chỉ biết kỳ lƣng”. Còn “Khai sĩ đâu từng 

sáng tâm” tức là mƣời sáu vị Khai sĩ ở trong kinh Lăng Nghiêm trong nhóm 

ông Hiền Hộ, nhân lần lƣợt vào trong nhà tắm, ngộ đƣợc tánh nƣớc, gọi là 

“diệu xúc tuyên minh”. Cho nên ở đây bà mới nói mình rửa là rửa cái thân 



này, nhƣng làm sao rửa đƣợc đến chỗ chân thật đó  Bà nói: “một vật cũng 

không, rửa cái gì”, rửa cách mấy cũng không làm sao rửa đƣợc đến chỗ đó!  

Rồi ở đây muốn chứng đƣợc quả Ly cấu địa, tức là quả lìa các nhơ nhớp, thì 

toàn thân phải toát mồ hôi hết, phải ra mồ hôi mới đƣợc. Nhƣng đây nói 

nƣớc rửa bụi là theo thông thƣờng, đâu biết rằng nƣớc cũng là bụi, nó cũng 

là một thứ trần, là sắc trần, vậy là bụi lại rửa bụi. Cho nên rửa thì rửa nhƣng 

cũng không rửa đƣợc tới chỗ chân thật đó. Cuối cùng nƣớc và bụi nhơ này 

trừ hết nhƣng còn cái rửa đó cũng phải quên luôn, ngay đó mới là chỗ sống 

của mình. Tức là sao  – Là ngay trong nhà tắm cũng có Phật pháp rồi, mình 

xối nƣớc đến đâu nghe mát lạnh đến đó, từng giọt từng giọt rành rõ không có 

chút mê lầm nào hết thì có thiếu sót chỗ nào đâu! Vậy thì ngay trong nhà 

tắm cũng sáng ngời, cũng có Phật pháp vậy.  

Cho nên nếu chuyên tâm bặt niệm kia đây thì đâu đâu cũng là chỗ mình giác 

ngộ, đâu đâu cũng là chỗ mình trở về, khỏi cần phải tìm đâu xa, ngay trong 

nhà tắm cũng là chỗ để mình sáng đƣợc tâm.  

Vậy căn bản muốn thấy đƣợc chỗ này, hay nói theo kinh Pháp Hoa, muốn 

thấy đƣợc Phật  a Bảo thì phải chịu khó thu hồi các hóa Phật lại một chỗ là 

xong. Nghĩa là mình ngồi đâu thì cứ thâu lại chỗ đó, đừng để đi giáo hóa đầu 

này đầu kia nữa là mở đƣợc cửa tháp báu và thấy Phật  a Bảo liền. Còn nếu 

cứ mê, đi lang thang đầu này đầu kia tức khó thấy, tháp đó cũng đóng kín.  

 ể kết thúc lại, đạo nằm ngay sẵn ngay trong từng bƣớc chân đi của chúng 

ta đây, khỏi cần phải tìm đâu xa, chỉ cần khéo ngay đây ngó xuống và thâu 

hồi các hóa Phật trở về, đừng để đi giáo hóa xa xôi nữa. Phật pháp hiện tiền 

đây rồi!  ó mới chính là Phật pháp sống, không thể nghĩ bàn.  

---o0o--- 

TÌNH CHẤP NGÃ – NGÒI NỔ CỦA MỌI SỰ ĐỔ VỠ 

I-   Ì    Ẳ    Ự      

Trong cuộc sống của thế gian này, mỗi ngƣời đang sống hàng ngày 

đây, có bao giờ mình tự đặt câu hỏi: Là cuộc sống của cái gì chăng  Phải 

thấy lại chỗ này để có một cuộc sống ý nghĩa hơn.  

Xét kỹ lại, cuộc sống này là cuộc sống của một cát TA chứ không gì khác 

phải không   Bởi ngay từ cái gốc ban đầu chúng ta sinh ra đời là từ nó mà ra 



- Tức là do lòng thám ái chấp ngã nên nó mới sinh ra ở đây; nếu không có nó 

thì đã vào vô sinh, niết bàn rồi. Do đó, nếu sự sống này chấm dứt, mất nó thì 

quyết phải tìm cái khác thay vào, dòng sinh tử tiếp nối không dừng từ đây. 

Và cái gọi là cuộc sống cũng từ đó. Cho nên, trừ bậc Bồ tát thị hiện, ngoài ra 

bất cứ ai có mặt trên đời này đều mang theo một cái tình chấp ngã luôn luôn 

có mặt trong cuộc sống.  ây gọi là cái vô minh cùng chúng sinh (câu sinh 

vô minh). Còn chƣa vắng bóng cái này là chƣa bao giờ giải thoát viên mãn, 

chƣa thật sạch hết khổ đau.  

Mỗi ngƣời hãy chính chắn nghiệm kỹ lại xem, mọi thứ buồn vui, mừng giận, 

thƣơng ghét, hơn thua… trên đời là vì cái gì mà có  Buồn là vì cái gì mà 

buồn  Vì cái ta không đƣợc nhƣ ý chứ gì  Vui là vì cái gì mà vui? Vì cái ta 

đƣợc thỏa mãn phải không  Thƣơng ghét vì đâu mà có  Vì thuận với ta nên 

ta thƣơng, bởi nghịch với ta nên ta ghét. Rõ ràng là nhƣ thế. Dù ai có cố biện 

luận thế nào cũng không thể chối bỏ lẽ thật này.  

Cả một cuộc đời tranh giành đƣợc mất, hơn thua, khổ nhọc tạo tác sự nghiệp 

tốn hai bao mồ hôi, xƣơng máu, có lúc chém giết nhau, cũng vì cái gì  Chỉ 

vì cái ta này thôi. Không có nó thì giành giật cho ai   ể làm gì   

Rồi nào là tự ái, tự trọng, tự tôn, tự đại, tự kiêu, tự mãn, tự hào, mặc cảm, tự 

ti v.v… cũng gốc tại cái ta thôi. Tự ái là bị chạm đến cái ta chứ gì  Tự trọng 

là nâng cái ta lên thôi…. Cho thấy, chỉ vì một cái ta mà sinh ra đủ thứ 

chuyện trên đời.  

Thông thƣờng chúng ta hay đổ lỗi cho ngƣời, cho huynh đệ, cho hoàn 

cảnh…, là trốn trách nhiệm, là bảo bọc cái ta này quá kỹ! Chớ lầm! Mỗi 

ngƣời hãy tự xét lại, khi ta buồn trách ai, là tại vì ai mà có buồn trách  Nói 

tại cái này, tại cái kia, tại ngƣời này, ngƣời nọ, tại lý do này, tại lý do khác… 

mà quên điểm chính là Tại vì cái ta này bị đụng chạm! Lo trách ngƣời mà 

quên trách cái ta này. Cho nên nó từng đƣợc mang tên: cái ta nguy hiểm!!!  

Trong Kinh Bách Dụ có câu chuyện: Thuở xƣa có một lão sƣ có hai ngƣời 

đệ tử theo hầu, vì chân ông có bệnh không duỗi ra đƣợc, thƣờng phải chống 

nạng đi, ông nhờ hai ngƣời đệ tử đấm bóp, mỗi ngƣời một chân. Nhƣng hai 

vị đệ tử ấy thƣờng ngày không hòa thuận với nhau, ngƣời nào cũng nói:  

- Không phải là Ta chán ghét ngƣơi mà chính là ngƣơi chán ghét Ta.  

Hai ngƣời coi nhau nhƣ oan gia nghiệp báo.  



Hôm nọ, một ngƣời có việc đi nơi khác, ngƣời ở lại nhà bèn dùng đá đập gãi 

chân lão sƣ mà ngƣời đệ tử đi vắng thƣờng ngày xoa bóp. Khi ngƣời đệ tử 

kia trở về, thấy vậy rất phẫn nộ, định tâm báo thù lập tức dùng đá đập gãi 

chân lão sƣ mà ngƣời đệ tử ở nhà thƣờng đấm bóp. Kết quả hai chân lão sƣ 

đều bị gãy hết.  

Cái chân ông thầy đâu có tội vạ gì, nhƣng vì sao đƣa đến trƣờng hợp đau 

đớn nhƣ thế  Xét kỹ, chỉ vì cái ta đố kỵ mà ra – Rõ ràng cho thấy cái ta nguy 

hiểm chƣa   

---o0o--- 

II-   Ả    Ừ        Ã 

 ã thấy đƣợc cái gốc của mọi sự phát sinh trên cõi đời là từ cái ta mà 

ra. Chính chấp ngã là tự đóng khung mình trong cái vỏ chết, là thu hẹp tình 

thƣơng, thiếu sức sống sáng ngời, rộng lớn, Phật gọi đó là sống trong vô 

minh. Song chúng ta đành cam chịu sống trong vô minh mãi sao   Nay đã có 

ánh sáng Phật pháp soi đến, còn chƣa chịu mở mắt ra sao  Tu hành nói cho 

nhiều cách, nhiều phƣơng tiện, gồm cả tám mƣơi bốn ngàn pháp môn, nhƣng 

căn bản sạch hết tình chấp ngã là xong: Nhân vô ngã, pháp vô ngã. Nắm 

đƣợc mấu chốt này mà hạ thủ công phu là chính xác. Kinh Kim Cang nói: 

“Thông đạt pháp vô ngã, gọi là Bồ tát. Tức Bồ tát thì phải vƣợt qua vô ngã 

và thông suốt pháp vô ngã. Bởi vì, nếu mang cái ta này mà tu hành, quyết 

không thể giải thóat, về sau phải sinh trở lại theo nó thôi. Dù các vị tu thiền 

định cao nhƣng còn mang TA trong đó, thì cũng phải mang nó theo lên các 

cõi Trời sống hàng vạn năm, đến hết sức định, cũng rớt trở lại sinh vào các 

cõi. Nhƣ ông Uất-đầu-lam-phất tu đắc phi tƣởng phi phi tƣởng định, đƣợc 

sinh lên cõi trời phi phi tƣởng, nhƣng  ức Phật nhìn thấy sau khi hết tuổi 

thọ trên cõi Trời đó, ông sẽ sinh trở lại cõi đời này làm con chồn bay.  

Bởi vậy, trong Kinh  ại Bát Nhã, Bồ tát Thƣờng  ề vì cúng Dƣờng Pháp 

Sƣ và học Bát nhã mà sẵn sàng bán tim, gan, tủy sống không luyến tiếc. Có 

ngƣời thắc mắc:  ã bán tim gan, vậy lấy gì học Bát nhã  Quả thật đây là 

một ý nghĩa rất sâu trong kinh. Chính đó mới là học Bát Nhã! Là học Bát 

nhã sống, không phải học trên chữ nghĩa. Tức là ngay đó quên cái ta này, 

giải trừ cái tình chấp ngã đã cố kết lâu đời, mới thực học đƣợc Bát nhã. Học 

Bát nhã là thế.  âu phải học từng câu, từng chữ, giải nghĩa rộng, nghĩa hẹp 

để thêm hiểu biết thôi. Hiểu nhiều có khi lại thêm tình chấp ngã. Vô minh lại 

sống dậy! Thấy Ta hơn ngƣời, Ta hiểu biết, cái gì cũng Ta và Ta…  ó là 

đang đƣa mình đi trong con đƣờng vô minh.  



Trong Kinh Viên Giác, Phật định nghĩa vô minh rất rõ. Phật bảo Bồ tát Văn 

Thù Sƣ Lợi:  

- “Này thiện nam tử! Tất cả chúng sinh từ vô thủy đế nay, nhiều thứ điên đảo 

giống nhƣ ngƣời mê lạc, thấy bốn phƣơng đổi chỗ, vọng nhận bốn đại làm 

tƣớng tự thân, cái bóng duyên theo sáu trần làm tƣớng tự tâm. Ví nhƣ ngƣời 

bệnh mắt thấy hoa đốm trong hƣ không và mặt trăng thứ hai. Này thiện nam 

tử! Hƣ không thật không có hoa mà ngƣời bệnh vọng chấp. Do vì vọng chấp 

nên chẳng những lầm tự tánh của hƣ không này, cũng lại mê luôn chỗ hoa 

sinh kia là thật có. Do đây vọng có luân chuyển nơi sinh tử, nên gọi là vô 

minh”.  

Tức là vọng chấp thân bốn đại này và tâm duyên theo sáu trần là làm ta, đó 

là vô minh. Bởi nó không phải thật ta mà chấp là Ta. Chính đó là nguồn gốc 

của sinh tử. Chừng nào còn bóng dáng ta, là còn đi trong luân hồi không thể 

nào tránh khỏi.  

 ã thấy rõ cái nguy hiểm của tình chấp ngã nhƣ thế rồi, lại cứ giữ mãi sao   

 ó là chỗ chƣớng đạo, là che mờ chân lý!  

Có vị Tăng hỏi Thiền sƣ Duy Khoan:  

-  ạo ở đâu    

Sƣ đáp:  

- Ở trƣớc mắt.  

Rất gần gũi không có chút gì cách biệt.  

Ông tăng hỏi thêm:  

- Sao con không thấy    

Sƣ bảo:  

- Vì ông còn có ngã.  

Rõ ràng nó ở ngay trƣớc mắt đây thôi, nhƣng ông không thấy, chỉ vì ông còn 

thấy có ngã, còn bám vào cái ta mấy chục kí-lô này thì làm sao thấy  ạo 

đƣợc!  



Ông tăng hỏi tiếp:  

- Con còn có NGÃ nên không thấy, Hòa thƣợng thấy chăng   

Sƣ đáp:  

- Có ông, có ta rồi cũng không thấy luôn.  

Tức là còn thấy có mình thật, ngƣời thật, phân biệt mình ngƣời, đây kia, lại 

càng lăng xăng thêm nữa, nên cũng không thể thất   O.  

Ông tăng lại hỏi thêm câu nữa:  

- Không con, không Hòa thƣợng lại thấy chăng    

Sƣ đáp:  

- Không ông không ta còn ai cầu thấy    

Chính xác là nhƣ vậy, không còn thấy có mình, có ngƣời, không phân cách 

kia đây, thì ngay đó là cái gì   Sao còn phải hỏi nữa   Còn có gì che mờ nữa 

đâu   Học đạo là phải học thấu đến chỗ này!  

Trong Kinh  ại Bát Niết Bàn cũng có câu chuyện:  ức Phật khi còn tu Bồ 

Tát hạnh, làm một vị Tiên ở trong núi sâu, trọn ngày hành đạo, muốn cầu 

kinh điển  ại thừa mà không nghe biết ở đâu có. Hôm đó, vị tiên đang ngồi 

thiền tu duy trong hang núi, cảm đến trời  ế thích hiện xuống hóa làm quỷ 

La sát tới bên hang dùng tiếng trong trẻo đọc nửa bài kệ:  

                        Chƣ hành vô thƣờng,  

                        Thị sinh diệt pháp.  

                                  ***  

                        Các hành vô thƣờng,  

                        Là pháp sinh diệt  

Vị tiên nghe đƣợc liền xuống giƣờng thiền đi ra ngoài nhìn khắp nơi xem ai 

đọc nửa bài kệ đó, thì thấy một hình dáng ghê sợ, đầu tóc rối bùm mặt xanh 

nhƣ chàm, răng nanh lòi ra, thân to, bụng đói teo nhỏ. Vị tiên bèn hỏi:  

- Phải ông đọc hai câu kệ vừa rồi chăng   

La sát đáp:  



- Phải, chính tôi đọc đó.  

Vị tiên nói:  

- Xin ông đọc tiếp hai câu cuối, tôi sẽ đền ơn cho.  

La sát nói:  

- Bụng tôi đang đói mấy ngày, không còn sức để đọc tiếp.  

Vị tiên hỏi:  

- Thức ăn của ông là gì   

La sát nói:  

- Tôi ăn bằng thịt của ngƣời và uống máu nóng, nếu ông có thể xả thân cho 

tôi ăn tôi sẽ nói cho.  

Vị tiên nghĩ: “Nếu mình xả thân cho y ăn thì lấy gì nghe pháp  ”. Bèn nghĩ 

ra một cách, xin La sát hãy viết nửa bài kệ lên đá, Ngài ở trên cao nhìn 

xuống, đồng thời gieo thân cho ăn.  

 Nhƣ thế La sát viết hai câu:  

                                    Sinh diệt diệt dĩ,  

                                    Tịch diệt vi lạc.  

                                            ***  

                                    Sinh diệt diệt rồi,  

                                    Tịch diệt là vui.  

Vị tiên nhảy xuống, La sát đỡ lấy thân Ngài và hiện lại nguyên hình trời  ế 

thích, tán thán:  

- Lành thay! Ngài sẽ thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, xin chớ quên 

độ tôi.  

Ai thấy đƣợc ý nghĩa gì trong đây   Tại sao muốn nghe đƣợc hai câu kệ sau, 

buộc phải hy sinh thân mạng nhƣ thế   ó là một ý nghĩa rất sâu. Bởi vì, 

muốn nghe đến chỗ “Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui”, tức là chỗ vui của 

lặng lẽ không sinh không diệt kia, thì phải dám buông cái TA SINH DIỆT 



này! Nếu cứ bám chặt vào cái TA sinh diệt này, làm sao nghe đến chỗ: “tịch 

diệt là vui” ấy đƣợc   

Trong nhà thiền cũng có câu chuyện: Ngài Thủy Lão đến tham thiền với Mã 

Tổ, hỏi:   

- Thế nào là ý Tổ sƣ từ Ấn  ộ sang    

Mã Tổ nhằm ngay ngực đạp cho một đạp té nhào. Ngay lúc đó Sƣ chợt đại 

ngộ, đứng dậy vỗ tay cƣời ha hả nói:  

- Trăm ngàn tam muội, vô lƣợng diệu nghĩa, trên một đầu sợi lông thấu tột 

đến cội nguồn.  

Nhƣ vậy là sao   Tức ngay đó đạp nhào cái TA này, không có ý niệm về ta 

kịp sinh khởi, ngay đó liền sống dậy trong ánh sáng Nhƣ Lai. Thật không thể 

nghĩ bàn! Nếu lúc đó mà NHỚ CÁI TA BỊ   P thì có tỏ ngộ đƣợc chăng   

Hay là nổi sân lên   Vô minh che phủ liền.  

---o0o--- 

III-    Ờ     Ả             Ì   

Hiểu rõ lẽ thật đó rồi, điều quan trọng nhất là phải ứng dụng thực 

hành. Tức phải luôn luôn soi sáng lại mình, để thấy rõ mọi chỗ, mọi kẻ hở 

cái TA len lỏi vào và sống dậy. Phải khám phá trọn vẹn cái TA, không cho 

có bóng tối để nó ẩn núp. Mình lo chiếu ngƣời này, chiếu ngƣời nọ mà quên 

chiếu lại mình là nguy! Là chỉ thấy lỗi ngƣời mà quên mất lỗi mình. Nên 

nhớ mọi sự sai biệt ngăn cách trong cuộc sống này đều từ cái TA mà ra. 

Thƣờng thấy lại mình để giải tỏa, là sống gần nhau hơn. Hai ngƣời ngồi bên 

nhau mà quên sự có mặt của nhau, là vì sao   Vì mỗi ngƣời đang sống với 

một cái TA riêng trong đầu: Một ngƣời đang nghĩ  ông, một ngƣời đang 

nghĩ Tây. Rồi hai ngƣời nằm cạnh nhau, nhƣng mỗi ngƣời ngó mặt qua một 

bên, là vì sao   Vì cái TA che ngăn, không có Ta thì lấy gì chia cách   Lấy 

gì mà không thông cảm, không hiểu nhau    

Vì vậy, ngƣời học đạo phải thƣờng soi lại mình, để thấy rõ tƣớng NGÃ mê 

lầm của mình mà giải trừ, bào mòn. Có soi lại mình mới thấy rõ chính mình, 

mới khám phá những điều mình còn dở, còn xấu để gạn lọc, tiến tu, không 

tự kiêu, ngã mạn.  



Hòa thƣợng Châu Hoằng soạn quyển Truy Môn Sùng Hạnh Lục nêu bày 

mƣời hạnh lành của ngƣời xuất gia, có vị tăng đến nói với Sƣ:  

- Trong pháp của tôi, một mảy bụi cũng chẳng lập, mƣời hạnh lành sẽ dùng 

vào đâu   

Sƣ bảo:  

- Năm uẩn lăng xăng, bốn đại đầy dẫy, sao bảo là không mảy bụi   

Vị tăng nói:  

- Nhƣng bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng phải có.  

Sƣ liền tát cho ông một tát bảo:  

- Kẻ học nói nhƣ mè, nhƣ thóc, chƣa đúng, hãy nói lại!  

Ông tăng lộ vẻ bực tức, đứng dậy. Sƣ cƣời bảo:  

- Bụi bặm phủ đầy mặt rồi, sao ông chẳng phủi đi    

 ây là một kinh nghiệm. Ông tăng này chỉ lo chiếu nơi ngƣời, hiểu biết trên 

chữ nghĩa bên ngoài, thiếu công phu thực tế bên trong, nên bị ngài Châu 

Hoằng điểm ngay một cái trúng ngay tƣớng NGÃ nó hiện ra. Lộ bày chỗ 

thiếu sót công phu tự tỉnh của mình.  ó là khoảng hở cho mình phải hổ 

thẹn!  

Thiền sƣ  ảnh Châu cùng sa di đi kinh hành trong sân viện, bổng một trận 

gió nổi dậy, gió trên cậy rơi lả tả xuống đất. Sƣ khom lƣng nhặt từng chiếc lá 

bỏ vào trong đãy. Sa di ở bên cạnh thƣa:  

- Bạch thầy!  Khỏi phải nhặt, sáng sớm ngày mai chúng con sẽ quét hết.  

Sƣ bảo:  

- Chẳng thể nói nhƣ thế! Quét, có thể quyết chắc là sạch hết chăng   Ta nhặt 

thêm một chiếc lá, là khiến trên đất sạch thêm một phần đó.  

Sa di hỏi lại:  



- Bạch thầy! Lá rơi nhiều nhƣ thế, thầy nhặt trƣớc mặt, sau lƣng lại rơi 

xuống, thầy làm sao nhặt cho xong    

Sƣ vừa nhặt vừa bảo:  

- Lá rơi không những trên mặt đất, mà còn có lá rơi ở trên đất Tâm ta, ta 

nhặt lá rơi trên đất Tâm ta, cuối cùng sẽ có lúc nhặt xong. (Tinh Vân Thiền 

Thoại)  

 ây là nhắc nhở mình phải xoay lại nơi mình, để thấy rõ từng chiếc lá trong 

tâm niệm không sót, đó mới là công phu thiết thực, không phải nói lý suông. 

Nếu cứ nhằm bên ngoài mà quét, quét đến bao giờ mới hết   

Ngài Trúc Lâm  ại  ầu  à (Trần Nhân Tông) từng khai thị cho ngƣời học: 

“ âu chẳng nghe nói: “Ba ngàn pháp môn đồng về tấc vuông, hà sa diệu 

dụng đều ở nguồn tâm”. Nên nói: Cửa giới, cửa định, cửa tụê, ông không 

thiếu sót, cần phải phán quán nơi mình. Phàm những tiếng ho, tiếng tằng 

hắng, nhƣớng mày chớp mắt, tay cầm, chân đi, ấy là tánh gì  Biết đƣợc tánh 

này, ấy là tâm gì   Các nhân giả! Ngày tháng dễ dàng qua, mạng ngƣời 

không chờ đợi, sao cam ăn cháo, ăn cơm mà chẳng rõ việc bát, việc 

muỗng ”.  

Tức Ngài nhấn mạnh phải quán xét trở lại nơi mình, nhận rõ lẽ thật đang 

sống đây, cái gì là tâm tánh chính mình  Thấu đƣợc chỗ này, không lầm với 

cái TA này, TÌNH CHẤP NGÃ sẽ nhẹ dần. Tại sao mỗi ngày ăn cơm, ăn 

cháo mà không rõ đƣợc việc bát, việc muỗng  Vậy là sống cái gì  Cứ nhớ 

chuyện đâu đâu, nuôi dƣỡng tình chấp ngã, mà quên đi ánh sáng chân thật 

đang hiện hữu đó! Chƣa chịu tính lại sao   

---o0o--- 

IV-    Ề       Ử   Á   

Kinh nghiệm biết rõ nó là chỗ chƣớng đạo, nên Thiền sƣ thƣờng thử 

thách ngƣời tham học, đập thẳng vào TƢỚNG NGÃ này, cho nó xẹp xuống 

mới dễ vào đạo.  

---o0o--- 

* THIỀN SƯ TỪ MINH VỚI HUỆ NAM 



Thiền sƣ Huệ Nam lúc ở Phần  àm đƣợc Thiền sƣ Hoài Trung chia 

phần tiếp độ chúng tăng. Sau, Sƣ đến chùa Phƣớc Nghiêm đƣợc Thiền sƣ 

Hiền Cữ làm thƣ ký. Chợt Thiền sƣ Hiền Tịch, quận thú thỉnh Thiền sƣ Từ 

Minh đến trụ trì. Sƣ nghe Từ Minh luận nói, phần nhiều chê các nơi mỗi 

điều đều thuộc tà giải. Chính chỗ Sƣ đƣợc mật chỉ ở Phần  àm cũng bị loại 

bỏ. Sƣ vào thất Từ Minh thƣa hỏi:  

- Huệ Nam do tối dốt, trông đạo mà chƣa thấy, giờ tham thiền khi hôm nghe 

thầy dạy nhƣ ngƣời đi lạc đƣờng xe chỉ nam. Cúi xin Hòa thƣợng đại từ bố 

thí pháp, khiến cho con dứt hết nghi ngờ.  

Từ Minh cƣời bảo:  

- Thƣ ký đã lãnh đồ chúng và đi du phƣơng nổi tiếng khắp tùng lâm, nếu còn 

nghi ngờ chẳng cần khổ cầu nhƣ vậy, hãy ngồi mà thƣơng lƣợng.  

Từ Minh liền gọi thị giả đem ghế mời Sƣ ngồi. Sƣ vẫn từ chối và thành khẩn 

tha thiết cầu chỉ dạy.  

Từ Minh bảo:  

- Thƣ ký học Thiền Vân Môn ắt thông đƣợc yếu chỉ ấy. Nhƣ nói: “Tha  ộng 

Sơn ba gậy”,  ộng Sơn khi ấy nên đánh hay chẳng nên đánh    

Sƣ thƣa:  

- Nên đánh.  

Từ Minh nghiêm nghị bảo:  

- Nghe tiếng ba gậy liền cho là nên ăn gậy, vậy ông từ sáng đến chiều nghe 

chim kêu, trống đánh, tiếng chuông, tiếng bảng v.v… cũng nên ăn gậy. Ăn 

gậy đến lúc nào mới thôi   

Sƣ chỉ nhìn sửng mà thôi.  

Từ Minh lại bảo:  

- Tôi lúc đầu nghi không thể làm thầy ông. Giờ đây đã đủ tƣ cách làm thầy 

ông. Ông hãy lễ bái đi!  

Sƣ lễ bái xong đứng dậy.  



Từ Minh nhắc lại lời trƣớc:  

- Nếu ông hội đƣợc ý chỉ Vân Môn thì, Triệu Châu thƣờng nói: “Bà già ở 

 ài Sơn bị Ta khám phá, thử chỉ ra chỗ khám phá xem!”  

Sƣ mặt nóng hực, mồ hôi xuất hạn không biết đáp thế nào, bị Từ Minh đuổi 

ra.  

Hôm sau, Sƣ lại vào thất, bị Từ Minh mắng chửi. Sƣ hổ thẹn, nhìn những 

ngƣời hai bên nói:  

- Chính vì chƣa hiểu mới cầu quyết nghi, mắng chửi đâu phải qui củ từ bi thí 

pháp!  

Từ Minh cƣời bảo:  

-  ó là mắng chửi sao    

Ngay câu này, Sƣ liền đại ngộ.  

Trƣớc ngƣời bị mắng chửi thì sao   Nhất là một vị Thƣ ký đã từng có tiếng 

tăm rồi!  ây là khiến cho quên cái TA THƢ KÝ kia đi, vƣợt qua ngôn ngữ 

âm thanh tốt xấu: “Ông cho đó là mắng chửi sao ” theo đó là theo âm thanh 

rồi, là đáng bị mắng chửi rồi! Ngay đó, Sƣ liền sáng tỏ trở lại chính mình. 

 ó là cách khéo léo tiếp ngƣời của Thiền sƣ Từ Minh.  

---o0o--- 

* THIỀN SƯ QUI TỈNH VỚI PHÁP DIỄN 

Pháp Diễn, Nghĩa Hoài cùng hơn mƣời bảy ngƣời đồng đến tham học 

với Thiền sƣ Qui Tỉnh ở huyện Diệp. Qui Tỉnh vừa thấy liền trách mắng:  

- Bọn ông là tăng dạo chơi châu huyện, đến đây làm gì  Ta đâu có cơm thừa 

nuôi dƣỡng những kẻ nhàn nhƣ các ông ƣ    

Sƣ bèn quát mắng đuổi đi. Mọi ngƣời không lay động. Sƣ lại lấy nƣớc lạnh 

tạt, cả nhóm cũng không giải tán. Sƣ lấy tro rải lên ngƣời. Mọi ngƣời giận 

bỏ đi, chỉ có Hoài và Diễn vẫn ngồi ngay ngắn nhƣ cũ. Sƣ bảo:  

- Họ đều bỏ đi hết cả rồi, hai ngƣời sao chẳng đi    



Viễn thƣa:  

- Chúng con kính mộ đạo đức Hòa thƣợng đã lâu, chẳng ngại ngàn dặm xa 

xôi đến đây, há vì một gáo nƣớc, một nắm tro mà vội liền bỏ đi sao    

Sƣ bảo:  

- Hai ngƣời đã thật vì pháp, trong đây còn thiếu điển tọa, ngƣơi hay làm 

đƣợc chăng ?  

Viễn thƣa:  

-  ệ tử nguyện làm.  

Hoài đƣợc vào tăng đƣờng.  

Một hôm, Sƣ đi ra ngoài. Thấy chúng ăn uống đạm bạc, Viễn nhân đó nấu 

bữa cháo ngon (cháo nêm, có gia vị) đãi chúng, cháo chín thì Sƣ về tới, cùng 

đến trai đƣờng thọ xong, gọi Tri sự hỏi:  

- Hôm nay có thí chủ cúng trai chăng   

Tri sự đáp:  

- Dạ, không có.  

Hỏi:  

- Trong chùa có lễ trai ƣ   

Thƣa:  

- Dạ, cũng không có.  

Hỏi:  

- Nhƣ vậy thì cháo này từ đâu có   

Thƣa:  

- Xin Hòa thƣợng hỏi  iển tọa.  



Lúc đó Pháp Diễn ra thú tội, thƣa:  

- Con thấy đại chúng sống khô khan, thật là con tự ý làm nhƣ thế.  

Sƣ bảo:  

- Ông có tâm tốt nhƣ thế, đợi sau này ra làm Trụ trì hãy làm chẳng muộn. 

Nay đâu thể riêng trộm của thƣờng trụ để đƣợc nhân tình.  

Sƣ bèn sai Tri sự bán   của Viễn tính giá bao nhiêu thảy trả về cho thƣờng 

trụ, rồi đuổi Viễn ra khỏi chúng.  

Viễn cầu khẩn mấy phen không đƣợc, xoay qua nhờ các vị tôn túc xin hộ, lại 

bị quở:  

- Ta bảo ông chẳng phải ngƣời tốt. Ông định đem ngôi vị, thế lực để lấn át ta 

ƣ   Hãy đi nhanh !  

Cuối cùng Pháp Viễn chỉ xin đƣợc đến dự nghe pháp. Sƣ chấp nhận.  

Viễn đến ở tạm nơi hành lang ngôi chùa nhỏ dƣới núi. Một hôm, Thiền sƣ 

Qui Tỉnh đi ra ngoài gặp Viễn, liền hỏi:  

- Ông ở đây bao lâu rồi   

Viễn thƣa:  

-  ã nửa năm.  

Qui Tỉnh bảo:  

- Ông có thể trả tiền phòng của thƣờng trụ chăng   

Viễn thƣa:  

- Dạ, không có.  

Qui Tỉnh bảo:  

-  ây là phòng của thƣờng trụ, ông sao dám trộm ở  Hãy mau hoàn lại cho 

ngƣời đi! Chẳng vậy, ta sẽ đi báo quan.  



Viễn bèn đi mộ hóa trả lại cho chùa, rồi đến ở trong thành. Mỗi khi thấy Qui 

Tỉnh, Viễn càng thêm kính trọng, không hề lộ vẻ khó chịu. Lúc đó, Qui Tỉnh 

về viện bảo trong chúng:  

- Huyện Diệp có Cổ Phật, mọi ngƣời có biết chăng   

Chúng thƣa:  

- Cổ Phật là ai    

Qui Tỉnh bảo:  

- Nhƣ Viễn Công thật là Cổ Phật đấy!  

Chúng bèn sắm hƣơng hoa thỉnh Viễn trở về.  

 ây là thử thách mạnh khiến quên cái TA PHÁP DIỄN này, mới tỏ sáng CỔ 

PHẬT kia, và mới kham đƣợc truyền pháp. Còn đem cái TA này mà truyền 

pháp cho nó thì nguy hiểm! Nó hơn thua, nó đố kỵ, nó tranh giành… Còn 

đâu là PHÁP    

---o0o--- 

* THIỀN SƯ TUỆ HUÂN VỚI VĂN ĐẠO 

Văn  ạo nghe tiếng Thiền sƣ Tuệ Huân bèn trèo non, lội suối tìm đến 

tham học với Sƣ nơi một hang động. Văn  ạo thƣa:  

- Văn  ạo con vốn ngƣỡng mộ cao phong của Thầy, một bề đến đây gần 

gũi, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho!  

- Lúc đó trời đã tối, Sƣ nói: Ông hãy ngủ lại đây một đêm đi.  

Sáng hôm sau, khi Văn  ạo thức dậy thì Thiền sƣ  Tuệ Huân đã dậy trƣớc, 

nấu cháo xong.  ến lúc ăn, trong đây không có vật gì khác đƣa cho Văn  ạo 

dùng, thuận tay Sƣ lấy cái sọ khô múc đấy cháo đƣa cho Văn  ạo. Văn  ạo 

do dự không biết nên nhận hay không. Sƣ liền bảo:  

- Ông không có tâm đạo, chẳng phải vì pháp mà đến. Ông còn đem vọng 

tình NHƠ S CH và   U GHÉT mà tiếp vật, làm sao có thể đạt đƣợc đạo   

(Tinh Vân Thiền Thoại)  



 ó là một kinh nghiệm cho ngƣời học đạo. Một chút tình phân biệt đó, còn 

bị quở, huống nữa là giận hờn phiền não ôm ấp trong lòng thì sao   Càng bị 

TÌNH CHẤP NGÃ che đậy, khó sáng đƣợc đạo.  

---o0o--- 

 .         

Ngƣời tu hành là nhắm đến con đƣờng giải thoát khổ đau. TÌNH 

CHẤP NGÃ là đầu mối mọi thứ phiền não đau khổ trên thế gian này. Ngƣời 

biết tu, khéo tu không thể nào nuôi dƣỡng nó.  

Vào đạo Phật là phải đi qua cửa VÔ NGÃ, qua ít thì bớt khổ ít, qua nhiều thì 

bớt khổ nhiều, qua trọn vẹn thì dứt khổ, niết bàn an vui, không thể lẩn tránh 

chỗ nào khác. Ngƣời tu mà ôm ấp bản ngã nặng, cố chấp không buông là trái 

với con đƣờng mình đi, là quay lƣng với ánh sáng giác ngộ. Xƣa Bồ Tát  ề 

Bà để lại tấm gƣơng vô ngã sáng ngời.  

Khi Ngài cảm hóa vị quốc vƣơng vốn tin theo ngoại đạo, rồi lại dùng biện 

luận thắng các ngoại đạo, trong vòng ba tháng đã độ hơn một trăm vạn 

ngƣời. Có một đệ tử ngoại đạo căm hận vì Thầy mình bị thua, bèn thề 

“Ngƣời đã dùng miệng mà thắng phục ta, ta phải dùng dao thắng phục 

ngƣơi; ngƣơi dùng dao không làm khốn ta, ta sẽ dùng dao thực làm khốn 

ngƣơi”.  

  liền rình theo Ngài, một hôm Ngài  ề Bà đi lại một mình trong rừng 

vắng, gã ấy xách dao đến bảo:  

- Ngƣơi dùng miệng phá đổ Thầy ta, sao bằng ta dùng dao phá vở bụng 

ngƣơi !  

  bèn mổ bụng Ngài.  

Ngài  ề Bà  tuy bị mổ bụng, ruột lòi ra ngoài mà chƣa chết, vẫn thƣơng xót 

kẻ ngu si kia bảo:  

- Tôi có y bát để ở đằng kia, ngƣơi có thể đến đó lấy, rồi hãy lên núi gấp, 

đừng đi bằng đƣờng bằng. Những đệ tử của tôi chƣa chứng đƣợc pháp nhẫn 

họ sẽ bắt ngƣơi, ngƣơi có thể bị bắt giải đến quan.  



Khi các đệ tử hay tin chạy vội đến hiện trƣờng, có những vị chƣa đƣợc pháp 

nhẫn bèn gào khóc, chạy cuồng lên núi đuổi bắt  hung thủ. Ngài  ề Bà nhân 

cơ duyên ấy, khai thị cho các đệ tử rằng:  

- Lý thực của các pháp, chính là ở chỗ không có ngƣời thọ, không có ngƣời 

hại. Thân  ai, oán ai, giết ai, hại ai   Kẻ bị si độc lừa dối, mê lầm nảy sinh 

chấp trƣớc mà gào khóc, trồng căn bất thiện. Ngƣời bị kẻ kia hại, lại ở 

nghiệp báo, không phải hại ta. Các ngƣơi phải xét thận trọng, đừng đem cái 

Cuồng đuổi theo cái Cuồng, đem cái Thƣơng buồn cho cái Thƣơng !  

Dặn dò xong, Ngài nằm xuống rồi thoát.  

Xem Ngài  ề Bà bị ngoại đạo mổ bụng vẫn thƣơng xót kẻ kia, không sanh 

tâm thù hận, kết oán, vì quên cái TA này. Trong khi đó, huynh đệ cùng một 

thầy,  sống chung với nhau hằng ngày, lại vì một chút bất đồng ý kiến, vì 

một chút hơn kém nhau, một chút không chìu chuộng cái Ta, đành xem nhau 

nhƣ kẻ nghịch thì sao   Lúc đó đạo tâm để ở chỗ nào   Phải xét kỷ lại chỗ 

này, giải tỏa ngay. Bởi vậy, kinh kim cang quét sạch hết tâm ba thời qua 

khứ, hiện tại , vị lai; trừ tột bốn tƣớng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tức 

khiến mất dấu vết cái TA này, mới thật sự thể nhập thật tƣớng Bát Nhã, sống 

trong Vô thƣợng Bồ  ề .  

Mong rằng mỗi hành giả luôn luôn soi sáng lại mình, để thấy rõ tƣờng tận 

mọi bóng dáng cái TA lộ ra mà cảnh tỉnh không lầm theo. Quyết không để 

nó làm mờ đi ánh sáng chánh giác.  ó là đƣờng tiến tu chân thật.  

Có bài kệ tự nhắc:  

Ta ơi là Ta  

Mi ở đâu ra    

Mà làm diên đảo,   

Khắp cõi Ta-bà.  

Mở mắt sinh ra,   

Liền khóc oa oa   

Báo cho ngƣời biết   

Là có mặt Ta !  

Trong suốt cuộc đời,   

Theo sát bên ngƣời,   

Tạo thàng cuộc sống,   

Giận ghét buồn vui.  

 i khắp thế gian,   



Tột cõi ba ngàn,   

Không đâu chẳng thấy,   

Bóng TA lang thang.  

Ta ơi là Ta !  

Mi ở đâu ra  ?  

Mà làm điên đảo,   

Khắp chúng hằng sa.  

Sinh tử không dừng   

BA cõi sáu đƣờng   

Xoay quanh lẩn quẩn,   

Mi dẫn đi luôn.  

Ta ơi là Ta !  

Bao giờ mới tha,   

Cho ngƣời tự tại,   

Sống mở lối ra    

Mở  

 ây rồi là Ta !   

Muôn thuở lầm qua,   

Chỉ do ngủ mớ,   

La hoảng Ta Ta.  

Nay tỉnh ra rồi,  

Hết chạy xa xôi,  

 ảo điên lên xuống,  

Theo bóng trời ngƣời…  

Thánh phàm ngay đây,  

Tổ Phật chốn này,  

Một buông, một tột ,   

Liền vác lên đi.   

Hay !  

Từ đây xin chào !  

Cái ta thuở nào,  

Một bƣớc thẳng tiến,  

Bặt dấu đằng sau   

   

   

 

 

---o0o--- 

Hết 
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