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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con đuợc học về Tổ Bồ Đề 

Đạt Ma (Bodhidharma) là vị Tổ thứ 28 theo dòng truyền thừa 

từ sơ Tổ Ca Diếp. 

Tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa để tiếp nối truyền trao giáo 

pháp của Đức Thế Tôn, bài kệ của Ngài nói lên sứ mạng của 

Ngài: 

"Ngô bản lai tư thổ 

Truyền pháp cứu mê tình. 

Nhất hoa khai ngũ diệp 

Kết quả tự nhiên thành? 
 

Ta nguyện đến xứ này 

Truyền pháp cứu người mê. 
Một hoa nở năm cánh, 

Hoa trái tự nhiên thành. 

Nam mô Tây thiên đông độ Nhị thập bát Tổ Bồ Đề Đạt 

Ma Tôn Sư. 
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Sư phụ giảng Bồ Đề là giác ngộ, Dharma là Pháp. 

Tổ thứ 27 Bát Nhã Đa La đặt tên cho Ngài là Pháp tánh 

Giác Ngộ, và dự báo Tổ thứ 28 sau 60 năm hoằng pháp ở Ấn 

độ, sẽ đi xa. 

Vua cha băng hà, thái tử, anh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma lên 

ngôi, được biết Ngài sẽ đi Đông độ. 

Vua đóng thuyền, cho thủy thủ đoàn hộ tống Tổ Bồ Đề Đạt 

Ma lên đường đến Trung Quốc. 

Lộ trình đi biển ba năm mới tới Trung Quốc vào ngày 21-9-

Canh Tý (520), trùng hợp với ngày 30-9-Canh Tý (2020) hôm 

nay, 1500 năm sau cùng tháng và niên canh SP đang giảng về 

Tổ. Bạch Sư phụ, sự trùng hợp, một cảm ứng đạo giao bất khả 

tư nghì. 

Vua Lương Võ Đế cho thỉnh Tổ vào cung ở Kim Lăng 

(Kinh Đô Nhà Lương) để thuyết giảng. 

Nhân dịp này, Vua Lương Võ-Đế hỏi Tổ: "Từ lúc lên ngôi 

đến nay, Trẫm thường cất chùa, chép kinh, độ Tăng Ni nhiều 

không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng ? " 

Tổ đáp: "Đều không có công đức". 

Vua thắc mắc: "Tại sao không có công đức ?". 

Tổ đáp: "Bởi vì những việc ấy là nhân hữu lậu, chỉ có quả 

báo nhỏ ở cõi người, cõi trời, như bóng theo hình, tuy có mà 

không phải thật có". 

Vua hỏi: "Thế nào là công đức chơn thật ? " 

Tổ đáp: "Trí thanh tịnh tròn sáng, thể tự không lặng, công 

đức như thế không do thế gian mà cầu được". 

Vua hỏi "Thế nào là thánh đế nghĩa thứ nhất ? 

Tổ đáp: "Rỗng rang không thánh". (Sp giải thích: thánh đế 

là chỗ giải thoát rỗng rang, không có thánh phàm, không sanh 

diệt...) 



9 

Vua hỏi: "Đối diện với trẩm là ai ? " 

Tổ đáp: "Không biết" . (Sp giải thích chỗ tột cùng của Phật 

tánh là không còn có chủ-khách, vua-tôi....) 

Vua Võ-Đế không lãnh ngộ được, lui về nghỉ và cho tiễn 

khách. 

Không có duyên với Vua Lương, Tổ đến Lạc-Dương rồi lên 

chùa Thiếu-Lâm ở Trung-Sơn, vào hang động sau chùa, ngồi 

quay mặt vào vách thiền định trong 9 năm. Ngài Thần Quang 

nghe tiếng đến xin thọ giáo, Ngài đứng ngoài thạch động suốt 

đêm, tuyết ngập tới chân, hầu gặp Tổ để xin thỉnh đạo. 

Tổ cho biết diệu đạo của Đức Phật phải tinh tấn nhiều kiếp 

mới đạt được. 

Thần Quang liền chặt đứt tay trái chứng tỏ quyết tâm học 

đạo. 

Ngài Thần Quang trình thưa với Tổ là: “Tâm con bất an”. 

Tổ bảo Thần Quang đem Tâm ra ta an cho. Thần Quang không 

tìm ra tâm bất an. Tổ nói ta đã an tâm cho rồi. 

Tổ đặt pháp danh cho Thần Quang là Huệ Khả. 

Tổ dạy cho đồ chúng tu. 

Sư phụ có nhắc đến sự ân oán tái sanh trong mỗi gia đình 

lúc nào cũng gồm 4 yếu tố: 

1- báo ân, con cái có hiếu là báo ân 

2- báo oán, con cái ngỗ nghịch là báo oán 

3- trả nợ, con cái cung dưỡng cha mẹ là trả nợ 

4- đòi nợ, con cái phá sản là đòi nợ. 

Tổ chọn Ngài Huệ Khả, Tổ dặn, Đức Phật trao truyền tâm 

ấn từ Tổ Ca Diếp tới nay không gián đoạn, một Y Tăng Già Lê, 

một Bình Bát, 200 năm sau, Y và Bát không còn truyền nữa. 

Người tu thì nhiều, người chứng đạo thì ít. 
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Sư phụ giải thích Hoa sen là loại hoa duy nhất có nhân, quả 

đồng thời tượng trưng cho Phật tánh có trong tất cả chúng sanh 

vạn loài, từ con sâu, con kiến..cho đến con người. 

Con kính tri ơn Sư phụ đã ban truyền pháp thoại về hành 

trình tu của chư vị Tổ Sư làm sáng ngời dòng truyền thừa pháp 

nhãn Như Lai không gián đoạn, mạng mạch truyền thừa vững 

vàng suốt hơn 25 thế kỷ từ Đông sang Tây và lan tỏa hình bóng 

y vàng khắp năm châu cho đến ngày nay. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tổ Ấn Độ đời thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma 

Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa, 

 

Kính dâng Thầy bài thơ về Bồ Đề Đạt Ma, kính bạch Thầy con 

đã chiêm nghiệm rằng một bài pháp thoại Thầy giảng phải 

ngồi thẳng, chú tâm ghi chép sau đó nghe đi nghe lại nhiều lần 

mới thâm nhập được lời dạy Thầy muốn truyền trao cho chúng 

đệ tử. Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 

 

Đại Pháp Nhãn Tạng truyền trao Đạt Ma lần hai tám, 

Dự báo ...sau sáu mươi năm phải đến Trung Hoa 

Sử tích còn ghi chuyện hoằng pháp tại quê nhà, 

Giúp Sư Đệ ( Phật Đại Tiên) hòa giải sáu chúng tranh chấp! 

 

Nhìn lại cuộc đời Ngài từ nhỏ thuần thành tu tập 

Vua Cha Hương Chí viên tịch ngồi thiền bên kim quan 

Minh Sư Bát Nhã Đa La xuất gia nhập đạo tràng 

Bồ đề Đa La, pháp hiệu Bồ Đề Đạt Ma được ấn khả!  

 

Hoàng tử cháu( Dĩ Kiến ) được Ngài chuyển hoá 

Từ Tà Đạo quay về lại  ... hướng cũ Phụ thân, 

Tạ ơn, giúp Hoàng thúc thuyền bè vượt biển sang Đông 

Trải ba năm tròn, Quảng Châu cặp bến!  

 

Vẫn khỏe mạnh, dù tuổi tám mươi đã đến! 

Vua Lương Võ Đế có lẽ chưa được đại duyên 

Công Đức và Phước Đức chưa phân biệt ... quá phiền 

Đối diện Trẫm là ai ? KhÔNG BIẾT!  
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Nghĩa chân thật không ai hội ý ...đành diện bích 

Thần Quang cầu đạo lìa Nhơn ngã chặt tay 

Xem nhẹ thân tứ đại, Huệ Khả ...đệ tử từ nay 

Tỏ tường " Diệu Đạo của Chư Phật không gì so sánh" !! 

 

Chín năm hoằng pháp, giảng dạy chúng đệ tử ...TỨ HẠNH 

( 1-  Báo oán 2- Tùy duyên 3- Vô sở cầu 4- Xứng pháp )  rõ ràng 

Muốn truyền y bát ...sát hạch bốn đệ tử giỏi giang 

Đạo Phó được da ... chỉ có Huệ Khả được tủy! 

 

Chuyện Bồ Đề Đạt Ma quẩy dép về Tây Vức là truyền ký! 

Đa tạ Giảng Sư nhắc lại ý Kinh Kamala 

Đừng tin mười điều...Phật thuyết giảng sâu xa, 

Người đạt đạo sẽ không phân biệt phàm, thánh!  

 

“Hơi thở ra không tiếp xúc, hít vào không dính năm ấm! 

Trí thanh  tịnh, thể tự Không, Lặng 

Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh 

Bài pháp thoại tuyệt vời,  tâm nguyện, nguyện...Vô Sở Cầu Hạnh! 

 

Huệ Hương 
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

Bạch Sư phụ, hôm nay SP giảng về  Nhị Tổ Huệ Khả. Ngài 

là đệ tử đắc pháp đầu tiên của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

Tổ Huệ Khả sanh năm 494, viên tịch năm 601, trụ thế     

107 năm. 
Mẹ của Ngài lúc 40 tuổi phải cầu tự mới có con, khi có thai 

Ngài, ánh sáng chiếu khắp nhà, nên đặt tên cho Ngài là Thần 

Quang. 

Ngài bẩm sinh rất thông minh, làu thông tất cả kinh điển, và 
thấy kinh Phật rất hay, nên phát tâm xuất gia. 

Ngài đến núi Tung Sơn để được yết kiến học pháp với Tổ 

Bồ Đề Đạt Ma đến từ Ấn Độ. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng Pháp Phật rất thâm sâu, khó 

thấu nhận. Ngài Huệ Khả muốn tỏ bày quyết tâm cần cầu giáo 
Pháp nên chặt bỏ cánh tay trái làm tin. (Hiện nay, ở Mỹ, trong 

các lễ tuyên thệ, cũng áp bàn tay trái lên ngực, in trust ). 

Ngài Huệ khả trình với Tổ là tâm con không an. Tổ bảo 

đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả tìm không thấy tâm không 
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an. Tổ nói "Ta đã an tâm cho con rồi". Tổ truyền y bát cho Huệ 

Khả là Tổ thứ 29. 

Ngay lúc tâm tĩnh lặng không một niệm dấy khởi, là vô 

niệm, là tâm an, nên tâm Huệ Khả lúc đó vắng bặt, trong sáng 

tròn đầy, là đã tự an rồi (luôn giữ được vô niệm là Tâm Phật 

hiện tiền bây giờ và tại đây). 

Tổ Huệ Khả lên đường để giáo hóa, gặp một cư sĩ, bị ghẻ 

lở, xin Tổ làm sám hối cho nghiệp tội và Tổ bảo cư sĩ phải 

nương vào Phật, Pháp Tăng. 

Tăng là Tổ, Tâm là Phật, cũng là Pháp. Phật Tâm, Pháp 

Tâm đầy đủ. Vị cư sĩ này chính là Ngài Tăng Xán, xin theo tu 

học với Tổ Huệ Khả  hai năm, bệnh thuyên giảm. Tổ Huệ 

Khả truyền y bát cho Tăng Xán trở thành Tổ thứ 30, và khuyên 

nên vào núi ẩn tu vì sắp có tai họa.. 

Tổ thứ 27 Bát Nhã Đa Là đã huyền tri cho Tổ thứ 28 là 150 

năm sau sẽ có gặp nạn. Tổ thứ 28 thông tin cho Tổ thứ 29, rồi 

tiếp theo cho Tổ Tăng Xán thứ 30 rằng tới năm Tý mới hết 

nạn. Nạn do từ nghiệp trong quá khứ, nay phải trả. 

Tổ Huệ Khả thứ 29 vì bị hiềm khích và bị vu khống, nên bị 

bắt và xử chém, nhục thân của Ngài tỏa hương thơm, dân làng 

làm hỏa táng, thu được xá lợi để tôn thờ. Về sau, nhà vua nhận 

ra được là án bị xử oan nên cho lệnh giải oan cho Tổ. 

Con kính tri ơn Sư phụ đã dày công biên soạn, giảng giải, 

ban cho chúng Phật tử khắp nơi thấu hiểu pháp Phật thậm thâm 

vi diệu, đầy lợi lạc nhất là trong thời gian bất ổn của mùa bệnh 

dịch lan tràn khắp nơi. 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Cung kính, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tâm là Phật, Tâm là Pháp. 

Phật, Pháp không hai. 

 

Kính dâng Thầy bài thơ về Tổ Huệ Khả. Kính đa tạ Thầy bài 

pháp thoại này đã giúp con tin vào nhân quả tiền kiếp không thể 

tránh, nhưng nếu có đạo hạnh hương giới vẫn tỏa ngát và ta sẽ 

thong dong mây trắng cao đăng Phật Quốc một cách tự tại. 

Kính, HH. 

 

Tổ hai chín Thiền Tông Ấn-Trung, Ngài Huệ Khả, 

Con cầu tự, lọt lòng mẹ nhà sáng hào quang 

Làu thông Lão Trang, sớm nhận định “sách thế gian” 

Vân du, tầm đạo xuất gia khi ba mươi tuổi. 

 

Thọ giới, thuộc kinh luận ... thiền quán trên núi! 

Vẫn chưa giải ngộ dù miên mật tám năm 

Cảm động hộ pháp? Nhờ tinh tấn thành tâm ... 

“VỀ PHƯƠNG NAM “ được thần linh mách bảo! 

 

Chặt tay, đoạn thân kiến quỳ trong tuyết sương cầu đạo, 

Được khai thị ...thâm nhập tủy ..làm Tổ thứ hai 

Bắc Tế ...hoằng truyền Chánh pháp biện tài 

Lập lại lời Đạt Ma “ Tội đem ra ...ta sám “ 

 

Người đệ tử đầy ghẻ lở được ban tên TĂNG XÁN 

“Tâm là Phật, Tâm là Pháp “ Phật, Pháp không hai 

Rỗng rang tịch lặng không giống, không hoa .... bản lai 

Khai thị xong ...lộ huyền ký ...khuyên ẩn tu tránh nạn! 
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Nhân quả tiền kiếp ...? Thị tịch thật bi tráng! 

Do vu oan ....gây náo loạn bị trảm chém đầu 

Dòng sữa trắng vọt cao thay máu ...ngộ đạo mầu !!! 

Vua cứu xét ...minh oan ....ban Đạo hiệu. 

 

Đa tạ Giảng Sư ...đã lồng vào sử liệu, 

Lời khuyên “bài học đố kỵ lợi, danh” 

Tiểu nhân dùng mọi thủ đoạn khi có tranh giành 

Hay đó là ...nghiệp quả không thể nào tránh được !!!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . 

 

Huệ Hương 
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Tam Tổ 

Tăng Xán. 

Ngài là vị Tổ thứ 3 của Trung Hoa kể từ vị Tổ thứ 1 Bồ Đề 

Đạt Ma, là vị tổ thứ 30 tính từ sơ Tổ Ca Diếp ở Ấn Độ. 
Tiểu sử của Tổ Tăng Xán không rõ, không có xuất thân, 

quê hương, không có tên họ. Tổ thứ nhì Huệ Khả đặt cho Ngài 

pháp danh khi làm lễ ấn chứng 

( XÁN là viên Ngọc của TĂNG Bảo). 
Tổ Tăng Xán tìm đến gặp Nhị Tổ Huệ Khả, và xin Tổ Huệ 

Khả sám hối tội của Ngài vì Ngài bị ghẻ lở đầy người. 

Nhị Tổ bảo Tăng Xán đem tội ra cho ta sám. Ngài Tăng Xán 

tìm không ra tội. Nhị Tổ nói: "Ta đã sám hết tội cho con rồi", 

và Nhị Tổ cho Ngài Tăng Xán xuất gia làm đệ tử, sau hai năm, 
Ngài Tăng Xán hết bịnh. 

Tam Tổ Tăng Xán vào núi ẩn tu vì tránh tai ách phá Phật 

của đời Vua Châu Võ Đế, bắt Tăng sĩ phải hoàn tục. 

Các đời vua sau cho phục hồi đạo Phật. 
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Có một vị Tăng là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, từ Nam Ấn đến 

Trung Hoa. 

Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến núi Hư Không, đi vòng quanh 

Tổ ba vòng không chào hỏi, rồi sụp xuống lạy ba lạy. Tổ Tăng 

Xán gật đầu ba cái. 

Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi hoát nhiên đại ngộ. 

Tổ Tăng Xán ấn chứng, Ngài Tỳ Ni ở hầu Tổ vài năm. 

Tổ Tăng Xán dạy Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đi về phương Nam 

giáo hoá, tức là miền Bắc Việt Nam chúng ta ngày nay. 

Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi là Sơ Tổ thiền tông Việt Nam vào thế 

kỷ thứ 6, năm 580. 

Tổ đến chùa Dâu ( chùa Pháp Vân ) tỉnh Bắc Ninh để giáo 

hóa, và truyền thừa tới đời thứ 19 thì dứt (năm 213). 

Tổ Tăng Xán, sau khi đã độ cho Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, 

có thêm một đệ tử khác tên là Đạo Tín tới gặp Tổ, đảnh lễ và 

xin ban cho pháp môn giải thoát. 

Tổ hỏi ai trói buộc, Ngài Đạo Tín tìm không thấy, tự giải 

thoát đạt ngộ lúc 14 tuổi. 

Ngài Đạo Tín ở hầu Tổ 9 năm, năm Ngài Đạo Tín được 23 

tuổi, Tổ Tăng Xán gởi Sa Di Đạo Tín đến Tích Châu thọ đại 

giới, ấn chứng và truyền y bát cho Đạo Tín là Tổ thứ 4. Sau khi 

đã truyền Y Bát, Tổ đứng dưới gốc cây đại thụ viên tịch. 

Bạch Sư phụ, hôm nay Sư phụ ban cho chúng con một bài 

pháp về vị Tổ Tăng Xán, xuất thân không cần gốc gác, thân 

người bị ghẻ lở và hoát nhiên đại ngộ khi Tổ cho một lời dạy 

đơn sơ nhưng rắn chắc như thép “đem tội ra cho ta sám”, một 

thoáng quay lại tâm, rỗng rang. Duyên kiếp Ngài đã gieo trồng 

và nay bừng dậy, Tổ chứng và tự biết. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Cung kính và tri ơn Sư phụ, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tín Tâm Minh, 

(tác phẩm trọng yếu của Thiền Tông còn lưu truyền ) 

 

Tín Tâm Minh, trước tác của Tổ Tăng Xán! 

Tự thuật lại kinh nghiệm chính bản thân, 

Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm 

Là ý thức được bổn lai giác tánh! 

Tổ Huệ Khả thọ ký xong, khuyên Ngài ẩn tránh, 

Đổi dời nhiều chỗ lần đến núi Hư Không 

Tỳ Ni Đa Lưu Chi kính mộ hết lòng 

Đắc pháp, được Tổ khuyên về phương Nam giáo hóa 

Nhờ Ngài Lưu Chi ...Việt Nam Thiền tông được truyền bá 

Sư sang Việt Nam cuối thế kỷ 6 ngụ chùa Pháp Vân 

Hệ thống truyền thừa liên tiếp mười chín lần 

“Đại thừa phương Quảng tổng trì, Tượng đầu tinh xá “ giảng dạy, 

Ngài  Đạo Tín được Đại Pháp Nhãn Như Lai truyền trao lại 

Đại ngộ 14 tuổi hầu hạ Tổ suốt chín năm 

Túc duyên đã thuần thục truyền y bát, ấn Tâm 

Hai năm sau ...Tổ Tăng Xán chắp tay dưới cội cây thị tịch. 

Giám Trí Thiền sư thời pháp nạn vẫn lưu kỳ tích ! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương  
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Đạo Tín. Ngài là vị Tổ thứ tư kể từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, và là 

đệ tử của Tam Tổ Tăng Xán. 

Tổ xuất gia từ tuổi thơ. Năm 14 tuổi, Sa di Đạo Tín gặp Tổ 

Tăng Xán cầu xin dạy pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Xán hỏi ai 

trói buộc. Sa di tìm không có ai trói buộc. Tổ bảo không ai trói 

buộc thì cần gì giải thoát. Sa di thoát đại ngộ. 

Sư phụ giải thích, nghiệp vốn không có sẵn, chỉ khi mình 

tạo tội thì là tạo thành nghiệp để trói buộc mình. Như người 

nghiện thuốc phiện, tự mình thử rồi bị trói buộc thành nghiện, 

thành nghiệp làm chủ mình. Trong kinh Pháp Cú, ác nghiệp 

này theo mình khắp cùng không sao trốn thoát được dầu bay 

trên trời, chui dưới biển, vào hang núi...Ác nghiệp được hóa 

giải nếu tạo thiện nghiệp. 
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Ngài Đạo Tín ở hầu Tổ được 9 năm, được Tổ truyền pháp 

ấn chứng là Tổ thứ tư khi Tam Tổ Tăng Xán viên tịch. 

Ngài đi giáo hóa, có nhiều đệ tử nổi tiếng như Ngài Pháp 

Dung, Ngài Hoằng Nhẫn. 

Ngài Pháp Dung là Sơ Tổ của phái Thiền Ngưu Đầu rất cực 

thịnh vào đời Đường, và chấm dứt vào đời Tống. 

Ngài Pháp Dung năm 19 tuổi đã làu thông tư tưởng Kinh 

Đại Bát Nhã. 

Tổ Đạo Tín đi dạo núi thấy có mây trắng phủ trên cao, Tổ 

tìm tới và thấy có một người ngồi thiền trên tảng đá. Tổ hỏi 

Ngài Pháp Dung ngồi làm gì. Ngài thưa là Quán Tâm. 

Tổ hỏi : “Quán là người nào, Tâm là vật gì ?” 

Ngài Pháp Dung im lặng không trả lời được, liền xuống 

đảnh lễ và xin Tổ giải thích cho. 

Tổ giải thích, Tâm là mình, Quán cũng là mình, vậy thì ai 

quán ai? 

Ngài Pháp Dung đảnh lễ xin xuất gia và hỏi Tổ ở đâu. 

Tổ Đạo Tín nói bần tăng không có chỗ ở nhất định. 

Ngài Pháp Dung hỏi có biết Tổ Đạo Tín không? 

Tổ hỏi vì sao hỏi? Ngài Pháp Dung thưa là nghe tiếng. Tổ 

nói là Ta. 

Ngài Pháp Dung hỏi Tổ tới đây để làm gì? Tổ nói tới đây 

để thăm và hỏi có chỗ nghỉ không. 

Ngài Pháp Dung chỉ một am nhỏ, có cọp beo chung quanh 

am. 

Tổ đưa hai tay lên có vẻ như sợ. Ngài Pháp Dung nói Ngài 

vẫn còn cái đó sao. Tổ hỏi cái đó là cái gì? Và Tổ bước tới chỗ 

phiến đá viết lên chữ Phật chỗ Ngài Pháp Dung ngồi. 

Ngài Pháp Dung sợ hãi, sợ tội không dám ngồi trên chữ Phật. 

Tổ nói vẫn còn cái đó sao? Ngài Pháp Dung không đáp được, 
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bèn sụp lạy cầu xin Tổ chỉ dạy. Tổ khai thị: "Phàm trăm ngàn 

pháp môn đồng về một tất vuông. Diệu đức như hà-sa thảy ở 

nơi nguồn tâm. Tất cả môn giới, định, huệ, thần thông biến 

hóa, thảy đều đầy đủ nơi tâm con".  

Sư phụ giải thích từ "1tấc vuông" (kích thước của Trung 

Hoa) là chỉ cho quả tim, quả tim ý chỉ cho bản tâm của mình, 

từ nơi tâm này lưu xuất mọi thứ. 

Các pháp môn Quán giúp đối trị Tâm. 

Quán Sổ Tức, để hơi thở tri bịnh loạn tâm. 

Quán Bất Tịnh đối trị tâm tham ái. 

Quán Từ Bi đối trị Tâm Sân. 

Quán Nhân Duyên đối trị Si. 

Tổ Đạo Tín khai thị cho Ngài Pháp Dung : “Tâm Phật vốn 

rỗng lặng, tự tại, không dao động theo cảnh duyên bên ngoài”. 

Tổ khuyên Ngài Pháp Dung ở đây tiếp tục tu, sau này có năm 

đại sư đến tiếp nối giáo hoá. 

Tổ Đạo Tín tới Quỳnh Mai, gặp một đứa bé 7 tuổi, Tổ hỏi 

bé họ gì, bé thưa là họ Phật. Tổ hỏi con không có họ sao, bé 

thưa họ ấy là không. Tổ nghĩ là em bé này sẽ làm Phật pháp 

hưng thịnh. 

Khi xưa, Tổ lên núi Long Phong, gặp một ông già khoảng 

80, Tổ thấy ông già này sẽ thay Tổ giáo hoá sau này. Tổ 

khuyên ông già tái sanh. Ông già đã tái sanh thành một chú bé 

gặp lại Tổ lúc được 7 tuổi và là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sau này. 

Nhẫn là do có người mẹ chịu đựng nhẫn nhục nuôi dưỡng 

Ngài. 

Sau khi xuất gia, tứ Tổ Đạo Tín gọi Ngài tới truyền pháp 

trao y bát. 

Đức độ của Tổ lan rộng, Vua Trình Quán đời Đường cho 

thỉnh Tổ 3 lần vào cung giảng pháp, Tổ đều từ chối. Vua ra sắc 
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lệnh nếu lần thứ tư không đi thì lấy thủ cấp. Khi quân lính đến, 

Tổ ngửa cổ ra, không sợ hãi. Sứ giả về trình vua. Vua cho đem 

lụa gấm cúng dường Tổ. 

Ngày 4-9 năm Tân Hợi, Tổ gọi tất cả môn đồ đến và dạy: 

“Tất cả pháp đều là giải thoát, nếu tâm không vọng động”. 

Nói xong Tổ ngồi an nhiên thị tịch, trụ thế 72 năm, hạ lạp 

60 năm. Tổ suốt đời tu không có nằm, chỉ ngồi thiền. Một năm 

sau, mở cửa tháp, nguyên người của Ngài không thay đổi, tuơi 

như lúc còn sống, Vua Tống phong cho Tổ là Đại Y. 

Sư phụ có kể trong thời hiện đại Hòa Thượng Tuyên Hoá 

cũng không có nằm, chỉ ngồi thiền và ngủ ngồi. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được SP dày công ban 

pháp mầu kỳ diệu của Tổ như truyện thần thông cổ Tích, 

nhưng là có thật, chỉ cần nhất tâm hành trì theo lời chân truyền 

của Tổ là giữ Tâm không vọng động là đạt đạo, là giải thoát. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính và tri ơn, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Hết thảy các pháp đều là Giải Thoát! 

 

Con kính dâng Thầy bài thơ khi nghe pháp thoại về Tổ Sư Đạo 

Tín. Kính bạch Thầy phải nói là ... không hiểu con như bị chấn 

động với Thiền sử tư liệu này và rưng rưng nước mắt khi biết 

rằng mình đã được đại duyên nghe pháp thoại Thầy giảng... 

Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 

 

Tổ Đạo Tín, bậc kỳ tài xuất  thế 

Mười bốn tuổi “AI  RÀNG BUỘC” ngộ lần đầu 

Mười năm sau.... lẽ huyền vi càng thâm sâu 

Triệt Ngộ được truyền bát, y ca sa và Pháp  

 

Hai đệ tử nối pháp ... kỳ duyên khi thu nạp 

Pháp Dung , Hoàng Nhẫn rạng danh tông môn 

Điềm ứng nghiệm khi Tổ đến Lô Sơn 

“Lộng sắc tía giữa sáu luồng... khí trắng chen quyện” 

 

Tổ hành đạo tinh tấn tọa thiền được nổi tiếng 

Chưa ngả lưng xuống chiếu suốt sáu mươi năm 

Diệu dụng thần thông, vượt đường xa Pháp Dung tầm 

Đệ tử nối pháp ... lập thêm nhánh mới 

Nào cùng tìm hiểu hai đệ tử cự phách, xin kính gởi: 

 

1/ Thiền sư Pháp Dung ẩn cư tại núi Ngưu Đầu  

 

Một lần đến núi, Tứ Tổ biết có dị nhân 

Khi hỏi, đáp: “Ngồi đây chỉ quán tâm” 

“NGƯỜI QUÁN LÀ AI, TÂM LÀ VẬT GÌ?”  Tứ Tổ chỉ dạy, 

Sụp lạy mới biết Tổ là người mình ước ao lễ bái 
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"Ngài vẫn còn cái đó ? Cái đó là gì? 

Trên chỗ ngồi lập tức Chữ Phật được ghi 

“TRĂM NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU QUY VỀ MỘT VUÔNG TẤC” 

Truyền tâm ấn sau khi giải liễu nghĩa chữ Phật 

Hãy trụ lại núi này giáo hóa tiếp ...thêm sau năm vị!  

 

2/ Thiền sư vĩ đại Quỳnh Mai Hoằng Nhẫn 

 

Đứa bé “họ thì có mà không phải họ thường” ....Họ Phật ! 

Pháp khí hào hùng, Tổ nhận cho đứa bé xuất gia, 

Tái sinh từ Tài Tòng Đạo Giả ...vị Sư già 

Triệt ngộ nhanh và được trao  “Đại Pháp Nhãn Tạng” 

Tích truyện kể lại, không ai không tán thán 

Thiền tông phát triển hưng thạnh, hoa năm nhánh  

 

Trở lại Ngài Đạo Tín ...ba lần vua triệu thỉnh! 

Lần thứ tư sẵn sàng dâng thủ cấp về triều 

Vua xá tội, cúng dường gấm lụa nhiều 

Thị tịch ...một năm sau, tháp thờ cửa mở! 

Nhục thân nghi dung xinh đẹp không ngờ 

Đạo hiệu ĐẠI Y Thiền sư hành trạng rực rỡ! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

 

Huệ Hương  
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay SP giảng về Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, 

vị Tổ thứ 32, trước Lục Tổ Huệ Năng. 

Ngài quê ở Châu Kỳ, huyện Quỳnh Mai. Ngài có tướng tốt, 

vẻ đẹp như Đức Phật chỉ thua Phật 7 tướng tốt. 

Mẹ của Ngài mang thai Ngài sau khi gặp một vị Sư già 

trồng tùng (gọi lại Tài Tùng Đạo Giả) muốn đến "ngủ nhờ" nhà 

của bà. 

Vị Sư già này là do Tứ Tổ Đạo Tín đã gặp và muốn truyền 

thừa, ông hứa đổi xác thân già nua kia để tái sanh qua một thân 

mới, nên phải hỏi chuyện "ở qua đêm" nhà cô gái. 

Lúc 7 tuổi, Ngài Hoằng Nhẫn gặp Tứ Tổ Đạo Tín, xin xuất 

gia, hầu Tổ và được Tổ truyền Tâm Ấn lúc hơn 20 tuổi. 

Tứ Tổ viên tịch ở chùa Đông Thiền, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thay 

thế Trụ trì chùa, đạo tràng luôn có khoảng 500 chúng đệ tử 

theo tu học. 
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Một hôm Ngài Huệ Năng đến yết kiến Tổ, và thưa là muốn 

cầu làm Phật, và được Ngủ Tổ cho xuống bếp giã gạo, gánh 

nước, nấu cơm... 

Một hôm Ngũ Tổ cho chúng đệ tử hay là Tổ muốn trao 

truyền pháp ấn, và khuyến Tăng chúng đệ tử làm kệ trình pháp. 

Ngài Thần Tú làm bài kệ : 

“Thân là cội Bồ Đề, Tâm là đài gương sáng 

Phải luôn nhớ lau chùi. Chớ để dính bụi trần”. 

Ngài Huệ Năng không biết viết, nhờ chúng đệ tử viết dùm 

bài của riêng Ngài: 

“Bồ Đề vốn không cây. Gương sáng vốn không đài 

Xưa nay không có vật. Chỗ nào dính bụi trần” 

Ngũ Tổ truyền Y Bát trong đêm cho Lục Tổ ra đi, Tăng 

chúng không biết. 

Ngũ Tổ dặn là về sau không cẩn truyền thừa Y Bát, vì 

người đắc Pháp thì nhiều, không có đủ Y Bát để truyền và Y 

Bát cũng là đầu mối dẫn đến xung đột, nên chấm dứt từ thời 

của Lục Tổ. 

Ngũ Tổ thị tịch bốn năm sau đó, thọ thế 74 tuổi. 

Con cảm ơn Sư phụ đã ban dạy giáo pháp mỗi ngày, tưới 

những giọt mưa pháp lên mảnh đất tâm cho hàng đệ tử chúng 

con. Chúng con xin vô vàn tri ơn Sư phụ. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính và tri ơn, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tu Tối Thượng Thừa 

( là làm chủ được bản thân mình ) 

 

Con kính dâng Thầy bài thơ về Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, từ lời 

giảng rất sâu xa của Thầy con kính xin được tóm gọn đúc kết. 

Kính đa tạ và tri ân Thầy đã cho phép con được trình pháp, HH. 

 
Pháp hiệu Hoằng Nhẫn tạ ơn mẹ hy sinh vĩ đại 

Mặc tiếng đời ... không chồng lại mang thai 

Tài Tòng Đạo Giả... tái sinh có ai hay! 

Núi Quỳnh Mai một lần diện kiến Ngài Đạo Tín !  

 

Đợi tám năm sau duyên thời đã chín, 

Sư phụ ....nhãn thần kết nạp bé 7 tuổi xuất gia 

Núi Phổ Đầu...chùa Đông thiền hạnh nguyện xưa xa 

Được Sư phụ truyền y và phó pháp! 

 

Kinh Kim Cang Bát Nhã đọc, tụng giảng bao quát! 

Học nhân Tăng chúng luôn độ năm trăm 

Tiếng vang xa .... duyên  Lục Tổ Huệ Năng 

Từ Lĩnh Nam vạn dặm ...chỉ xin làm Phật  

 

Do nguyên nhân bài kệ “ Thầy Tánh “ nói lên Sự Thật! 

Bồ đề không cội, gương chẳng có đài ! 

Tự tánh bản tâm tròn đầy thái lai 

Đừng bám trụ... hãy tự mình làm chủ!!! 

 

Tiệm tu và Đốn ngộ từ hai đệ tử ưu tú! 

Dù y bát, pháp truyền giao lại Huệ Năng 
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Lục Tổ phải gian nan sống chung đám thợ săn, 

Nhưng về sau ...Thiền đốn ngộ phát triển và vững mạnh! 

 

Sau Lục Tổ ....cây đã ra năm nhánh 

Đúng như pháp ngữ Ngũ Tổ còn mãi đến nay, 

“Việc học Thiền giống như trồng cây ... 

Phải làm sao cho ra hoa kết quả” 

Luận Tối thượng Thừa Ngài dạy... đạo cao cả!!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương  
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Lục Tổ Huệ 

Năng, vị Tổ thứ 33 theo dòng truyền thừa từ Sơ Tổ Ca Diếp. 

Lục Tổ mồ côi cha năm lên ba tuổi. Lớn lên Tổ làm nghề 

bán củi phụ mẹ để độ sanh. 

Nhân một hôm, Tổ đi giao củi cho một người đặt mua trước 

đó, Tổ nghe nhà cạnh bên có tiếng tụng kinh rất hay, Ngài 

đứng lại để nghe, đến câu: 

“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (có nghĩa là: Hãy nương 

vào chỗ không có chỗ nương mà khởi lên tâm kia). 

Như là Tổ đã nghe từ vô lượng kiếp xa xưa.Tổ chờ dứt 

tiếng tụng kinh, liền gõ cửa xin hỏi người nhà tụng kinh gì 

nghe hay quá. 

Sau khi Tổ được biết là Kinh Kim Cang do Ngũ Tổ Hoằng 

Nhẫn ở chùa Đông Thiền, quận Quỳnh Mai giảng dạy. Tổ tìm 

phương cách đến tu học với Ngũ Tổ, người nhà giúp cho Tổ số 
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tiền để Tổ lo cho mẹ. Tổ lên đường đi bộ sau hai tháng đến 

chùa và được Tổ Hoằng Nhẫn thu nhận. 

Sau 8 tháng cực khổ làm công quả dưới nhà trù, Ngài được 

Sư phụ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng, truyền Y Bát cho Lục 

Tổ và khuyên đi về miền Nam ẩn tu, đợi thời cơ thuận duyên 

mới ra giáo hóa. 

Ngài Huệ Minh đuổi theo nhưng được, Tổ dùng lòng từ 

bi để nhiếp phục và cảm hóa, Tổ khai thị: “Không nghĩ thiện, 

không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của TT Huệ Minh”. 

Sư phụ giải thích đây là bài pháp đầu tiên mà Lục Tổ tuyên 

pháp. 

Sau đó Ngài ẩn tu trong đám thợ săn 15 năm, đến thời 

cơ, Tổ đến chùa Bửu Lâm (nay là chùa Nam Hoa) được thỉnh 

mời giảng pháp. Một Sư cô xin Tổ giảng kinh Niết Bàn, Tổ bảo 

đọc cho Tổ nghe vì Tổ không biết chữ, Tổ chỉ cần nghe rồi 

giảng, thính chúng liễu nghĩa và rất khâm phục Tổ. 

Sau đó Tổ đến chùa Pháp Tánh. Nơi đây Tổ giải thích cho 

hai vị Tăng đang tranh luận về "gió động hay phướn động", Tổ 

đưa ra lời khuyên " không phải gió động, cũng không 

phải phướn động mà chính là tâm của hai vị đang động". 

Đại Sư Ấn Tông nghe Tổ giải thích thấy hay quá, nhận ra 

Ngài là truyền nhân của Ngũ Tổ và xin Ngài cho xem Y Bát. 

Đại Sư Ấn Tông làm lễ xuất gia cho Tổ sau đó xin làm đệ 

tử của Tổ. 

Tổ không truyền thừa Y Bát vì số người chứng ngộ nhiều. 

Tổ để lại lời kệ cốt tủy : 

“Tâm địa hàm chư chủng 

Phổ vũ tất giai sanh 

Đốn ngộ hoa tình dĩ 

Bồ-đề quả tự thành”. 
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Dịch nghĩa: 

“Đất tâm chứa các giống 

Mưa khắp tất nẩy sanh 

Đốn ngộ - hoa bừng nở 

Bồ-đề quả tự thành”. 

Chỉ cần lìa ngũ dục thì hạt giống Phật là chân như tự tánh là 

tâm Phật hiện tiền. 

Sự chứng đắc của Lục Tổ làm thức tỉnh lòng người qua 

pháp tu “đốn ngộ” tuyệt vời và quá đơn giản, con tưởng chừng 

như hành giả không cần phải tu hành gì mà vẫn được giác 

ngộ. Nói dễ nhưng kỳ thực khi làm thì quá khó, Tổ dạy chỉ cần 

liễu đạt cốt tủy lời dạy của Ngài qua mấy chữ “tự tâm đốn ngộ, 

trực chỉ Nhơn tâm, tự tánh cụ túc, kiến tánh thành Phật”, có 

nghĩa là ngay mảnh đất tâm này của mình có dung chứa hạt 

giống Phật, cần chăm sóc, tưới tẩm 24/7 không ngừng nghỉ, 

không gián đoạn thì Phật quả sẽ hiện tiền. Không cần tìm cầu 

bên ngoài. 

Người đời phải biết Tự Tu là chỉ cần lìa ngũ dục, phiền não 

nhiễm ô thì Hạt Giống Phật, Chân Như Tâm Phật hiện tiền. 

Nếu đi tìm Phật ở ngoài Tâm, là uổng luống một đời Tu, là 

người đại si. 

Nam mô Đệ Lục Tổ Huệ Năng Tôn Sư. 

Con kính tri ơn Sư phụ đã miên mật không ngừng nghỉ ban 

pháp vị nhiệm mầu cho chúng con những sự chứng đắc kỳ đặc 

của những đại Thiền sư, giúp cho chúng con có những hành 

trang trên đường tu đến giải thoát. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tự tính cụ túc - Kiến tánh thành Phật. 

Tự Tâm đốn ngộ - Trực chỉ nhân tâm. 

 

Kính dâng Thầy bài thơ khi nghe pháp thoại Thầy giảng về Lục 

Tổ, không hiểu sao con phải khấn nguyện Ngài và đọc lại Pháp 

Bảo Đàn Kinhtheo như trực giác chỉ dạy mới đúc kết được bài 

thơ này . Kính bạch Thầy đúng là đại Phước khi nghe lại pháp 

thoại và học lại Pháp Bảo Đàn kinh ... Kính đa tạ Thầy, HH. 

 

Kính bạch Tổ, 

Trộm nghĩ Pháp Bảo Đàn Kinh đã ghi rõ cả, 

Từ hành trạng, những lời thuyết giảng... phương châm 

Tự tánh bất khả tư nghì... Tất cả do Tâm . 

Hậu bối chỉ lược giải chút gì ...đã lãnh hội!  

 

Con học được: 

Diệu lý của Chư Phật chẳng dính dáng đến văn tự lời nói, 

Chỉ cần VÔ TRỤ, VÔ TƯỚNG, VÔ TÂM 

Bốn ba đệ tử đắc pháp của Ngài ... thật hành thâm 

Chúng con nguyện theo gương ...không suy lường phân biệt!  

 

Còn nhị biên đối đãi là còn sanh diệt! 

Kệ truyền pháp từ Ngũ Tổ “Vô tánh diệc Vô sanh” 

Cửa ải Thiền môn muốn vượt qua phải thuần thành 

“Không nghĩ thiện, không nghĩ ác ...bản lai diện mục” 

 

Đốn tiệm chỉ giả lập ...tự tánh vốn cụ túc! 

Người ngộ đốn khế, kẻ mê tiệm tu 

Tự thấy bổn tánh, tự nhận bổn tâm ... chơn như 

Dù có kiến văn giác tri, chẳng nhiễm muôn cảnh .... Tự tại! 
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“Đạo do Tâm ngộ”...Tiết Giản dâng biểu vua...thuật lời chỉ dạy, 

QUỐC ÂN TỰ sắc phong, ban bình bát thủy tinh 

Thị tịch không truyền y bát làm tin 

“ Người có tâm thì thông, người có đạo  thì được “ 

 

Con kính lễ Lục Tổ... nghe pháp thoại về Ngài... ĐẠI PHƯỚC ! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . 

 

Huệ Hương  
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài về Thiền sư 

Thanh Nguyên Hành Tư,  Ngài là đại đệ tử của Lục Tổ Huệ 

Năng và là Sư phụ của Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu, người  

đặt nền tảng vững chắc cho 3 thiền phái về sau, đó là Tào Động 

Tông, Vân Môn Tông và Pháp Nhãn Tông. 

Ngài Hành Tư chào đời ở Cát Châu, tỉnh Chiết Giang, gần 

tỉnh Phúc Kiến. Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời, Ngài không 

thích nói nhiều, chỉ lắng nghe. 

Khi nghe Lục Tổ giảng pháp ở Tào Khê, Ngài tới xin làm 

đệ tử. 

Ngài đến đảnh lễ và thưa hỏi: “Tu hành thế nào để không 

rơi vào phân biệt 

Lục tổ không đáp và hỏi lại: “Con từng tu hành thế nào?” 

Ngài thưa: “Con tuy không theo Tục đế nhưng cũng không 

tìm cầu Thánh đế”. 
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Lục tổ hỏi : “Vậy con rơi vào phân biệt gì?”. 

Ngài thưa: “Thánh đế còn không tìm cầu thì có gì mà phân 

biệt”. 

Lục tổ thầm hứa nhận. 

Sư phụ giải thích ý của Lục tổ nhận Ngài là người truyền 

thừa Tông Chỉ “Truyền Bá Tâm Tông“, lấy cái Tâm làm Tông. 

Phật tại trong Tâm, ngoài Tâm không có Phật. 

Sau khi đắc pháp, Ngài Hành Tư đến Trụ trì chùa trên núi 

Thanh Nguyên nên từ đó Ngài có tên là Thanh Nguyên Hành 

Tư . 

Sa di Hy Thiên là đệ tử nhỏ của Ngài Lục Tổ, khi Lục Tổ 

viên tịch, Sa di thường ngồi cạnh tháp Lục Tổ u buồn, Sư 

huynh hỏi thăm, Sa di cho biết là Lục Tổ có dạy là nên "tầm 

tư". Sư huynh giải thích "tầm tư" ngồi suy tư lo buồn là sai , 

mà "tầm tư" có nghĩa là "phải tìm kiếm Ngài Hành Tư" để tiếp 

tục tu học. 

Sau đó, Ngài Hy Thiên lên đường đến núi Thanh 

Nguyên đảnh lễ Tổ Hành Tư. 

Tổ Hành Tư hỏi: “Từ Tào Khê đến đem gì theo”. 

Hy Thiên đáp: “Con chưa đến Tào Khê mà cũng chẳng 

mất”. 

Tổ nói: “Con mặc tình dùng đi, tới Tào Khê làm gì” 

Ngài Hy Thiên thưa :”nếu không đến Tào Khê thì đâu biết 

chẳng mất”. 

Sư phụ giải thích, cái “chẳng mất" là bản tâm, nhờ tới Tào 

Khê thì mới ngộ bản tâm này. 

Tổ Hành Tư hỏi: “Có biết ta là ai không?”. 

Hy Thiên đáp : “Biết, lại đâu chẳng biết được”. 

Sư phụ giải thích là biết sự chứng đắc bên trong của Tổ. 
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Tổ Hành Tư nghĩ, loại có sừng tuy nhiều nhưng chỉ một 

con lân là đủ, và thầm ấn chứng cho đệ tử Hy Thiên, đến ngày 

13 tháng 12 năm Canh Thìn, đời nhà Đường niên hiệu Khai 

Nguyên năm thứ 28, Ngài từ biệt chúng lên pháp đường ngồi 

kiết già an nhiên viên tịch. Vua Đường Hiến Tông ban hiệu là 

Hoằng Tế Thiền sư, và tháp hiệu của Ngài là Quy Sơn. 

Bạch Sư phụ, hôm nay Sư phụ ban cho bài pháp ngộ đạo 

của TS Thanh Nguyên Hành Tư, đệ tử đắc pháp lừng danh của 

Lục Tổ Huệ Năng, cuộc đời Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời 

đến lúc viên tịch rất nhẹ nhàng nhưng sự truyền thừa của Ngài 

rất tỏ rõ trên bốn chữ :”Truyền Bá Tâm Tông”. 

"Tâm dẫn đầu các Pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác" mà Đức 

Thể Tôn nói trong kinh Pháp Cú và xuyên suốt trong tất cả 

dòng truyền thừa từ Sơ Tổ Ca Diếp cho đến nay đều lấy "tâm 

làm tông" để tu tập. Lời dạy của Tổ y khuôn theo lời Phật, 

không sai khác một chút nào. 

Sư phụ cũng cho biết Hòa Thượng Thích Trí Thủ là thuộc 

dòng Thiền Lâm Tế  đời thứ 43, còn Sư phụ thuộc đời thứ 44, 

và là đời thứ 9 của dòng Thiền Liễu Quán ở VN. 

Chúng con cũng hãnh diện và hạnh phúc là đệ tử của Sư 

phụ để được thừa hưởng "tâm tông" của Thiền phái Lâm Tế 

Liễu Quán này. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính và tri ơn Sư phụ, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Truyền bá Tâm Tông... không y bát 

 

Con kính gửi bài thơ trình pháp về Ngài Thanh Nguyên Hành Tư. 

Hy vọng con đã đúc kết được những gì trong bài pháp        

thoại này những điều Thầy muốn truyền tải cho đại chúng. 

Kính đa tạ, HH. 

 

Lần đầu, Lục Tổ thầm nhận... được vào đến cửa! 

Xuất gia từ bé, đàm luận chỉ lặng im 

Không học tục đế, Thánh đế chẳng cầu tìm, 

Thủ chúng Hành Tư ...được ấn chứng,  truyền pháp!  

 

Sau Lục Tổ  ....từ đây không Y, bát 

Truyền bá  tông  chỉ "Dĩ Tâm ấn Tâm” 

Núi Thanh Nguyên tuyển chọn một  kỳ lân 

Hy Thiên Thạch Đầu ...đệ tử duy nhất đắc pháp, 

 

Thập  phương khắp nơi về học Đạo ...dung nạp 

Phát triển Tam tông ...lừng danh  trong Ngũ  Gia, 

Tào Động,  Vân Môn, Pháp Nhãn tiếng vang xa... 

Thành kính tri ân Tổ ba bốn hoàn thành phó chúc !!! 

 

Hoằng Tế Thiền sư ... muôn đời luôn ngưỡng phục !!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

 

Huệ Hương  
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Hôm nay chúng con được học bài giảng về Tổ Nam Nhạc 

Hoài Nhượng, Ngài là đại đệ tử đắc pháp của Lục Tổ Huệ 

Năng nhưng không được y bát, vì y bát là đầu mối dẫn đến sự 

tranh chấp, nên Lục Tổ Huệ Năng theo lời dạy của Sư phụ 
Hoằng Nhẫn là chấm dứt truyền thống này ở đây, nên Ngài 

Nam Nhạc chỉ được Sư phụ ấn chứng. 

Ngài họ Đỗ, tên Hoài Nhượng, 15 tuổi đến chùa Ngọc 

Tuyền ở Kinh Châu xin xuất gia. Sau Hoài Nhượng được Hòa 

Thượng Huệ An ở Tung Sơn giới thiệu đến học với Lục Tổ 
Huệ Năng. 

Hoài Nhượng trình với Lục Tổ là từ Tung Sơn đến, và 

không trả lời câu hỏi của Lục Tổ, có đem vật gì đến. 

Lục Tổ cho xuống bếp làm công quả. 
Sau tám tháng làm công quả, Hoài Nhượng trình Lục Tổ 

câu trả lời là đem một vật gì là không trúng. 

Không có tu chứng, cũng không có nhiễm ô, chỉ thường 

rỗng lặng. 
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Lục Tổ xác nhận cái thường hằng rỗng lặng, truyền bằng 

Ấn Tâm. Tâm đệ tử, Tâm sp rỗng lặng như nhau. 

Lục Tổ báo cho Hoài Nhượng biết trước là Hoài Nhượng sẽ 
gặp một đệ tử họ Mã, như con ngựa câu giẫm chết người, trong 

thiên hạ, ý nói đến Ngài Mã Tổ Đạo Nhất về sau. 

Năm 713, Sư đến chùa Nam Nhạc và gặp một vị tên Đạo 

Nhất, họ Mã ngồi thiền rất tinh tấn. Ngài hỏi vị ấy " Đại đức 

tọa thiền cả ngày là mong muốn gì ? Ngài Đạo Nhất trả lời: 

"Con muốn làm Phật". Ngài Hoài Nhượng bèn lấy một viên 

gạch, mài vào hòn đá trước mặt Ngài Đạo Nhất. Đạo Nhất thắc 

mắc "Mài gạch để làm gì ?" Ngài Hoài Nhượng đáp "mài làm 

gương soi mặt". 
Ngài Đạo Nhất nói: "Mài gạch làm sao thành gương được?", 

Ngài Hoài Nhượng liền bảo "Mài gạch đã không thành gương 

thì tọa thiền có thể làm Phật được sao?" Đạo Nhất hỏi: "Thế 

nào mới đúng?" Sư Hoài Nhượng nói: "Như bò kéo xe, nếu xe 

không đi, đánh xe là đúng hay đánh bò là đúng?". Ngài Đạo 
Nhất không có lời đối đáp. 

Ngài Hoài Nhượng khai thị: "Con học ngồi thiền hay học 

ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không có nằm ngồi. Nếu 

học ngồi Phật, Phật không có tướng cố định, trong pháp vô trụ, 
không ưng thủ xả. Nếu con ngồi Phật tức là giết Phật. Nếu chấp 

vào tướng ngồi, không đạt được lý." 

Ngài Đạo Nhất nghe xong lời này, như uống nước cam lồ, 

liễu ngộ và liền lễ bái tạ ơn Sư phụ Hoài Nhượng và trở thành 

đệ tử đắc pháp. 
Con kính tri ơn Sư phụ ban cho chúng con về sự chứng đắc 

đơn giản nhưng rất sâu mầu của Thiền sư Hoài Nhượng giúp 

cho chúng con làm hành trang cho tự chính mình trên đường tu. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Vạn pháp đều do Tâm lưu xuất! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ về pháp thoại của Thiền sư       Nam 

Nhạc Hoài Nhượng, thật là một đại duyên khi được Thầy 

khuyến khích trình pháp và con đã được những giờ phút thật 

an lạc và thật quý báu. Kính đa tạ Thầy, HH. 

 

Sáng rực lửa Thiền khơi nguồn mạch Quy Ngưỡng, Lâm Tế! 

Môn đệ trứ danh Tào Khê truyền tâm ấn sau tám năm, 

Xuất gia học tạng Luật từ thuở mười lăm 

Chưa khế hội, nghẹn “MANG VẬT GÌ ĐẾN?” 

 

Vẫn  bên Thầy mười lăm năm sau... dù trên bến 

“Nhiễm ô tức chẳng được, tu chứng tức không” 

Lời Tổ  “Ngươi cũng thế, ta cũng thế tương đồng” 

Và truyền sấm  ký... ngày sau gặp đệ tử xuất chúng!  

 

Dụ “gạch mài gương” bao giờ gà thành phụng ? 

Tọa thiền thành Phật, nên đánh trâu hay đánh xe? 

Chùa Bát Nhã, Nam Nhạc giảng pháp vạn người nghe 

Tất cả sự vật đều từ Tâm mà lưu xuất !!! 

 

Đại Huệ Thiền sư... đời Đường Trung Quốc 

Thiền tông Việt Nam... uống nước vẫn nhớ nguồn, 

Kính tri ân, đa tạ Ngài... nguyện nhớ mãi luôn, 

“Quản độ chúng sanh, hàng thượng thừa” lời huyền ký !!!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Huệ Hương  
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Hôm nay chúng con được học bài giảng về Tổ Vĩnh Gia 

Huyền Giác. 

Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, quê ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh 

Chiết Giang. Ngài xuất gia từ nhỏ và ngộ tánh khi đọc kinh 

Duy Ma Cật. Người phát hiện Ngài ngộ tánh là người bạn đồng 

tu, Thiền sư Huyền Sách. Ngài Huyền sách nói với Ngài Huyền 

Giác rằng “Từ đức Phật Oai Âm Vương về trước, không có 

thầy chứng minh thì được. Từ đức Phật Oai Âm Vương về sau, 

không thầy tự ngộ đều là ngoại đạo", sau đó TS Huyền Sách 

giới thiệu Ngài Huyền Giác đến gặp Lục Tổ Huệ Năng để được 

ấn chứng. 

Ngài đến Tào Khê, cầm tích trượng đi vòng quanh Lục Tổ 

ba lần rồi nhìn Tổ, nên bị Lục Tổ quở  “Phàm làm Sa môn phải 

đủ ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, Đại đức từ đâu đến mà 

lớn lối ngạo mạn vậy ?” 
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Con cảm ơn Sư phụ đã giải thích chi tiết cụm từ này của 

Tổ: "Ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh" (Tam Thiên Oai, 

Bát Vạn Tế Hạnh) là: 1 vị Tỳ kheo giữ 250 giới x 4 oai nghi 

(đi, đứng, ngồi, nằm) = 1000 x 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) 

= 3000 oai nghi. Lấy 3000 oai nghi này x 7 nghiệp (thân 3, 

khẩu 4) = 21,000 x 4 nhiếp pháp = 80,000 vạn tế hạnh.  

Tiếp đó là màn đối đáp giữa Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác và 

Lục Tổ Huệ Năng mà Sư phụ diễn tả như một trận đấu kiếm 

giữa 2 địch thủ, rất hay và hào hứng: 

Ngài Huyền Giác: Sanh tử sự đại, Vô thường tấn tốc ( Sư 

phụ giải thích: ý nói vô thường sống chết đến nhanh, phải lo tu, 

không có thời giờ để chào hỏi) 

Lục Tổ: Hà bất thể thủ vô sanh, Liễu vô tốc hồ (Sư phụ giải 

thích: Tổ vặn lại "tại sao không nhận cái lý “Vô sanh” và thấu 

rõ cái nghĩa “không chóng” đó, nhận được cái đó thì không cần 

phải lo lắng vô thường sanh tử nữa) 

Ngài Huyền Giác: Thể tức vô sanh, liễu bổn vô tốc. ( Thể 

tức vô sinh, thấu vốn không chóng). 

Lục Tổ: Như thị! Như thị! ( Đúng thế! Đúng thế!) 

Ngài Huyền Giác:  sụp lạy tạ ơn Tổ sư và xin ra về. 

Lục Tổ: Phản thái tốc hồ? (Về chóng thế sao?) 

Ngài Huyền Giác:  Bổn tự phi động, khởi hữu tốc đa? (Sư 

phụ giải thích: Ngài HG đỡ nhát kiếm này tài tình: Vốn mình 

không động, làm gì có mau chóng) 

Lục Tổ: Thùy tri phi động? (Sư phụ giải thích: Lục Tổ tấn 

công quyết liệt: "Ai biết chẳng phải động" ) 

Ngài Huyền Giác: Nhân giả tự sinh tâm phân biệt. (Ấy là 

tại vị Tổ sự sinh tâm phân biệt đó thôi) 

Lục Tổ: Nhữ thậm đắc vô sinh chi ý (Sư phụ giải thích: Lục 

Tổ ngợi khen nhưng gài bẫy Ngài HG "Con thực đã thấu được 

cái ý vô sinh") 
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Ngài Huyền Giác: Vô sinh khởi hữu Ý đa ? ( Sư phụ giải 

thích: Ngài Huyền Giác biết bị gài bẫy nên tấn công ngược lại 

"Vô sinh mà cũng có ý sao ? Vì một ý nghĩ mà dấy khởi thì 

không còn gọi là “vô sinh” nữa). 

Lục Tổ: Vô ý thùy dương phân biệt? (Sư phụ giải thích: 

Lục Tổ tấn công nhát kiếm cuối cùng " không ý thì ai phân 

biệt". 

Ngài Huyền Giác: Phân biệt diệt phi ý. (Sư phụ giải thích: 

Ngài Huyền Giác đỡ nhát kiếm này, "phân biệt cũng không 

phải là ý" 

Lục Tổ khen ngợi tán thán sự liễu ngộ của Ngài Huyền 

Giác: Lành thay, lành thay. 

Ngài Huyền Giác sụp lạy tạ ơn Tổ ba lạy và ở lại Tào Khê 

một đêm để học thêm đạo lý với Lục Tổ, nên về sau người ta 

gọi đêm ấy là " Nhất túc giác" 

(Một đêm giác ngộ).  

Sau đó Ngài đến Trụ trì và giảng pháp ở Ôn Giang, 

đồ chúng đến học rất đông. Trong thời gian giáo hóa này 

Ngài để lại cho thế gian 1 tác phẩm "Chứng đạo ca", ghi lại 

những sở chứng, sở ngộ của Ngài, đó là 1 kiệt tác lừng danh 

của Ngài mà người đệ tử Phật thời nay rất hãnh diện và hạnh 

phúc khi có duyên đọc được. Sư phụ có trích dẫn hai câu này 

và khuyên chúng đệ tử học thuộc lòng và áp dụng trong đời 

sống hằng ngày: 

13/ Tòng tha báng, nhiệm tha phi, 

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị. 

Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ, 

Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. 
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Dịch nghĩa: 

Mặc ai biếm, mặc ai dèm, 

Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm. 

Ta nghe như uống cam lồ vậy, 

Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. 

14/ Quán ác ngôn, thị công đức, 

Thử tắc thành ngô thiện tri thức. 

Bất nhân san báng khởi oán thân, 

Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. 

Dịch nghĩa: 

Xét lời ác ấy công đức, 

Đó mới chính là thầy ta thực. 

Chớ vì báng bổ khởi oán, thân, 

Sao tỏ vô sanh, nêu nhẫn lực. 

Đến ngày 17 tháng 10 niên hiệu Tiên Thiên thứ hai đời Nhà 

Đường, Ngài vui vẻ  an nhiên thị tịch, thọ thế 49 tuổi. Vua sắc 

phong là Vô Tướng Đại sư, tháp hiệu Tịnh Quang. 

Dù Ngài ra đi quá sớm nhưng để lại cho hậu thế những bài 

pháp siêu mầu trong Chứng Đạo Ca, đủ để cho hành giả được 

nương theo lời Ngài làm kim chỉ nam cho con đường tu đến bờ 

giác. 

Con cung kính và tri ơn Sư phụ ban cho bài pháp siêu tuyệt 

của một bậc Tổ đạt đạo tối thượng thừa. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính  

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Chứng Đạo Ca, 

Áng thơ bất hủ của người chứng đạo! 

 
Con kính dâng Thầy bài thơ về Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác. 

Áng thơ Chứng Đạo Ca này con đã đọc nhiều lần mà vẫn  

còn suy tư mỗi lời Thầy giảng trong pháp thoại.  

Kính đa tạ Thầy, HH. 

 
Ai từng đọc áng thơ hùng tráng bất hủ? 

Từ “NHẤT TÚC GIÁC” Huyền Giác Thiền sư 

Tính theo thế hệ ...Tổ thứ ba tư (34) 

Một trong bốn ba đệ tử đắc pháp Lục Tổ !! 

 

Trước khi đến Tào Khê, kinh Duy Ma tỏ ngộ, 

Tự mình hành trì thiền quán bốn oai nghi. 

Lại thêm chỉ quán tinh thông khó ai bì, 

Ngoài Chứng Đạo Ca còn Thiền Tông ngộ tu viên chỉ! 

 

Tổ ấn chứng qua “Phân biệt cũng không phải ý” 

Sau những lời đối đáp “Thể tức Vô sanh”! 

“Vốn tự không động thì đâu có nhanh!” 

Bốn chín năm, Vô Tướng Đại Sư người người thương tiếc, 

Vô sanh nhẫn, từ tâm nhẫn liễu tri thấu triệt!!!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương  
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Quốc Sư Huệ Trung (? - 772) 

Đại đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài giảng về 

Thiền sư Quốc Sư Huệ Trung . 

Quốc Sư Huệ Trung từ lúc ra đời có tướng rất đẹp, làn da 

trắng, môi đỏ thắm, trước nhà Ngài có cái cầu. Từ lúc sanh ra 

đến 16 tuổi, Ngài chưa từng bước chân lên cầu. 

ăm Ngài 16 tuổi, Ngài thấy một vị Tăng đắp y vàng du hoá. 

Ngài bước lên cầu và xin đi theo vị Sư xuất gia. 

Sư phụ gởi Ngài tới học với Lục Tổ.  Ngài đắc pháp và 

được Lục Tổ ấn chứng. 

Sau khi được ấn chứng, Ngài lên núi ẩn tu trong một cốc, 

trong 40 năm chưa xuống núi .  
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Vua Đức Tông (con của Vua Đường Cao Tông ) thỉnh Ngài 

về kinh làm Quốc Sư, Huệ Trung giảng pháp trong 16 năm . 

Một hôm có vị Đại Nhĩ Tam Tạng đến từ Ấn độ, tự xưng 

với vua là có tha tâm Thông. 

Vua cung thỉnh Quốc Sư Huệ Trung vào triều để trắc 

nghiệm về tha tâm thông của Ngài Đại Nhỉ. 

Ngài Đại Nhỉ đều nói ra được hết các ý nghĩ của Quốc Sư, 

duy chỉ có không thấy Tâm của Quốc Sư khi Ngài nhập định. 

Tâm an trú trong đại định, thì không còn dấu vết nên dù có 

Tha tâm thông cũng không thấy được. 

Con rất vui khi nghe được giai thoại đặc biệt này. Sư phụ 

có nhắc thêm Đức Thế Tôn dạy rằng trên đời có 4 chỗ tâm ta 

không thể biết được, đó là: 

1/ Phật tâm 

2/ Thế giới tâm 

3/ Các tầng chứng đắc của thiền định 

4/ Quả chín mùi của nghiệp lực 

Vua Đức Tông hoan hỷ khi biết Quốc Sư đạt tâm chánh 

định. Tâm không dính mắc bởi ngoại cảnh là Như Thị, là tự tại, 

là đạt đạo. 

Vua Trần Nhân Tông cũng đã đạt được Tâm tự tại. Sư phụ 

có ngâm bài thơ đạt đạo của Vua là "Cư Trần Lạc Đạo" nghe 

rất hay: 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, 

Cơ tắc san hề khốn tắc miên. 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích, 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. 
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Nghĩa Việt: 

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, 

Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền. 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, 

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. 

Con kính tri ơn Sư phụ miên mật mỗi ngày ban cho chúng 

con một bài pháp về sự đạt đạo của các vị Tổ, để làm hành 

trang cho đường tu đến giải thoát sanh tử. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính và tri ơn Sư phụ, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Phiền não không sanh là ĐẠI NIẾT BÀN! 
 

Con kính dâng bài thơ trình pháp sau khi nghe pháp thoại 

Quốc Sư Huệ Trung quá tuyệt vời... Hy vọng con đã hội được 

những điều Thầy giảng dạy. Kính tri ân và đa tạ , HH. 

 

Tướng hảo đoan trang, xuất gia mười sáu tuổi, 

Đại đệ tử Lục Tổ ...ấn chỉ được truyền trao. 

Đào luyện nội tâm, giới luật... trọn bốn chục năm sau, 

Cốc Đảng Tử, núi Bạch Nhai tỏa hương giới đức!!! 
 

Quốc Sư được Vua triệu thỉnh kiểm tra thần lực ... 

Đại Nhĩ Tam Tạng... tuyên bố có tha tâm thông! 

Đại định thần biến chứng minh ...chỉ hoài công ! 

Đấy một trong bốn điều chẳng ai có thể hội Khả !!! 

(Tâm chư Phật, thế giới, các quả chứng thiền, dị thục nghiệp quả) 

Ban mưa pháp ... ngữ lục sử sách nay vẫn lưu truyền, 

Đáp lời Vua “như mây hư không... đinh, nhợ ...khó thủng xuyên” 

Thong dong, rỗng rang, tự tại là yếu chỉ!! 
 

Rốt ráo giáo lý Phật nằm trong chữ ....NHƯ THỊ 

THẤY đúng sự sự, vật vật như chúng ...đang là ! 

Vô Phùng là bản đồ vẽ tháp cho ta! 

Đại Niết Bàn có mặt ... khi không sanh phiền não!!!! 

Đại Chứng Thiền sư, Nam Dương Huệ Trung...minh châu trân bảo!!! 
 

Đa tạ Giảng Sư: 

Việt Nam tương ứng ... Tuệ Trung Thượng Sĩ !!! 

Những áng thơ  của Ngài ...Thầy đã ngâm... chỉ dạy chân lý !!! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  
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Thiền sư Thần Hội (668 - 760) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Thần Hội là đại đệ tử của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. 

Ngài được xem như là thần đồng, từ nhỏ đã làu thông Tứ 

Thư, Ngũ kinh. Khi Ngài đọc kinh Phật, Ngài thấy kinh Phật là 

một chân trời mới. 

Ngài đến chùa Quốc xứ xin xuất gia, và thọ Sa Di ở chùa 

Ngọc Tuyền năm 14 tuổi với pháp sư Thần Tú. 

Sau đó Ngài đến chùa Bảo Long, ở miền Nam, xin thọ giới 

với Lục Tổ. 

Ngài chưa chứng đắc nhưng biết trả lời Tổ bằng lập lại lời 

của Tổ. 

Ngài bị Tổ đánh, Ngài sụp lạy sám hối và xin ở lại hầu Tổ. 

Tất cả Pháp lưu xuất từ Tâm. 
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Lúc Tổ sắp viên tịch, tất cả đệ tử đều khóc, Ngài Thần Hội 

không khóc. 

Khi Lục Tổ viên tịch, Ngài Thần Hội được 20 tuổi và mới 

được thọ Sa Di. 

Vua Đường Hiển Tông thỉnh Ngài Thần Hội đến chùa Hạ 

Trạch miền Bắc xiển dương đạo pháp. 

Thiền sư Thần Hội (còn có tên là Hạ Trạch Thiền sư) giảng 

pháp, thính chúng rất đông. 

Ngài dạy học đạo phải đạt tột ngộ nguồn gốc ngay tâm của 

chính mình, vọng tưởng sanh diệt như thế nào. 

Tâm phải luôn: Rỗng Lặng, Vô trụ, Vô tướng, Vô tác. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được Sư phụ ban cho bài 

pháp về Thiền sư Thần hội, là một thần đồng tự làu thông Ngũ 

Kinh, đọc kinh Phật lãnh hội ngay liền, Phật pháp là chân trời 

sáng, Ngài đã đạt được Chân Tâm, Phật tánh thường hằng 

trong tất cả chúng sanh vạn loài. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính và tri ơn Sư phụ, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Xiển dương Thiền chính tông của Lục Tổ: 

Vô niệm - Vô Trú - Vô Tác 

 

Thiền sư Hà Trạch tên huý là Thần Hội 

Tổ hỏi như tri thức khi gặp lần đầu 

Vì mười bốn tuổi Ngũ kinh, Trang, Lão thông làu 

Trí giải ngôn ngữ nói càn ... bị đánh mới tự biết! 

Sám hối, bái lạy Sư phụ đến khi Ngài tịch diệt 

Bặt dứt phân biệt đối đãi “Chẳng  động gì!” 

Trong năm năm được Tổ liễu giải sáu mối nghi 

Quan trọng nhất liên quan GIỚI, ĐỊNH, TUỆ! 

Thắp sáng ngọn đuốc Thiền  đốn ngộ qua  thế hệ 

TẤT CẢ TẠI TÂM, tà hay chánh phát sinh 

Vô niệm, vô trụ , vô tác  ....diệt vô minh 

Là nguồn gốc tột cùng của người học Đạo! 

Chìa khoá mở cửa kho tàng trân bảo! 

Hiển Tông Ký tác phẩm, ngữ lục còn lưu truyền 

Chân Tông Đại Sư, đại thọ chín mươi ba niên 

Thượng đường dạy “Thấy không vật mới thấy gương thật” 

 

Nay học thêm ra được điều bí mật! 

“Chưa thấy tánh thì chớ có đại ngôn” 

Hỏi Pháp, Phật  có trước có sau ... chẳng khôn ! 

Tùy Dụng ...khi nghe Pháp hay khi Phật thuyết ! 

Hành trạng Thiền sư Thần Hội quá tuyệt !!! 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huỳnh Phương- Huệ Hương  
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Thiền sư Bổn Tịnh 

(Một trong 43 đệ tử đắc pháp của Lục Tổ Huệ Năng) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 156 về 

Thiền sư Bổn Tịnh, là một trong 43 đệ tử đắc pháp của Lục Tổ 

Huệ Năng. 

Sau khi đắc pháp, Ngài lên núi ẩn tu miên mật. 

Đời nhà Đường, Vua Đường Huyền Tông sai sứ Dương 

Quang vào núi cắt dây thường xuân. Tình cờ gặp TS Bổn Tịnh. 

Sứ về triều tâu cho vua, Vua xuống chiếu chỉ thỉnh Thiền 

sư về cung. 

Thiền sư thấy có cơ hội xiển Thiền sư giảng, Sứ xin TS 

Bổn Tịnh giảng dạy Phật pháp. 

Tìm Phật nơi Tâm. Tâm có tánh Giác, là tánh Phật. 
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Phải đào luyện Tâm cho đến khi đạt được Không Tâm , là 

Tâm không còn vướng mắc cảnh trần , tâm đạt được vắng lặng 

thì Trí Tuệ phát sinh, là tánh Phật. Tam muội là Chánh định. 

Năm 76, mùng 5 tháng 5 Thiền sư an nhiên thị tịch. Vua 

phong là Đại Hiển Thiền sư. 

Cung kính tri ơn Sư phụ mỗi ngày ban giảng một thời pháp 

giúp thính chúng khắp nơi thọ hưởng pháp Phật siêu mầu làm 

hành trang cho con đường tu đến bờ giác. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính và tri ơn, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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KHÔNG Tâm... cầu được Đạo! 
 

Con kính dâng Thầy bài thơ khi nghe pháp thoại về Thiền sư 

Bổn Tịnh. Kính đa tạ và tri ân Thầy đã phân tích những lời dạy 

thật súc tích, từ khi học kinh đến nay con mới hiểu thật rõ ràng 

và mọi vướng mắc đã lần lần được tháo gỡ. Kính HH. 

 

Thiền sư Bổn Tịnh xứng danh Lục Tổ đại đệ tử, 

Được thỉnh về triều ...pháp luận trước chư Tăng, 

Dẫn chứng từ kinh Tịnh Danh đến Kim Cang, 

Khẳng định “Tâm là Phật, KHÔNG tâm là Đạo” 
 

Không thủ, không xả, không thương ghét lập tạo, 

Kiến văn giác tri vô chướng ngại gọi là Không 

Phật, Đạo đều giả lập chẳng khác ..... nên đồng! 

Cả hai đều chẳng thật ... như huyễn, mộng!  
 

Vật gì lưu xuất từ tâm sanh diệt là vọng! 

Thật ra chân vọng cũng chỉ giả danh, 

Ác đâu từ tâm có, thiện đâu từ tâm sanh? 

Ngộ KHÔNG tâm tức hiểu rõ bốn đại không chủ!  
 

Lời dạy Đại Hiển Thiền sư ... Ngã đâu mà chấp thủ !!! 

Đa tạ Giảng Sư..... 

đã phân tích câu “ĐẠO VỐN KHÔNG TU” 

Thể tánh tịnh minh như trăng khi có mây mù! 

Nhưng phàm phu nào thấy ra sự vi tế, 

Hai việc đối trị trọn không thật thể!  
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  
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Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu (695 - 785) 

(Người đặt nền móng cho Thiền Phái Tào Động) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư Hy 

Thiên Thạch Đầu. 

Lúc mẹ Ngài mang thai Ngài, mẹ Ngài chỉ ăn chay. Đến 

tuổi thiếu niên, Ngài thấy dân làng giết bò để làm lễ tế thần, 

Ngài liền đập phá miểu thần không chút sợ hãi để chấm dứt trò 

sát hại sanh mạng để cúng tế. 

Ngài đến xin xuất gia với Lục Tổ. Lúc Lục Tổ sắp viên 

tịch, Ngài vẫn còn là Sa Di chưa đắc pháp, Lục Tổ khuyên 

Ngài hãy đến theo học với Sư huynh Hành Tư. 

Sư phụ kể chuyện này như sau: sau khi Lục Tổ viên tịch, 

Ngài thường ngồi bên Tháp của Tổ u buồn, một sư huynh hỏi 

thăm Ngài sao ngồi hoài bên tháp của Lục Tổ, Ngài cho biết là 
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Lục Tổ có dạy Ngài nên "tầm tư" (có nghĩa là trầm tư mặc 

tưởng), Sư huynh giải thích "tầm tư", có nghĩa là nên đi tìm 

và tham học với Thiền sư Hành Tư là trưởng tử của Lục 

Tổ. Ngài Hy Thiên lên đường đến núi Thanh Nguyên đảnh lễ 

TS Hành Tư. 

Tổ Hành Tư hỏi: “Từ Tào Khê đến có đem gì theo”. 

Ngài thưa: “Con chưa đến Tào Khê mà cũng chẳng mất”. 

Tổ nói: “Con mặc tình dùng đi, tới Tào Khê làm gì”. 

Ngài thưa: “Nếu không đến Tào Khê thì đâu biết chẳng 

mất”. 

Sư phụ giải thích “chẳng mất” là bản tâm nhờ đến Tào Khê 

mới ngộ bản tâm này. 

Tổ Hành Tư hỏi : “Có biết ta là ai không?” 

Ngài thưa : “Biết, lại đâu chẳng biết được”. 

Sư phụ giải thích Biết là biết sự chứng đắc bên trong của 

Tổ. 

Tổ Hành Tư thầm ấn chứng cho Ngài Hy Thiên, đến năm 

20 tuổi Ngài được thọ giới Cụ Túc. 

Về sau, Ngài Hy Thiên đến Đại Nam Tự, cất một am tranh 

trên một tảng đá cao để tọa thiền nên Ngài được gọi là Hy 

Thiên Thạch Đầu. 

Ngài khai giảng pháp: "Cần đạt Tri kiến Phật, Tri là Biết, 

Kiến là Thấy Biết và Thấy bản Tâm của mình là Tánh Giác, là 

Phật tánh. 

Ngài có làm bài kệ : 

“Tôi cất am tranh không của báu 

Ăn xong thong thả ngủ ngon lành 

Khi thành nhìn thấy rõ tranh xanh 

Lúc hỏng lại tìm cỏ tranh lợp 

Người chủ am mãi vẫn còn”. 



59 

Sư phụ giải thích “am tranh” là chỉ cho thân ngũ uẩn. 

“Ăn xong thong thả ngủ ngon lành” tâm bình an là thị đạo. 

“Người chủ am mãi vẫn còn” là Tánh Giác luôn tự có bên 

trong thân ngũ uẩn của tất cả chúng sanh. 

Con kính tri ơn Sư phụ, trong mùa cách ly đại dịch Covid-

19 mỗi ngày Sư phụ đều tận tuỵ biên soạn trao truyền cho 

chúng con dòng pháp nhủ đầy lợi lạc từ các vị Tổ. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thạch Đầu đường trơn dễ té nhào! 
 

Kính dâng Thầy và quý bạn hữu nghe pháp thoại bài thơ về 

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu, một bài pháp thoại quá tuyệt 

vời qua sự trác tuyệt của Giảng Sư. Kính đa tạ, HH. 
 

"Thảy đều trong ấy, trọn không thiếu việc lạ " 

Trưởng  Sư Huynh, nay Sư phụ ấn chứng truyền trao. 

Danh tiếng đường  trơn, không bản lĩnh dễ té nhào 

Tên gọi .... Thạch Đầu, thảo am trên chóp núi! 
 

Thuở  nhỏ dũng cảm ....từng vào  phá miếu, 

Lên án hành động, tế lễ giết hại súc sanh. 

Người người ngợi khen giới hạnh thiện lành, 

Thông minh khí phách, đạo phong trác tuyệt!  
 

Thượng đường " Tri kiến Phật tức là Thấy,  biết " 

Thể Tâm linh, lìa tánh ĐOẠN, THƯỜNG, 

Nam Nhạc thần linh, đến học  rõ tường 
Kính xin Tôn sinh ...  cho thọ  quy giới !  

 

Nhờ  ba đệ tử giỏi, Tào Động  nền tảng ...khởi! 

Nhiều đời kế tiếp  ...nối pháp đến thời nay 

"Hư không dài không ngại mây trắng bay" 
Bài ca Thảo Am,  và trước tác ĐỒNG THAM KHẾ 

Hoá chủ Hồ Nam, Vua ban Đại Sư Vô Tế !!!! 
 

Đa tạ Giảng Sư dạy: "đừng bị  ràng buộc" Ngài đã kể, 
Câu chuyện nho sinh vì câu đối phải thành ma 

Kính xin tri  ân ghi lại ....đó chính là: 

" Hỏa tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt! 

Nguyệt lai thiên không chiếu nhân gian, vạn cổ trường tồn!  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  
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Thiền sư Duy Nghiễm (751 – 834) 

(Người đặt nền móng cho Thiền Phái Tào Động) 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài về Thiền sư 

Duy Nghiễm, Ngài là đệ tử đắc pháp của Tổ Sư Hy Thiên 

Thạch Đầu. 

Ngài xuất gia năm 17 tuổi. Ngài hành trì giới luật miên mật, 

sau đó Ngài đến chùa của Tổ Hy Thiên cầu pháp. Tổ Hy Thiên 

khuyên Ngài nên đến Mã Tổ Đạo Nhất để học đạo. Ngài Duy 

Nghiễm đến học đạo với Mã Tổ. Ngài trả lời câu hỏi của Mã Tổ 

về chớp mắt: “Có khi chớp mắt là phải, có khi là không phải. 

Sư phụ giải thích: Chớp mắt nếu là do tâm bị dấy niệm bởi 

phiền não thì là không chánh định, chớp mắt mà tâm không hề 

vọng tưởng điên đảo là hành giả an trú trong chánh định hằng 

hữu. Mỗi ngày mình chớp mắt mấy lần và mấy lần mình ở 

trong chánh định? Mỗi người tự trả lời. 
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Một hôm Mã Tổ hỏi chỗ thấy của Duy Nghiễm, Ngài thưa 

là: "Da mỏng, da dầy đều rớt sạch". Mã Tổ ấn chứng cho 

Ngài Duy Nghiễm đã thấy tánh rồi. 

Sp giải thích: câu nói này biểu tỏ Ngài không còn chấp ngã 

và chấp pháp nữa. 

Ngài Duy Nghiễm trở về với SP đầu tiên là Ngài Hy Thiên 

Thạch Đầu. 

Tổ Hy Thiên hỏi: "Sao Duy Nghiễm ngồi yên trên núi đá". 

Ngài thưa:  "Ngồi yên tức là đã làm mà không thấy có làm 

gì". 

Tổ hỏi: "Không thấy có làm là có ý gì " 

Ngài trả lời: "Ngàn thánh cũng không biết " 

Phật tánh tự chứng tự biết, không ai có thể thấy Phật tánh 

của người đã chứng đắc . 

Tổ Hy Thiên ấn chứng cho Duy Nghiễm rằng, “Trong ấy 

như trồng hoa trên đá.” 

Thái thú Lý Tường đến gặp Ngài Duy Nghiễm đang tụng 

kinh. 

Ngài Duy Nghiễm giải thích: Khi tâm đã đạt đạo thì trong 

định đã có giới và Tuệ không cần phải theo thứ tự. 

Khi đã hiểu rồi thì nên bặt dứt ngôn ngữ. 

Thái thú làm kệ cúng dường Tổ, 

Chọn nơi xa vắng, là vắng bặt vô minh phiền não. 

Năm tròn mặc khách đến hay về, là suốt năm không bị 

vướng mắc bởi phiền não, đến rồi đi. 

Con kính tri ơn SP mỗi ngày từ bi hoan hỷ ban giảng pháp 

thoại đầy lợi lạc cho hàng đệ tử khắp nơi, giúp chúng con làm 

hành trang cho đường tu đến bờ giác. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tất cả chẳng làm ... 

Ngàn thánh cũng không biết! 

trong ấy trồng hoa trên đá.... 

 

Kính dâng Thầy bài thơ về Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm, 

pháp thoại thật tuyệt vời ... Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 

 

Dù thông kinh luận, nghiêm trì giới luật, 

Khiêm hạ mù tịt ....lần đầu gặp Hy Thiên 

“Cái ấy” khế hội... đảnh lễ  Mã Tổ, học đạo ba niên 

Thú nhận đã từng là “Muỗi đậu trên con trâu sắt” 
 

Về Thầy cũ ..."chỉ thẳng tâm người "...không thắc mắc! 

Tất cả chẳng làm ....ngồi yên tức làm ... 

Trồng hoa trên đá, được ấn khả thoát phàm, 

Dược Sơn Lễ Châu, thượng đường...thần lực!  
 

Tiếng cười trên núi ....mây tan trăng sáng rực! 

Vang chín mươi dặm, Lý Tường đạt ngộ làm thơ, 

Chỉ rõ khách, chủ gìn giữ chớ ngu ngơ. 

Sáng tỏ tất cả chỗ...trong Thể, tướng, dụng! 
 

Vân Nham, Đạo Ngô ....khô,  tươi đều đúng, 

Làm nền tảng cho Tào Động sau này, 

" Pháp đường ngã " viên tịch báo trước ...cách diễn bày. 

Hoàng Đạo Đại Sư ...có đến hai Sư phụ! 

Hoa mọc trên đá ...ai bảo chẳng thành tựu?  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  

 



64  

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Hôm nay, ngày 14-10-2020, chúng con được nghe Sư Phụ 

giảng pháp về Thiền Sư Vân Nham Đàm Thạnh ( 782-841). 

Ngài thuộc phái Tào Động ở Vân Nham Sơn. Lúc nhỏ Ngài 
xuất gia với Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải, ở tu được 20 

năm, Thiền Sư Bách Trượng viên tịch nhưng Ngài chưa đủ 

duyên đắc pháp. 

Sau đó, Ngài tìm tới Thiền Sư Duy Nghiễm thọ học, và 

trình bạch là từ nơi Tổ Bách Trượng đến. 
Thiền sư Duy Nghiễm hỏi ngài Đàm Thạnh ở Tổ Bách 

Trượng dạy pháp gì? 

Đàm Thạnh thưa: lúc đại chúng thượng đường ngồi yên, tổ 

Bách Trượng vào cầm gậy đuổi ra hết, lúc đại chúng ra ngoài 
hết, Tổ gọi “đại chúng “, đại chúng quay đầu lại, Tổ hỏi “ấy là 

cái gì?” 

Ngài Duy Nghiễm bảo: hôm nay nhân người thuật lại, cái 

“đại chúng quay đầu lại “ là cái giác tánh thường hằng ở trong 

https://quangduc.com/images/file/SiVryk772QgBANVe/15-thien-su-van-nham.jpg
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tất cả chúng sanh vạn loài. Ngài Đàm Thạnh nghe Tổ Duy 

Nghiễm giải thích, hoát nhiên đại ngộ. 

Ngài Đàm Thạnh đã có quá trình 20 năm tu với Tổ Bách 
Trượng, nay được tổ Duy Nghiễm khai mở giác tánh hằng có 

bên trong. 

Một hôm, tổ Duy Nghiễm hỏi ngài Đàm Thạnh biết làm sư 

tử múa hay không? 

Ngài Đàm Thạnh thưa: múa được 6 xuất rất giỏi. 

Ngài Duy Nghiễm nói, ta cũng múa được nhưng chỉ một xuất 

thôi. 

Một xuất lưu xuất từ gốc Tịnh Minh, trong sáng ra thành 6 

tánh thấy dung thông tự tại. 
Một ngày kia, Ngài Đàm Thạnh đến thăm tổ Quy Sơn Linh 

Hựu. 

Tổ Quy Sơn nghe ngài Đàm Thạnh biết múa Sư tử, Tổ hỏi 

ngài Đàm Thạnh múa liên tục hay có lúc nghỉ ? 

Ngài Đàm Thạnh trả lời: nghỉ, nghỉ. Là khi cần thì múa, 
không cần thì nghỉ. 

Sư phụ giải thích: nghỉ là lặng lẽ, biểu trưng cho thể tánh 

rỗng lặng của tâm, tâm không còn chút gì xáo trộn, tâm không 

vọng tưởng điên đảo, tất cả mọi phiền não đều đã nghỉ. Nghỉ 
như vậy mới thật sự là nghỉ, cái từ nghỉ của Ngài Vân Nham 

muốn nói là nhắm vào ý nghĩa này. Sư Phụ kể chuyện vui về 

Cụ Tâm Thái, Cụ bà tránh dùng từ "ngủ nghỉ" vì Cụ cho rằng 

“ngủ mà còn nghỉ thì coi chừng có ngày sẽ an nghỉ ngàn thu”. 

Thiền Sư Vân Nham Đàm Thạnh trụ trì ở núi Vân Nham, 
Sư kể có một đứa trẻ nhà kia biết tất cả mọi thứ. Ngài Động 

Sơn Lương Giới hỏi: 

- Trong ấy có kinh sách nhiều không? 

- Một chữ cũng không, ngài Đàm Thạnh trả lời. 

- Sao biết nhiều? 
- Ngày đêm chưa từng ngủ. 
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Sư Phụ giải thích, đứa trẻ ở đây là chỉ cho Phật tánh của 

ngài Đàm Thạnh, vì sao ? vì tâm của đứa trẻ lúc nào cũng hồn 

nhiên, không có chút gì lo âu buồn khổ và phiền não tham sân 
si. 

Ngài Đạo Ngô hỏi ngài Đàm Thạnh: 

- Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, Đà là Ni. Mắt nào 

là mắt chánh. 

- Như ban đêm lấy tay mò chiếc gối. 

- Hiểu rồi, khắp thân là tay là mắt. 

- Chỉ nói được 8/10 thôi. 

Sư phụ giải thích: Bồ tát Quan Âm với ngàn tay ngàn mắt 

(thiên thủ thiên nhãn), trên mỗi long bàn tay đều có một mắt; 
bàn tay tượng trưng cho lòng từ bi, con mắt biểu trưng cho trí 

tuệ. Từ bi và trí tuệ là thể tánh giác ngộ, là diệu dụng có khắp 

trên thân và tâm ta, chỗ nào cũng có. 

Ngài Động Sơn Lương Giới hỏi ngài Đàm Thạnh về tánh 

thấy, Ngài Đàm Thạnh giải thích tánh thấy là Phật tánh hằng có 
trong tất cả chúng sanh vạn loài, chỉ người nào có tự chứng thì 

tự biết. 

Đời Đường, năm 841 Tây lịch, ngày 26-10, Sư có chút 

bệnh, tắm gội xong, ngày 27 Sư an nhiên thị tịch thọ 60 tuổi. 
Lúc trà tỳ có rất nhiều xá lợi. 

Ngài Vân Nham Đàm Thạch tuy phải trải 20 năm tu tập với 

Tổ Bách Trượng chưa chứng đắc, nhưng là 20 năm tiệm tu và 

đến lúc đúng thời Ngài “nghỉ nghỉ “ tỏa sáng trong chân như tự 

tánh thường hằng của Ngài. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thiền Sư Đàm Thạnh Vân Nham (781-841) 

Người đạt nền móng cho phái Tào Động sau này 

Vài cảm nghĩ sau khi nghe pháp thoại được 

TT Thích Nguyên Tạng thuyết giảng 14/10/2020 
  

 Kính bạch Thầy, sau khi nghe đi nghe lại pháp thoại này 

nhiều lần con chợt nhận ra một điều tất cả những gì mình đã 

được học, trì tụng từ kinh điển, nghe một lời khai thị dù chưa 

hiểu thấu đáo nhưng sẽ nằm trong A lại da thức cho đến một 

ngày nào đó sẽ có dịp khai mở . 

Hôm nay với hành trạng Thiền Sư Đàm Thạnh được Thầy 

thuyết giảng đã minh chứng hùng hồn lại những gì con đã thu 

thập nhiều năm những tưởng sẽ khó mà hiểu được nay lại 

thông thoát tuôn chảy từ suối nguồn pháp bảo. Con thành kính 

đa tạ Thầy và gởi trọn tấm lòng thành vào vần thơ sau: 
 

Cơ hội vàng ...chú tâm nghe Thầy thuyết giảng 

Hành trạng Thiền Sư Đàm Thạnh Vân Nham 

Hai mươi năm nơi Tổ Bá Trượng hành, tham 

Chưa tỏ huyền chi vẫn không hề nản chí 
  

Tổ viên tịch, Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm khai thị 

Mây phủ che mờ nay thoát...đắc pháp liền khi 

Từ đấy nhiều đối thoại ngữ lục được chép ghi 

Đa tạ Giảng sư ...Tiệm Tu và Đốn Ngộ 
  

Với tài quảng bác, kinh văn liễu tri, Thầy chỉ rõ 

Từng ngữ lục ...đâu là thể tánh tịnh minh 

Văn, tư , tu, theo đuốc sáng tâm linh 

Mưa pháp nhủ ...tự chiêm nghiệm, tự thấu hiểu, 

Kính trình pháp ...khi thọ nhận tinh yếu ! 
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 Theo tài liệu Thiền Sư Trung Hoa do HT Thích Thanh Từ 

biên soạn: 

Sư họ Vương, quê ở Kiến Xương, Chung Lăng.Sau hai 

mươi năm tham học với Ngài Bá Trượng nhưng chưa tỏ huyền 

chi thì Ngài Bá Trượng viên tịch  ...có lẽ đã đúng thời đúng lúc 

cho Ngài có cơ hội các chủng tử đã tưới tẩm nay được nẩy 

mầm và Ngài đã gặp minh sư Dược Sơn Duy Nghiễm. 

Sau khi Sư ở chỗ tổ Bá Trượng đến, ngài Dược Sơn hỏi: Bá 

Trượng có ngôn cú gì để chỉ dạy đồ chúng? Đây là một cách 

hỏi. Sư thưa: Thường ngày hay nói “ta có một câu đầy đủ trăm 

vị”. Dược Sơn gạn lại: Mặn là vị mặn, lạt là vị lạt, không mặn 

không lạt là vị thường, thế nào là một câu đầy đủ trăm 

vị? Ngài đáp không được. 

Ngày khác Ngài Duy Nghiễm cũng gạn lại câu hỏi cũ 

thôi: Bá Trượng nói pháp gì? 

Ngài Đàm Thạnh thưa: Có khi Thầy thượng đường đại 

chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại 

chúng!” Chúng xoay đầu lại, Thầy bảo: “Ấy là gì?” 

Dược Sơn bảo: Sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhân 

ngươi thuật lại, ta được thấy Hải huynh. Ngay câu nói ấy, Sư 

tỉnh ngộ, lễ bái. 

Chỉ qua hai lần được gạn hỏi những gì Tổ Bá Trượng dạy 

chưa khai thị gì thêm, thế mà nhờ hạ thủ công phu 20 năm đủ 

cơ duyên nên Ngài Đàm Thạnh mới chợt ngộ được cái thể tánh 

tịnh minh của mình vẫn theo ta từ bao kiếp . 

Kính đa tạ Thầy cũng nhờ theo dõi từ đầu các bài học trước 

nên con cũng biết được Ngài Dược Sơn chính là đệ tử nối pháp 

của Ngài Hy Thiên Thạch Đầu và vang danh lúc bấy giờ và từ 

đây như thuyền thuận buồm xuôi gió , mỗi lần đối thoại giữa 

Thầy Dược Sơn và Trò Vân Nham Đàm Thạnh lại càng chứng 
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tỏ Cái Thấy (Thể tánh tịnh minh) nơi  Ngài Đàm Thạnh đã tỏ 

huyền chi rồi 

Ngài Dược Sơn hỏi: 

- Ngoài chỗ Bá Trượng ngươi còn đến đâu chăng? 

Sư thưa: 

- Con từng đến Quảng Nam. 

- Ta nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng Châu có một 

hòn đá bị Châu chủ dời đi phải chăng? 

- Chẳng những Châu chủ, dù họp tất cả người toàn quốc dời 

cũng chẳng động. 

Chẳng những Châu chủ, dù họp tất cả người toàn quốc dời 

cũng chẳng động. Ngài Đàm Thạnh ngộ đạo rồi mới nói được 

câu đó.  

Lại nữa một hôm Thầy, Trò đối đáp 

- Ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng? 

- Phải. 

- Múa được mấy suất? 

- Múa được sáu suất. 

- Ta cũng múa được. 

- Hòa thượng múa được mấy suất? 

- Ta múa được một suất. 

- Một tức sáu, sáu tức một. 

Kính bạch Thầy, thật là hoan hỷ vô cùng khi được Thầy  

khai thị cho chúng đệ tử với sự chiêm nghiệm của mình từ 

Kinh Lăng Nghiêm mà con cho đây là thần chú con phải ghi 

nhớ “Nhất Tinh minh, sanh Lục hòa hợp “ để giải thích thế nào 

là Một tức sáu, sáu tức một của Ngài Vân Nham. 

Giờ đây Ngài đã thong dong tự tại bất cứ lời đối đáp nào 

cũng cho ta suy nghiệm và học hỏi. 

Sư đến Quy Sơn Linh Hựu, Ngài Quy Sơn hỏi: 
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- Nghe Trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng? 

Sư đáp: 

- Phải. 

- Thường múa hay có khi nghỉ? 

- Cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. 

- Khi nghỉ, sư tử ở chỗ nào? 

- Nghỉ, nghỉ. 

 Bạch Thầy, con rất tâm đắc khi nghe Thầy dạy về hai chữ 

“Nghỉ , Nghỉ” cái thường hằng bình đẳng luôn rỗng lặng và 

trong sáng thì múa hay nghỉ gì cũng vậy thôi , ôi vi diệu thế mà 

bấy lâu nay bao người đã tỏ . 

Thêm một câu chuyện khác được Thầy khai thị từ ngữ lục. 

Ngài Thạch Sương Khánh Chư cũng là một thiền sư nổi 

tiếng sau này. Được ngài Vân Nham hỏi : 

- Ở chỗ Quy Sơn bao lâu, ngài thưa trải qua một đông một 

hạ. 

Vân Nham bảo: Như thế thành núi dài. tu học mà tính thời 

gian, năm tháng hết xuân tới hạ… thì khó mà xong việc. Thạch 

Sương thưa: Tuy ở trong đó mà chẳng biết, tức là đã đến Quy 

Sơn nhưng chưa xong việc. 

Ngài Vân Nham bảo: Người khác cũng chẳng hiểu chẳng 

biết.  

Tôi ở trong đó cũng không biết, người khác cũng chẳng 

hiểu chẳng biết. 

 Thì ra Chỗ đó làm sao hiểu, làm sao biết ...Chổ Ngộ và chỗ 

Thấy Tánh chỉ mình mình biết mà thôi, 

Kính đa tạ Thầy , nay con đã hiểu và nguyện ghi nhớ trong 

tâm.  

Đây là lúc Sư dạy chúng. 

Một hôm, Sư bảo chúng: 
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- Có đứa trẻ nhà kia, hỏi đến không có gì nói chẳng được. 

Động Sơn Lương Giới hỏi: 

- Trong ấy có kinh sách nhiều ít? 

- Một chữ cũng không. 

- Sao được biết nhiều thế ấy? 

- Ngày đêm chưa từng ngủ. 

- Làm một việc được chăng? 

- Nói được lại chẳng nói. 

 Lời thầy giảng Đứa trẻ là Thể Tánh Chân Như, có lẽ phải 

niệm niệm trong đầu với câu chuyện này để luôn nhớ rằng Phật 

Tánh chưa bao giờ ngủ, và rõ biết thiên kinh vạn sử gọi là trí 

tuệ siêu việt  và cứ thế thường hằng qua bao kiếp. 

Sư hỏi vị tăng: 

- Ở đâu đến? 

Tăng thưa: 

- Thêm hương rồi đến. 

- Thấy Phật chăng? 

- Thấy. 

- Thấy ở đâu? 

- Thấy ở hạ giới. 

- Phật xưa! Phật xưa! 

Có ai hiểu trong câu chuyện này ...Phật được tôn thờ tại 

chánh điện các phương tự  chỉ là biểu tượng cho Đức Phật lịch 

sử đã tìm ra con đường giác ngộ mà chính mình phải thấy  cho 

ra Ông Phật Tâm của chính mình nên Ngài Đàm Thạnh mới 

ngầm chỉ cho vị tăng ấy gắng  thấy được Phật nay? 

Ngài Đạo Ngô hỏi: 

- Đại Bi ngàn tay mắt, mắt nào là mắt chánh? 

Sư bảo: 

- Như người ban đêm vói tay lại sau mò chiếc gối. 
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- Tôi hội rồi. 

- Hội thế nào? 

- Khắp thân là tay mắt. 

- Nói tột cùng lời nói, chỉ nói được tám phần. 

- Sư huynh thế nào? 

- Khắp thân là tay mắt. 

Ngài Vân Nham bảo: Nói tột cùng lời nói, chỉ nói được tám 

phần. Nói khắp thân rồi mà ngài bảo chỉ nói được tám phần. 

Mỗi người chúng ta đều có cái đặc biệt này. Mong rằng mình 

hằng sống với nó để lúc nào cũng sáng suốt.  

Kính đa tạ Thầy đã giúp chúng đệ tử qua cuộc đối thoại này 

về lòng Từ Bi và trí Tuệ, theo đó bàn Tay chính là Từ Bi, con 

Mắt là Trí Tuệ. Tình thương phải được soi sáng bởi trí tuệ thì 

hành thiện  việc gì cũng diệu dụng thành tựu. 

Sư ngồi bện giày cỏ, Động Sơn Lương Giới đến trước thưa: 

- Xin Thầy tròng mắt được chăng? 

Sư bảo: 

- Ngươi đi với ai? 

- Lương Giới không. 

- Giả sử có, ngươi nhằm để chỗ nào? 

Lương Giới không đáp được. 

Sư bảo: 

- Xin tròng mắt là mắt chăng? 

- Chẳng phải mắt. 

Sư nạt đuổi ra. 

Người người ai cũng biết sở dĩ ta thấy được là nhờ con 

ngươi tròng mắt và tánh Thấy cũng  là Tánh Biết ( thể tánh tịnh 

minh ) Mỗi người tự tu tự ngộ ...xin được thì cũng chẳng có thể 

để vào bất cứ chỗ nào. Đây phải chăng là kinh nghiệm của 

Ngài Đàm Thạnh? Vì nếu xin được 20 năm trước Ngài đã xin 

từ Ngài Bá Trượng rồi ... 
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Phần cuối xin được ghi chép lại những lời dạy của HT 

Thích Thanh Từ và Kính tri ân Giảng Sư với bài pháp thoại 

quá tuyệt vời ... 

Đời Đường niên hiệu Hội Xương năm đầu (841 TL), tháng 

10 ngày 26, Sư có chút ít bệnh, tắm gội xong, kêu Chủ sự bảo: 

“Sắm sửa trai, ngày mai có Thượng tọa đi.” Đến tối đêm 27, Sư 

quy tịch, thọ 60 tuổi. Trà-tỳ được xá-lợi rất nhiều. 

Chúng ta học ngài Vân Nham Đàm Thạnh thấy nhân duyên 

và cách thức dạy dỗ của ngài đối với đệ tử trong pháp hội rất 

bình thường. Tuy nhiên ngài bắt đầu cho những vị kế thừa, mở 

ra các tông phong lớn. Động Sơn Lương Giới là đệ tử đắc pháp 

của ngài. Động Sơn có một vị đệ tử là Tào Sơn Bổn Tịch, hai 

thầy trò nhà này lập ra tông Tào Động. Trong nhà thiền có năm 

tông bảy phái. Năm tông gồm: Tào Động, Lâm Tế, Vân Môn, 

Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng. Hai phái là: Dương Kỳ Phương Hội, 

Hoàng Long Huệ Nam là hai chi của tông Lâm Tế sau này. 

 Kính mong bài trình pháp này có thể nói lên phần nào để 

đáp lại tâm huyết của Giảng Sư muốn truyền trao Pháp Bảo của 

Đức Thế Tôn  trên đường “Tác Như Lai Sứ”. 

Kính trân trọng. 

Huệ Hương 
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Thiền sư Động Sơn Lương Giới (807-869) 

(Người khai sáng Thiền Phái Tào Động) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Mỗi ngày SP ban cho một thời pháp vị diệu theo dòng chảy 

của những bậc Thiền sư truyền thừa từ Sơ Tổ Ca Diếp liên tục 

không ngừng nghỉ đến nay. 

Hôm nay chúng con được học về Thiền sư Động Sơn 

Lương Giới vào cuối thời nhà Đường, cách đây 1,150 năm. 

Ngài là một bậc vĩ nhân hiếu hạnh trên tinh thần đạt đến 

cứu cánh cao tột của chữ HIẾU. 

Hiếu của Ngài là giải thoát nghiệp duyên cho Mẹ , và cũng 

chính cho Ngài, cho chúng sanh, một kiếp người quanh quẩn 

trong luân hồi sanh tử trầm luân. 

Đáp đền ơn Mẹ, Ngài quyết chí lên đường tìm Lý Đạo, nếu 

không liễu đạt, thà chết chứ không về thăm Mẹ. 
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Con xúc động khi nghe Sư phụ kể về hạnh hiếu của Ngài. 

Con kính cẩn đảnh lễ công hạnh cao cả chí đạo của Ngài. 

Hiếu của Ngài không phải hầu hạ bên cạnh mẹ để cùng mẹ 

trôi lăn trong luân hồi. Gương hiếu của Ngài là tu hành chứng 

ngộ để giúp Mẹ cùng giải thoát. Quá tuyệt vời. 

Mẹ của Ngài cũng tuyệt diệu không kém, một bà mẹ khó 

tìm thấy trên thế gian này, bà hiểu lòng hiếu của con trai và 

mong con trai tinh tấn tu hành và thành tựu đạo nghiệp như 

Ngài Mục Kiều Liên. 

Trên đường tìm Đạo, Ngài đã tỏ chí kiên cường của Ngài: 

- Ngài đến đạo tràng Nam Tuyền gặp giỗ Mã Tổ. 

Ngài trả lời câu hỏi của Ngài Nam Tuyền, là ngày giỗ, Mã 

Tổ có đến không, 

Ngài thưa "đợi có bạn liền đến". 

Ngài Nam Tuyền khen Ngài thấy tánh, nhưng Ngài Động 

Sơn cho rằng lời khen không tốt, Ngài không dám nhận, vì 

nhận là bắt cầu cho tánh ngã mạn kiêu căng. Quá hay, con rất 

thích nghe câu chuyện này. 

Ngài đến học với Tổ Đàm Thạnh Vân Nham, và được Ngộ: 

“Vô tình thuyết pháp và vô tình nghe pháp” mà Tổ Đàm Thạnh 

giải thích qua kinh A Di Đà, 

“Nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gió reo từ cành cây, tất cả 

đều là Pháp âm vi diệu”, nhắc hành giả quay về với bản tâm 

thanh tịnh của mình để tu để giải thoát. 

Con thành kính tri ơn công lao của Sư phụ truyền pháp mỗi 

ngày không ngừng nghỉ, đem lợi lạc cho chúng con trên đường 

khai mở Tuệ Giác Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Lời khen 

có thể làm tăng ngã mạn! 

 

Con kính dâng Thầy bài thơ về Thiền sư Động Sơn           

Lương Giới. Bài pháp thoại qua lời giảng tuyệt vời của Thầy 

lôi cuốn người nghe hơn sưu tầm trong Thiền Sử. Kính đa tạ   

và tri ân lòng từ bi của Thầy đã mang đến cho con Pháp Vị   

của Phật Tổ xuyên suốt mùa phong tỏa đại dịch. Kính chúc 

Thầy pháp thể khinh an, HH. 

 

Bài học đầu đời từ Tâm Kinh Bát Nhã! 

Thọ đại giới, du phương đến chỗ Nam Tuyền 

Được khen khi đáp “Mã Tổ có bạn đến liền “ 

“XIN ĐỪNG BIẾN TRẺ THIỆN LÀNH THÀNH KẺ GIẶC!"  

 

Tham vấn Quy Sơn “ Vô tình thuyết pháp” còn vướng mắc 

Chẳng hội ... được giới thiệu đến Vân Nham! 

Lý mầu kinh Di Đà ... bái lạy ... “Thánh không làm” 

Hoan hỷ ít .... vì ngọc được tìm trong đống rác!  

 

Ba lần giải ngộ, nhưng huyền chỉ chưa đại cát, 

Từ giã Thầy ....hình ảnh nào để nhớ nhau? 

“ Chỉ cái ấy” lời tâm huyết Thầy truyền trao, 

Đợi đến lúc qua cầu ... hoát nhiên ĐẠI NGỘ!  

 

Hình với bóng chẳng lìa xa, điều diệu kỳ hiển lộ, 

Động Sơn, thượng đường dùng Ngũ Vị Chân Tông 

Đồ đệ đắc pháp Bản Tịch ....chẳng rập khuôn 

Và khởi sáng Tào Động Tông ... nay tiếp tiếp.!  
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Bài thơ Ngài Lương Giới từ giã mẹ theo Đạo nghiệp! 

Vẫn lưu truyền trong văn khố quốc gia 

Chí kiên quyết... chính phụng hiếu Mẹ Cha, 

Đại đạo hư huyền, chân như bình  đẳng!  

 

"Chẳng trái với Tôn Sư "... Ông chủ phải thắng!!!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  
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17. Thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch (840-901) 

(Vị Tổ Thứ Hai của Thiền Phái Tào Động) 

 
Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay SP giảng về Thiền sư Tào Sơn Bổn 

Tịch, Ngài là vị Thiền sư thứ nhì, hiệp cùng Sư phụ của Ngài 

là Thiền sư Động Sơn Lương Giới đã thành lập pháp phái Tào 

Động (được ghép từ tên của 2 Ngài:Tào sơn và Động sơn). 

Pháp phái Tào Động xiển dương giáo lý Tào Động Ngũ Vị, 

giải thích năm thuyết lý cơ bản của sự tương quan mật thiết 

giữa Bản Thể và Hiện Tượng. 

1- Chánh Trung Thiên, bản thể là Lý, là Tuyệt đối, là Phật 

tánh chân như ở bên trong vạn loại chúng sanh lưu xuất ra Hiện 

Tượng bên ngoài, là Tương đối. Nương vào Sự tương đối biết 

lý tuyệt đối chân tánh bên trong. 
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2- Thiên trung chánh, bản thể Phật tánh lưu xuất tự nhiên, 

không bị Sự chi phối, Liễu đạt dung Thông. 

3- Chánh trung lai, bản thể phật tánh tương ưng với sự, là 

thuộc hàng Bồ Tát. 

4-Thiên trung ký, bản thể và sự dung thông, không còn 

thấy phải dụng công, là đạt được vạn hữu, đạt đến Bất Động 

Địa Bồ tát. 

5- Kim Trung Đáo, là đã đến đích, Lý Sự dung Thông 

tuyệt đối. 

Phật tánh hiển lộ ra hình tướng Như Nhiên, Tự Tại, thõng 

tay đi vào đời để giáo hóa chúng sanh như Ngài Bồ Tát 

Thường Bất Khinh, như Bố Đại Hoà Thượng. Thật đúng là 

"khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen". 

Khi chưa giác ngộ chúng sanh vẫn là chúng sanh, khi ngộ thì 

trong vũng lầy sinh tử khổ đau có đoá sen hồng xuất hiện. Phật 

tánh vương lên từ phàm tánh, chỉ cần ánh sáng của Phật tâm soi 

chiếu. Hàng Phật tử chúng con, nhờ nghe pháp mỗi ngày nên 

nuôi dưỡng thiện tâm và Phật tánh dần dần sẽ hiển lộ. 

Con kính tri ơn Sư phụ, mỗi ngày dày công trao truyền ánh 

đuốc của Như Lai, thắp sáng Phật tâm của chúng con thêm 

vững chãi trên đường tu đến giải thoát. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Yếu chỉ " Ngũ Vị Vua, Thần" trong Tào Động! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ về Thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch. 

Kính bạch Thầy với  yếu chỉ của Tào Động rất cao mà 

Thầy rất từ bi khuyên chúng con cứ nghe qua được 

vào chút nào trong tàng thức là đại duyên rồi ... 

Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH 

 

Chẳng nói việc hướng thượng, chẳng phải tên Bổn Tịch! 

Thầm khen “đệ  tử ưu tú" khi gặp lần đầu, 

Từ giã du phương giáo hóa ... mấy năm sau 

Chí khí cao vời “Đến cũng không biến dịch” 

 

Tiếp nối dòng truyền khó ai cự địch! 

Từ câu hỏi: “Chỗ không biến dịch có thể đến sao?” 

Quả thật Ngũ Vị Sư phụ... đã truyền trao 

Diễn giải thành yếu chỉ Ngũ Vị Quân Thần thêm chính xác!  

 

Thượng đường tại Hà Ngọc dạy ba đọa của Bồ Tát! 

Giảng Sư... ngày nay "hạnh nguyện" dùng thay chữ đọa... đó mà 

Và ... Tào Sơn cũng từ Cát Thủy biến đổi ra 

Thiền Tào Động theo tư tưởng Lục Tổ... tu đốn!!! 

 

Giảng Sư khuyên không hiểu .... bình tâm từ tốn 

Thật ra cũng là lời Phật trong Tứ thập nhị chương 

Chỉ cần sự lý viên dung không mắc, tựa nương 

“Tâm không được khởi niệm dù là niệm thiện” 

 

Tự nghĩ thầm ... phận sơ cơ niệm Phật ... phương tiện !!!! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  
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Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền (1200-1253) 

(Vị Tổ khai sáng Thiền Phái Tào Động Nhật Bản) 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Đạo Nguyên Hi Huyền. 

Ngài là vị Tổ khai sáng ra Thiền phái Tào Động Nhật Bản. 

Ngài thuộc dòng dõi quý tộc, rất thông minh, cha mẹ mất 

sớm. Năm 15 tuổi, Ngài xuất gia theo tông phái Thiên Thai, trì 

Kinh Pháp Hoa. 

Năm 24 tuổi, Ngài đến Trung Hoa theo học với Thiền sư 

Như Tịnh (Chùa Thiên Đồng) ở tỉnh Chiết Giang. 

Năm 26 tuổi, Ngài chứng đắc “Thân Tâm Thoát Lạc”, tức 

là thân tâm của Ngài an lạc và giải thoát. 

Thiền sư Như Tịnh thuộc đời thứ 50 thuộc Thiền phái Tào 

Động Trung Hoa. Tôn chỉ của TS Như Tịnh rất đơn giản là từ 

bi và thiền tọa, mỗi ngày có 3 thời ngồi thiền, 1 thời có 2 tiếng 

đồng hồ. 
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Năm 28 tuổi, Ngài Đạo Nguyên trở về Kyoto, đem hình ảnh 

ngồi thiền của Sư phụ Như Tịnh làm kim chỉ nam cho suốt đời 

của Ngài. 

Sư phụ giải thích rằng: đối với Thiền sư Đạo Nguyên ngồi 

thiền là hơi thở, ngồi thiền là sự sống của đời Ngài, sáng ngồi 

thiền, trưa ngồi thiền, chiều ngồi thiền, tối ngồi thiền, ngồi 

thiền bất cứ lúc nào có thời gian. 

Câu danh ngôn nổi tiếng của Thiền sư Đạo Nguyên 

là: “Mày ngang mũi dọc”. Ý Ngài muốn nói là nói là bình 

thường tâm là đạo, bình thường như 2 lông mày nằm ngang 

trên sóng mũi vậy. 

Năm 34 tuổi, Ngài xây chùa Hưng Phước, rồi chùa Vĩnh 

Bình, và biên soạn sách Phổ Quyến Tọa thiền nghi, Chánh pháp 

nhãn tạng... Chủ thuyết Tông Tào Động, cũng là Tông Tọa 

thiền. Chỉ có Tọa Thiền mới đưa Tâm rốt ráo đạt tới Thoát Lạc, 

cho chính mình và giúp chúng sanh giải thoát ra khỏi mê mờ. 

Sư phụ giải thích: Đức Phật tọa thiền 49 ngày, Sơ Tổ Bồ Đề 

Đạt Ma tọa thiền 9 năm. Chúng ta là ai mà sao không chịu ngồi 

thiền? Tọa thiền là một phương cách để hồi quang phản chiếu, 

tận diệt vọng niệm, lắng tâm yên tịnh, Phật tánh hiển lộ thắp 

sáng nguồn chơn, thấy cả tam thiên đại thiên thế giới như trong 

lòng bàn tay, và thấy tất cả kiếp chúng sanh vạn loài đang trôi 

lăn trong biển khổ, từ tâm mở rộng cứu độ thế gian. Ai muốn 

hết khổ, thoát khổ phải tập ngồi thiền. 

Con kính tri ơn Sư phụ, mỗi ngày trao truyền không ngừng 

nghỉ, ánh sáng siêu mầu của Đức Thế Tôn từ hơn 25 thế kỷ, 

làm hành trang cho chúng đệ tử trên đường tu học đến giải 

thoát khỏi trầm luân sanh tử. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thiền Tào Động Nhật Bản 

 

Kính dâng Thầy bài thơ về Ngài Đạo Nguyên sau khi nghe 

pháp thoại và đọc sách (bản dịch của HT Như Điển) theo lời 

Thầy chỉ dạy. Kính đa tạ Thầy đã giúp con xem lại tư liệu trân 

quý này, rất súc tích giúp con học hỏi thêm rất nhiều ...       

Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Hoà Thượng Thích Như Điển việt dịch từ nguyên tác 

Thiền Tào Động Nhật Bản của Amazu Ryuushin 

Đầy đủ tông chỉ, giáo nghĩa, yếu điểm tọa Thiền 

Lưỡng Tổ hai bên Đức Thế Tôn ... bày trí trong tự viện. 

 

Bài pháp thoại ....Sơ Tổ Đạo Nguyên chí nguyện, 

Hành trạng Ngài thật đáng để noi gương 

Cha mẹ mất sớm chiêm nghiệm luật vô thường. 

Đọc A Tỳ Đàm Luận khi vừa 

 

Mười lăm xuất gia tận hai bốn vẫn chưa tịnh tín! 

Tầm Đạo sang Trung Hoa gặp được Minh Sư 

Hai năm sau Thân Tâm thoát lạc ... Như Như 

Hai tám trở về Nhật Bản bộ cà sa là chính! 

 

Xiển dương truyền bá lời dạy Ngài Như Tịnh, 

Thành lập dòng Tào Động, mười năm tại kinh đô 

Dạy tọa thiền của Phật cho kẻ sơ cơ 

“Phổ khuyến tọa thiền nghi” đầu tay tác phẩm! 

 

Viễn ly ảnh hưởng triều đình lên núi ở ẩn, 

Chùa Vĩnh Bình nơi giáo nghĩa được truyền trao. 
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“Chánh Pháp Nhãn Tạng” biên soạn hai mươi năm sau 

Bao gồm  những kiến giải khi hành trì được tham khảo! 

 

Chú trọng tứ nhiếp pháp trong thanh quy gia bảo, 

Điều  lạ kỳ Nhị Tổ ...Ngài Oánh Sơn 

Lưỡng Tổ đều mặc khải được tri ơn 

Về “Chỉ quán đả tọa và Tức tâm thị Phật”! 

Thiền sư Đạo Nguyên  ....Cao Tổ của nước Nhật ! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương  
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19. Thiền sư Thủy Nguyệt (1637 - 1704) 

(Vị Tổ khai sáng ra Thiền Phái Tào Động Việt Nam) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay Sư phụ giảng cho chúng con về 

Ngài Thiền sư Thủy Nguyệt ( 1637 - 1740 ), là vị Tổ khai sáng 

Thiền phái Tào Động Việt Nam. 

Ngài ra đời vào cuối đời nhà Lê, quê tỉnh Thái Bình, giữa 

lúc Trịnh Nguyễn phân tranh. 

Ngài xuất gia năm 20 tuổi. Năm 28 tuổi Ngài cùng hai đệ tử 

du phương sang Trung Hoa tìm học đạo. Tới tỉnh Thái Bình, 

Cao Bằng, một đệ tử qua đời. 

Đường trường mịt mù, Ngài không biết tới đâu. Tối Ngài 

nằm mơ thấy một ông Tiên chỉ đường đi tới núi Phụng Hoàng, 

nơi có Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo xiển dương tông phái 

Tào Động. 
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Ngài đến tỉnh Chiết Giang, có một ngôi chùa rất đẹp, Ngài 

không dám vào vì không biết tiếng nói của địa phương, Ngài ở 

trước cổng chùa tá túc đồng thời học tiếng nói Trung Hoa. 

Sau vài tháng, Ngài được Sư phụ cho vào chùa ở công quả. 

Trong 6 năm làm công quả, Ngài miên mật tu học trong mỗi 

động tác của chấp tác. 

Một hôm Hoà Thượng gọi vào hỏi thăm. Ngài đọc bài kệ 

trình pháp: 

Viên minh thường tại thái hư trung 

Cương bị mê vân vọng khởi long 

Nhất đắc phong xuy vân tứ tán 

Hằng sa thế giới chiếu quang thông. 

Dịch nghĩa: 

Sáng tròn thường ở giữa hư không 

Bởi bị mây mê vọng khởi lồng 

Một phen gió thổi mây tứ tán 

Thế giới hà sa sáng chiếu thông. 

Hòa Thượng Nhất Cú Tri Giáo ấn chứng cho Ngài Thuỷ 

Nguyệt, bài kệ thể hiện Phật Tâm của Ngài đã hiển lộ, chiếu 

sáng Hà sa, và ban cho Ngài pháp hiệu là Thông Giác. 

Ngài lên đường trở về quê hương, đến Cao Bằng, Ngài 

thăm mộ của đệ tử đã qua đời 6 năm trước, thấy trên mộ có 

mọc lên một hoa sen. Ngài truyền thừa cho Thiền sư Tông 

Diễn kế thừa là Thiền sư thứ nhì của Tông Tào Động Việt Nam 

(1640 - 1711). 

Thiền sư Tông Diễn rất nổi tiếng về sự tích Hòa Thượng 

Cua. Một hình ảnh tuy đơn sơ, nhưng là một động lực, một cơ 

duyên nhẹ nhàng, nhưng dũng mảnh đã đẩy một đứa bé 12 

tuổi chạy xa nhà, xa mẹ, xa quê trở thành một Hòa Thượng 
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thành tựu đạo nghiệp, và với diệu dụng phương tiện về độ cho 

mẹ siêu thoát. 

Bạch Sư phụ, con cảm ơn Sư phụ hôm nay kể về được cuộc 

đời thật của HT Cua, một câu chuyện cổ tích của đời Ngài về 

lòng Từ Bi, như một nguồn sáng tự hữu có trong hình hài xác 

thân của mọi loài chúng sanh. 

Con cua nhỏ bé mắt rưng lệ, một cậu bé động lòng Từ, 

một đời tu, một Bài Kinh Từ Bi cho nhân thế, trên tất cả 

những bài kinh. 

Con cũng xúc động khi biết được Quốc Sư Tông Diễn còn 

để lại cho đời, hình ảnh một vị vua biết sám hối, vua tự cho đúc 

một pho tượng Phật ngồi trên lưng vua đang quỳ mọp. 

Hoà Thượng Tông Diễn là hiện thân Chư Bồ Tát để lại cho 

nền Phật giáo Việt Nam bài kinh sống thực, cho tín tâm người 

con Phật. 

Con kính tri ơn Sư phụ mỗi ngày đều đặn dày công biên 

soạn và truyền trao pháp Phật giúp cho hàng Phật tử chúng con 

tinh tấn trên đường tu đến đạo quả Bồ Đề. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Hai vị Tổ đầu tiên của Tào Động Việt Nam 

 

Con kính dâng Thầy bài thơ trình pháp này với tất cả những gì 

được nghe và hiểu qua bài pháp thoại tuyệt vời được Thầy 

giảng và ngâm những kệ thơ. Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 

 
Tào Động Việt Nam tiếp tục truyền đăng nơi núi Phụng 

Sơ Tổ Thuỷ Nguyệt, Ngài Tông Diễn thứ hai 

Hành trạng siêu xuất đáng bậc kỳ tài 

Chí kiên quyết nhẫn nại...  Giác Ngộ đạt Đạo 

Tổ Thủy Nguyệt được thần linh mách bảo 

Hạnh hiếu, từ bi Ngài Tông Diễn ... Hòa Thượng  Cua 

Hậu bối lần lượt trình lại gương xưa 

Từng trang Thiền sử về cuộc đời hoằng pháp! 

 

1- Thiền sư Thông Giác Đạo Nam Thủy Nguyệt 

Hai mươi xuất gia, tầm đạo sang Trung Quốc năm hai tám, 

Cùng hai thị giả...mất một,  vất vả đến Cao Bằng 

Vài tháng sau .... giấc mộng giải tỏa mọi phân vân! 

Tìm núi Phượng Hoàng Tào Động Tông ...Ngài Tri Giáo. 

Nương cổng tam quan, ba tháng viết nói thông thạo, 

Dâng biểu yết kiến ngôn ngữ ....hết bất đồng, 

Bản lai: "MẶT TRỜI SÁNG GIỮA HƯ KHÔNG " 

Được nhập chúng ... một năm sau thọ giới 

Trải qua sáu năm được ấn khả truyền kệ pháp phái 

Về tới Việt Nam, cầu siêu ...mộ thị giả mọc đóa sen! 

Núi Thượng Long khế hợp... thượng đường bao người khen 

Thị tịch bảy ngày mùi hương ngát nơi núi Nhẫm! 
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2- Thiền sư Chân Dung Tông Diễn 

Công đức và đạo hạnh đã đi vào Sử sách! 

Giải cứu pháp nạn Phật Giáo, tích truyện Hòa Thượng Cua 

Sám hối tượng Phật đặt trên lưng Vua, 

Chùa Hòe Nhai và dưỡng mẫu đường... vọng bảo tháp! 

Cơ duyên đạt đạo "Có, Không hai chẳng lập" 

Động Sơn Ngũ Vị tiếp nối được truyền trao, 

Tham vấn, tọa thiền tinh tấn biết bao... 

Mãi ba hai tuổi được thọ giới Cụ túc! 

Được Vua ban "Ngự Tiền chi Quân" tước chức 

Hoa Nghiêm, Pháp Hoa mộc bản khắc tại Hòe Nhai 

Ngồi kiết già thị tịch lúc bảy hai 

Đệ tử nối pháp Từ Sơn Hành Nhất 

Học Tổ Sư Thiền, xuyên suốt  TỨC TÂM TỨC PHẬT! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương  
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20.Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất (709-788 ) 

(Vị Thiền sư đặt nền móng vững chắc cho Thiền Phái  

Lâm Tế và Quy Ngưỡng) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư Mã 

Tổ Đạo Nhất (709-788), Ngài là vị có công đặt nền móng vững 

chắc cho Thiền Phái Lâm Tế và Quy Ngưỡng) 

Ngài có họ là Mã, nên được gọi là Mã Tổ, đạo hiệu của 

Ngài là Đạo Nhất, quê Ngài ở huyện Thập Phương. Giáo sử ghi 

rằng Ngài có những dấu hiệu đặc biệt của  một Thánh nhân: 

mắt sáng như hổ và dáng đi như trâu, lưỡi dài chạm mũi và 

dưới bàn chân có hình bánh xe. 

Mã Tổ Đạo Nhất là một Thiền sư  lừng danh đời nhà 

Đường, Trung Hoa, Ngài là đệ tử đắc pháp xuất sắc nhất của 

Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng (đại đệ tử của Lục Tổ Huệ 

Năng) và khi ra giáo hóa, Ngài có đến 139 đệ tử đắc đạo như 
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Ngài Hoài Hải, Ngài Nam Tuyền, Ngài Pháp Thường, Ngài 

Huệ Hải, Ngài Trí Tạng, Ngài Trí Thường, Ngài Bảo Triệt... 

Ngài xuất gia từ nhỏ tu theo thiền định. Ngài được Tổ Nam 

Nhạc Hoài Nhượng chỉ cho Ngài cách ngồi thiền là trong lúc ngồi 

thiền, tâm phải an trú trong tĩnh lặng, không nhớ, nghĩ, quán điều 

gì thì tâm phát sáng, tỏ rõ tự tánh, đó là Phật tâm hiển lộ. 

Ngài về Giang Tây bắt đầu giáo hoá, Ngài giảng kinh Lăng 

Già và dạy chúng: “Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa 

pháp.” (Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn.) 

Sư phụ giải thích: tu theo Đạo Phật là hành giả phải bước 

vào “cửa không” tức là phải bước cửa Bát Nhã, cửa Bát Nhã là 

cửa trí tuệ, phải có trí tuệ mới thấy rõ bản tâm mình, thấy rõ 

tâm mình là chấm dứt sinh tử khổ đau. 

Mã Tổ dạy chúng đệ tử “tức tâm tức Phật”, có nghĩa là hành 

giả phải nhận ra chính nơi tâm mình là Phật, ngoài tâm không 

bao giờ có Phật. Đây là lời dạy cốt tủy từ ngàn xưa cho đến mãi 

ngàn sau mà hàng đệ tử Phật phải khắc cốt ghi tâm để không 

lầm đường lạc lối, vì ngày nay chúng ta băng đèo, vượt núi để 

cầu để tìm Phật mà không hề biết Phật ở ngay trong tâm mình. 

Vì sao Phật ở trong tâm mình mà mình lại đi tìm bên ngoài? đây 

là câu hỏi mà tự bản thân mỗi hành giả phải tìm câu giải đáp. 

Bạch Sư phụ, mỗi ngày đều đặn, không ngừng nghỉ,  Sư 

phụ kể về sự tích và hành trạng tu tập và chứng đắc siêu mầu 

của chư vị Tổ Sư, Thiền sư. Những lời pháp thoại, những câu 

giải thích của Sư phụ về các thiền ngữ của quý Ngài giúp 

chúng con khai sáng tâm trí vốn bị vô minh phiền não che lấp 

lâu nay. Chúng con quá may mắn theo dự lớp giáo lý online 

giữa đại dịch Covid-19 này. Con kính tri ơn Sư phụ. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tức Tâm Tức Phật! 
 

Con kính gửi Thầy xem bài thơ về Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, từ 

trước không thấy bài trình pháp của Cô Quảng Tịnh Tâm nay 

nhân xem lại Ngữ Lục con tóm gọn nhiều ý chính Thầy đã 

giảng trong pháp thoại ngày 20/10/2020, HH. 

 

Ngài Đạo Nhất khai thị hàng đệ tử, 

“Tức Tâm tức Phật ” ý chỉ Kinh Lăng Già, 

Hãy tìm thấy Phật ngự trong chính ta. 

Trăm ba chín, tám mươi tư đắc pháp! 
 

Kiến tánh rồi, miên mật tu khế hạp 

Sự, lý vô ngại...tương thông và tương đồng 

Thượng căn thượng trí TÂM NHƯ HƯ KHÔNG 

Ly tứ cú, tuyệt bách phi ... dừng vọng tưởng 
 

Tùy thời, tùy lúc, tùy nơi chớ não động 

Vạn tượng sum la đều lưu xuất nơi tâm, 

Chặn đứng ý nghĩ, kiến chấp sai lầm 

TÌM PHẬT NGOÀI TÂM, ngàn năm chẳng có  
 

“Bình thường tâm thị Đạo” đề xướng từ Mã Tổ! 

Trong bài pháp thoại Thầy nhắc đến ba không ... 

“Bệnh, bận biếng” thời nay kẻ lông nhông, 

Cần  “Chư ác mạc tác .... thực thi không dễ! 

Nền tảng Phật Pháp bắt đầu tứ cú kệ !  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  
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Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải (720-814 ) 

Vị Thiền sư đặt nền móng vững chắc cho 

Thiền Phái Lâm Tế và Quy Ngưỡng 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Bách Trượng Hoài Hải, là vị Thiền sư đặt nền móng vững chắc 

cho Thiền Phái Lâm Tế và Quy Ngưỡng. 

Từ thuở bé, Ngài theo mẹ đến chùa lễ Phật, Ngài chắp tay 

chiêm ngưỡng tôn tượng Phật, và thấy tôn tượng khuôn diện 

cũng giống người, Ngài thưa với mẹ là về sau Ngài sẽ làm Phật. 

Về sau, Ngài phát tâm xuất gia, làm đệ tử của Ngài Mã Tổ 

Đạo Nhất. Ngài có giới hạnh cao nên được cử làm thị giả theo 

hầu Tổ Đạo Nhất. 

Ngài được Mã Tổ ấn chứng khi Tổ chỉ đàn vịt trời đang bay 

(bạch SP con không được hiểu chỗ này về sự chứng đắc tánh 

nghe tánh thấy thường hằng bất biến của Ngài Bách Trượng 

khi Ngài trả lời với Sư phụ Mã Tổ). 
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Tổ Bách Trượng đã chứng đắc có thần thông ứng cơ giáo 

hóa độ cho súc sanh. 

Ngài đã độ cho một vị Tăng bị hoá kiếp làm chồn 500 đời 

vì đã nói sai một câu “bậc đại tu hành không bị nhân quả chi 

phối”. 

Tổ Bách Trượng đã khai thị 1 câu nói đúng:”Bậc đại tu 

hành không mê lầm về nhân quả". 

Và vị Tăng từ thời Đức Phật Ca Diếp đã liễu tri, thoát khỏi 

thân chồn, sụp lạy tạ ơn Tổ và mong Tổ cho làm lễ tang của 

mình như 1 vị Tăng. 

Một vị Tăng đến thưa hỏi Tổ Bách Trượng, thể nào là pháp 

yếu đại thừa đốn ngộ? 

Tổ Bách Trượng dạy: “Phải dứt sạch các duyên, các dính 

mắc, các tình cảm, các ngũ dục, bát phong ...thì được tự tại giải 

thoát như vầng trăng sáng, Phật tánh hằng luôn có trong chân 

tâm được hiển lộ ra khi mây mờ của tham, sân, si ...tan biến. 

Tổ Bách Trượng đã để lại cho trong nhà Thiền, nội quy đầu 

tiên trong chùa, đó là bộ sách “Bách Trượng Thanh Quy" rất 

thiết yếu, làm chỉ chuẩn cho thiền môn về sau. 

Ngài là vị Tổ nổi tiếng với câu châm ngôn “Nhất nhật bất 

tác, nhất nhật bất thực” tức là "Một ngày không làm, một ngày 

không ăn". 

Bạch Sư phụ, mỗi ngày chúng con đều được ân hưởng một 

bài pháp Phật do SP miệt mài không ngừng nghỉ, truyền đạt 

Chân Tâm, Phật Tánh xuyên suốt của các vị Tổ theo chiều dài 

của thời gian từ Đức Thế Tôn, khắp xứ sở từ Ấn, Trung, Nhật, 

Hàn và đến Việt Nam. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tâm địa nhược không, 

Huệ Nhật tự chiếu! 
 

Con kính gửi bài thơ này sau khi nghe đi nghe lại  

pháp thoại lần thứ ba (21/10/2020 ) hy vọng con đã hiểu được 

những gì Thầy muốn truyền trao cho đại chúng. Kính đa tạ. 
 

Nghe pháp thoại Tổ Bách Trượng nhiều lý thú, 

Ba năm thị giả, được hỏi “Bánh là cái gì”? 

Véo mũi thật đau “Nói vịt trời bay qua đi” 

Khóc thảm thiết động tác giả.... chờ ấn chứng 
 

Khế hội... rồi cười... cuốn chiếu, phất tử đứng! 

Trăm trượng cao núi Đại Hùng giảng đạo thành danh 

“Cái Thấy bằng Thầy còn kém nửa công đức tranh” 

Chuyện “Ông già Chồn” không lầm nhân quả! 
 

Bách Trượng thanh quy khởi đầu thiền môn giáo hóa 

Một ngày không làm, một ngày không ăn! 

Ngũ dục, bát phong... buông chớ đừng tăng 

“Tâm địa nhược không, Tuệ Nhật tự chiếu!” 
 

Lời giảng siêu thâm, đốn ngộ đại thừa pháp yếu! 

Muốn giải thoát cần dứt sạch các duyên 

Thôi hết muôn việc không phược... sẽ an yên 

Giáo lý thượng thừa ... không ác, không thiện! 
 

Soi mình theo mỗi câu kinh mà uyển chuyển! 

Độ tha nhân... sau việc tự độ mình 

Tâm không thu nhiếp khi đối cảnh sinh 

Ngưỡng phục Giảng sư ... truyền sở hành, sở học! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  
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Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu (771-853) 

(Sơ Tổ Thiền Phái Quy Ngưỡng) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Quy Sơn Linh Hựu, Ngài là sơ tổ Thiền Phái Quy Ngưỡng. 

Ngài để lại cho đời sau tác phẩm "Quy Sơn Cảnh Sách" 

được xem là "Phật Tổ Tam Kinh" (佛祖三經/Three Sutras of 

the Buddhas and Ancestors), có nghĩa "3 quyển Kinh của Phật 

và Tổ", trong đó có 2 quyển Kinh "Tứ Thập Nhị Chương" và 

"Di Giáo" là 2 Kinh do Phật Thích Ca thuyết, còn "Quy Sơn 

Cảnh Sách" là do Tổ Quy Sơn biên soạn. 3 quyển này là nền 

tảng vững chắc cho hàng đệ tử Phật, tất cả các vị xuất gia phải 

học thuộc lòng 3 quyển này. 

Ngài xuất gia năm 15 tuổi. Năm 23 tuổi Ngài đến Giang 

Tây được Tổ Bách Trượng Hoài Hải cho nhập chúng tu học. 
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Một hôm Ngài Linh Hựu hầu Tổ Bách Trượng, Tổ hỏi Ngài có 

thấy lửa trong lò không, Ngài thưa không có, Tổ tìm trong lò 

có que lửa và đưa lên, Ngài thấy que lửa liền Ngộ và sụp xuống 

lạy đảnh lễ Tổ. 

Ngài Tư Mã Đầu Đà là Thiền sư nhưng nổi tiếng 

về thuật phong thủy, đến thăm Tổ Bách Trượng và tiết lộ "Quy 

Sơn" là thắng cảnh rất tốt để thành lập một đại đạo tràng hưng 

thịnh để truyền trì mạng mạch của Phật Pháp về sau. Và Ngài 

Tư Mã "xem tướng" và tiên tri Ngài Linh Hựu là người sẽ là 

chủ của Quy Sơn, và Ngài được Sư phụ Bách Trượng cử đến 

trụ trì Quy Sơn. 

Ngài Linh Hựu đến Quy sơn, cảnh trí u tịch, vắng vẻ 

không một bóng người, không có chùa viện, bao quanh chỉ có 

thú dữ cọp beo. Ngài ở một mình, ăn trái cây qua ngày, đào 

luyện nội tâm trong 7 năm ròng rã. Ngài nói với cọp beo... 

"Nếu ta có duyên ở đây thì mời quý vị đi nơi khác, nếu không 

thì cứ đến mà ăn thịt ta". Thú dữ nghe vậy liền bỏ đi hết. Ngài 

tịch cốc tĩnh tu. Dân làng lên núi lấy củi, thấy Ngài là vị 

Thiền sư tu chứng, kéo lên cất chùa cho Ngài. Vua hay tin, 

ban tước hiệu là chùa Đông Khánh, Tăng chúng theo tu học 

lên cả ngàn. 

Thiền sư Linh Hựu dạy chúng tôn chỉ, Ngay Thẳng, Chân 

Thật. 

Sư phụ giải thích TS Linh Hựu đã đốn ngộ, nhưng phải lên 

núi tiệm tu, đào luyện Tâm trong 7 năm để tận trừ hết những 

tập khí. Ngài là tấm gương sáng ngời về hạnh tinh tấn tu tập. 

Về sau TS Tuyên Hóa, đệ tử  truyền thừa của tông Quy 

Ngưỡng, khi Ngài lập "Vạn Phật Thành" ở USA, Ngài đã theo 

hạnh này của Tổ Quy Sơn mà lập tông chỉ: 
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"Lạnh chết, không phan duyên 

Đói chết, không hóa duyên 

Nghèo chết, không cầu duyên 

Tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên 

Chúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ này 

Xả mạng vì Phật sự 

Tạo mạng vì tăng sự 

Chánh mạng vì bổn sự 

Nơi sự hiểu lý, nơi lý hiểu sự 

Luôn hành Tổ sư nhất mạch tâm truyền." 

 

Pháp tu của Tổ Linh Hựu là "Phục vọng hưng quyết liệt chi 

chí, khai đặc đạt chi hoài, cử thác khán tha thượng lưu, mạc 

thiện tùy ư dung bỉ. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất 

do biệt nhân. Tức ý vong duyên, bất dữ chư trần tác đối. Tâm 

không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông". 

Có nghĩa là: 

"Kính mong các vị khởi lên cái chí quyết liệt, mở ra cái tâm 

thông suốt khác người, tất cả việc làm phải nhìn theo bậc 

Thượng kia, chớ chuyên theo với kẻ tầm thường. Ngay nơi đời 

nầy cần phải đoạn dứt sanh tử, tự mình lo liệu chẳng do người 

khác. Dứt ý quên duyên, chẳng cùng các trần làm bạn. Tâm 

cảnh vốn không tịch, chỉ vì ngăn trệ đã lâu nên không thông 

suốt được". 

Đây là những lời tim óc mà Ngài Quy Sơn để lại cho đời. 

Tổ Quy Sơn cũng cảnh báo một viễn cảnh sẽ diễn ra đối với 

hành giả trong 1 tương lai gần: "Nhất triêu ngọa tật tại sàng, 

chúng khổ oanh triền bức bách, hiểu tịch tư thỗn, tâm lý hồi 

hoàng. Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Tùng tư thỉ tri hối 

quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tự hận tảo bất dự tu, niên vãn đa 
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chư quá cựu, lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng. Hộc 

xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, cường 

giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Vô thường 

sát quỷ niệm niệm bất đình, mạng bất khả diên, thời bất khả 

đãi. Nhân thiên tam hữu ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi 

luận kiếp số. " 

Có nghĩa là :  

"Một mai bệnh nằm trên giường, các khổ quay quanh bức 

bách, sớm tối lo nghĩ, trong lòng lo sợ bồi hồi. Đường ở phía 

trước mịt mờ, chẳng biết về đâu. Đến đây mới biết hối lỗi, đợi 

khát mới đào giếng để làm gì? Tự hận sớm chẳng lo tu, đến 

tuổi xế chiều nhiều điều tội lỗi, khi sắp ra đi thì sự sống tan rã 

nhanh chóng, nên sợ hãi kinh hoàng. Giống như lụa lủng thì 

chim sẽ bay ra, thân chết rồi thì tâm thức đi theo nghiệp. Như 

kẻ thiếu nợ, ai mạnh theo trước, tâm tạo nhiều nghiệp, nặng 

đâu rơi đó. Con quỷ vô thường giết người không ngừng trong 

mỗi niệm, mạng sống chẳng thể kéo dài, thời gian không thể 

đợi chờ. Ba cõi, trời người chưa thoát khỏi được thì cứ như vậy 

mà thọ thân mãi số kiếp chẳng thể tính bàn." (xem tiếp trọn bộ, 

bản dịch của HT Trí Quang) 

Con quá vui mừng, xúc động khi nghe những lời dạy này 

của Tổ Quy Sơn mà Sư phụ đọc thuộc lòng trong buổi giảng 

hôm nay để cống hiến cho đại chúng. Lời dạy của Tổ sao mà rõ 

ràng, khúc chiết, ý nghĩa hiện thực và sâu mầu, con sẽ cố 

gắng đọc mỗi ngày cho thuộc lòng 2 đoạn trên để làm hành 

trang trên đường tu của bản thân mình. 

Con cảm ơn Sư phụ, mỗi ngày đều đặn dày công biên soạn 

bài giảng và liên tục thuyết giảng trong suốt từ 172 ngày ròng 

rã qua trong thời gian cách ly dịch cúm Vũ Hán. Con kính phục 

Sư phụ, vì đối với Sư phụ thì không có ngày cuối tuần, không 

https://quangduc.com/a54116/quy-son-canh-sach
https://quangduc.com/a54116/quy-son-canh-sach
https://quangduc.com/a54116/quy-son-canh-sach
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có ngày nghỉ lễ... vì ngày nào cũng trao truyền giáo pháp của 

Đức Thế Tôn, giúp cho chúng Phật tử khắp nơi lãnh hội pháp 

Phật, rõ biết con đường dẫn đến giải thoát giác ngộ khỏi 

biển khổ của sanh tử luân hồi. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Cung kính và tri ơn 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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“Quy Sơn Cảnh Sách” 

một trong Phật tam kinh 

 

Kính bạch Thầy, hôm nay con nghe lại pháp thoại hai lần nữa 

mới thấy quả thật vi diệu tuyệt vời của Quy Sơn Cảnh Sách. 

 Kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghiệm được rằng Phật pháp 

đều chung một cốt lõi mà Thầy thường nhắc:  

“Đừng cho căn trần làm bạn chăn con trâu Tâm của mình” 

Kính đa tạ và tri Thầy, HH 

 

Đồng chơn nhập đạo, tám năm tinh thông luật tạng 

Tìm đến Tổ  Bách Trượng được chấp thuận nhập môn. 

Tìm lửa, thấy lửa, giữ lửa nhuần ôn, 

Tịnh bình đạp vỡ ... núi Quy làm chủ! 

 

Bảy năm am cỏ nhập thất dùng rau củ 

Nội tâm thanh tịnh, Đức trọng quỷ thần ... kinh 

Sói lang di tản Đồng Khánh tự ..danh vinh 

Vua, quan, đại chúng hơn  ngàn người kính lễ! 

 

Tương truyền Hàn Sơn, Thập Đắc từng Linh Sơn pháp đệ! 

Đại Viên Thiền sư đăng đàn chỉ trực tâm, 

"Người vô sự"... nước hồ thu trong lắng ...Đạo nhân! 

Đốn ngộ rồi vẫn phải tu ...diệt tập khí. 

 

"Quy Sơn cảnh sách" người xuất gia thuộc lòng yếu chỉ, 

Hãy khởi lên chí khí dũng mãnh quyết tâm ... 

“Thật tế lý chân bất thọ nhất trần 

Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp” 
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Lời kết trong kinh khuyên người thể nhập 

Nhớ rằng cho: nghiệp như bóng theo hình, 

Noi theo thiện tri thức hướng nẻo tâm linh. 

Tiền lộ phút cuối... không mang mang mù mịt!  

 

Đừng cho căn trần làm bạn  .... mau đến đích !!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương  

 

 

 

Đời Cho Ta Thế ! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ cảm tác khi học về  

Tổ Quy Sơn và khi nghe bài nhạc “Đời cho Ta Thế”  

trong thiền ca âm nhạc Kính đa tạ. HH. 

 
Bài pháp thoại Tổ Quy Son còn nhớ! 

Quy tắc "Ba Không" giữ mãi trong lòng, 

Không NHỚ, không NGHĨ, không QUÊN có chút thông 

Hôm nay lại nghe nhạc " ĐỜI CHO TA THẾ" 

 

Nhìn về thực tại quả thật ...không dễ 

Bão lụt bủa giăng dân khổ đọa đày, 

Liên tiếp nhiều tuần chưa chịu ngừng tay. 

Thiên nhiên ơi, có điều chi không ổn? 
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Mạng sống sinh linh ngày thêm nguy khốn! 

Cứu hộ nhiệt tình thực phẩm dành... ăn 

Đường sá giao thông tiếp tế khó khăn, 

Đất sạt lở, trầm trọng năm xưa quay lại 

 

Trước thích biển hít gió trời thư thái! 

Nước hiền hoà tĩnh lặng như đức khiêm cung, 

Riêng Việt Nam, miền Trung sao nước quá lạnh lùng? 

Dân khiếp sợ hãi hùng cơn thịnh nộ! 

 

Nơi này vẫn phong tỏa vài chục cây số, 

Chưa tự do đi lại thăm hỏi nhau. 

Luật lệ gò bó lý do quá gắt gao 

Nên lạc quan mấy cũng đành giảm lại 

 

Hỏa lửa, bão lụt ngậm ngùi khi từng trải 

Làm sao vững vàng tâm chẳng đổi thay 

Hoàn cảnh nào không oán trách tại ai? 

Vẫn sống tốt ...chấp nhận đời cho ta thế! 

 

Lý thuyết ngôn từ khác xa ... thực tế!! 

 

Huệ Hương 

22/10/2020  
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Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (804-899) 

(Nhị Tổ Thiền Phái Quy Ngưỡng) 

 
Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 
Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (807-883), một Thiền sư Trung Hoa nổi 

tiếng, đệ tử lừng danh của Tổ Sư Quy Sơn Linh Hựu và cũng là 

đệ Nhị Tổ của Tông Quy Ngưỡng. 

Năm 17 tuổi, cha mẹ của Ngài sắp đặt sẵn cho Ngài cuộc 

hôn nhân. Ngài đã có ý chí xuất gia. Sau một đêm suy nghĩ, 

Ngài chặt hai ngón tay, máu tuôn chảy, Ngài để lên dĩa đưa 

trước mặt mẹ và bày tỏ ý chí xuất gia là báo hiếu cho cha mẹ. 

Cha Mẹ thấy sợ quá, thương con quá, nên đành phải chìu ý 

con, cho con xuất gia. 
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Bạch Sư phụ, con cảm thấy xúc động và kính phục công 

hạnh của Tổ Huệ Tích khi Sư phụ kể chuyện Ngài chặt 2 ngón 

tay để nói lên ý chí quyết liệt chọn lựa con đường xuất trần 

thượng sĩ chứ không chịu nghe lời cha mẹ để cưới vợ sanh con, 

con nghĩ chắc hẳn chí nguyện xuất gia này của Ngài đã có từ 

bao kiếp trước rồi. 

Ngài tới yết kiến Thiền sư Đam Nguyên, TS Đam Nguyên 

trao cho Ngài một tập gia truyền gồm 97 Viên Tướng, phương 

pháp giáo hóa bí truyền. 

Sư phụ giải thích rằng 97 viên tướng (vòng tròn) được Lục 

Tổ Huệ Năng truyền xuống cho Quốc Sư Huệ Trung (Sư đệ 

của TS Nam Nhạc Hoài Nhượng), rồi QS Huệ Trung truyền 

cho đệ tử là TS Đam Nguyên, Ngài Đam Nguyên truyền cho 

Ngài Huệ Tịch và được Ngài sử dụng để giáo hóa trong Tông 

Quy Ngưỡng. 97 viên tướng này được dùng như mật ngữ để 

trao đổi kinh nghiệm Giác ngộ thâm sâu giữa các Thiền sư 

hoặc giữa Sư phụ và đệ tử. Mỗi vòng tròn được viết chữ 

"Phật", chữ "Giác", chữ "Ngưu"... qua những vòng tròn này 2 

bên đối thoại mật ngôn với nhau. Vì khó hiểu, khó ngộ, nên 

pháp này chỉ truyền bí mật và chỉ truyền cho những đệ 

tử thượng căn, thượng trí. Chính vì thế mà về sau 97 viên 

tướng này đã thất truyền, hiện nay chỉ còn lại hình bóng trong 

những bức tranh "thập mục ngưu đồ" mà thôi, hay nói khác 

hơn "10 bức tranh chăn trâu" là sản phẩm có ảnh hưởng gián 

tiếp từ 97 viên tướng trên. 

Câu chuyện về 97 viên tướng quá tuyệt vời, tuyệt vời nhất 

là khi Ngài Huệ Tịch đọc xong rồi đem đốt ngay. Hôm sau TS 

Đam Nguyên bảo đem lại cho Ngài xem, Ngài Huệ Tịch thưa 

là đã đốt ra tro rồi, nhưng thưa "nếu Sư phụ cần thì con có thể 

chép lại". Sau đó Ngài chép một mạch và đem trình SP và được 
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Sp duyệt qua là "sao y bản chánh, không sai 1 chữ nào ". Quả 

thật trí nhớ của Ngài còn hơn máy mp3 thời nay và cố 

nhiên Ngài đã đạt đến vô sư trí một cách thượng thừa. 

TS Huệ Tịch trình kể lại với Tổ Quy Sơn về giấc mộng của 

Ngài là có vào cung trời Đâu Suất thuyết pháp về Tứ Cú của 

Có và Không, muốn thấy Tánh thấy không phải dính mắc vào 

Có và Không. Tổ Quy Sơn khen Ngài Huệ Tịch đã vào Vị 

Thánh. Chánh Niệm Tĩnh Giác trong lúc ngủ cũng như trong 

lúc thức. 

TS Huệ Tịch được xem như là Tiểu Thích Ca khi có một vị 

Tăng từ Thiên Trúc Ấn Độ đến từ Hư Không. Vị Tăng cho biết 

là đến để Bái kiến Đức Văn Thù mà lại gặp Tiểu Thích Ca. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được SP ban cho thời 

pháp huyền thoại thần thông của Tổ  Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 

thật siêu tuyệt, một vị Tổ đã có căn cơ từ bao kiếp xa xưa, ra 

đời để tiếp nối truyền Chân Pháp của Đức Thích Ca, buông 

Thân Mạng xuống, bỏ chấp Có và Không, Phật tánh hiển lộ 

bây giờ và tại đây. Chúng con quá may mắn khi nghe được câu 

chuyện của đời Ngài, chúng con xin nguyện theo chân Ngài 

trên bước đường tu tập. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Phương Viên Mật Khế 

Chín bảy vòng tròn diệu dụng ! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghe lại pháp thoại về  

Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Kính bạch Thầy ... Văn, Tư, 

Tu thật đúng là diệu dụng cho kẻ sơ cơ như con, nhờ ân phước 

Thầy, con đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần một bài pháp thoại 

và đã học rất nhiều điều cần phải suy tư để làm tư lương  

cho ngày sau . Kính đa tạ Thầy, HH. 

 

Chín bảy viên tướng dùng THỨC TÂM ĐẠT BỔN! 

Tùy bịnh cho thuốc giáo ngoại biệt truyền 

Quốc Sư Huệ Trung mật đoán diệu huyền 

Sa Di có chủ ...nhiều chục năm sau xuất hiện!  

 

Trí nhớ tuyệt luân, món quà trên đường tiến 

Đốt sách nguyên bản vừa mới đọc xong, 

Ngày sau chép lại như in ...một lỗi cũng không 

Thấy Tánh chưa đốn ngộ chờ ... Sư phụ Linh Hựu! 

 

"Trở về nguồn, nơi tinh tướng thường trụ, 

Sự lý không hai, Chân Phật như như ...." 

Xoay tinh anh sáng suốt dùng diệu tư mà không tư 

Chia nửa quả hồng mật ấn ....truyền thừa Quy Ngưỡng!  

 

Phạn kinh Tây Trúc " Tiểu Thích Ca " được hưởng 

Ban phát cho người từ phân chuột đến chân kim 

Trí Thông Đại Sư viên tịch, đoán trước hai niên 

Dung thông tự tại, hương thiện tri thức tỏa ngát  
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Có lẽ tái sinh ....nên dễ bội trần hiệp Giác 

Quyết chí xuất gia, kiếm tuệ đoạn hai ngón tay 

Thập mục ngưu đồ, áp dụng lời giảng hay 

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch mộng.... đã  vào hàng Thánh!  

 

Kính đa tạ Giảng Sư hướng dẫn, nguyện được kiến tánh! 

Tiếp tục tiệm tu...bồi phước thiện lành 

Gương Cổ Đức Hiền Nhân, Thiền, Giáo đồng hành 

Thực tại hiện tiền... luôn luôn chánh niệm!!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . 

 

Huệ Hương  
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Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ (747 - 806) 

Người đặt nền móng cho Phái Vân Môn & Pháp Nhãn 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Thiên Hoàng Đạo Ngộ (747-806), người đặt nền móng cho hai 

Thiền phái Vân Môn và Pháp Nhãn. 

Từ nhỏ Ngài rất thông minh, không học mà tự biết, nhờ có 

vô sư trí từ quá khứ. 

Năm 14 tuổi Ngài xin xuất gia, cha mẹ không cho. Ngài 

tuyệt thực, mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa. Sức khỏe của Ngài 

yếu dần, đi không nổi. Cha mẹ sợ Ngài chết nên chấp nhận cho 

Ngài đi xuất gia. 

Bạch Sư phụ, con kính ngưỡng ý chí kiên cường của Ngài, 

một Bồ tát hiện thân ra đời giống như Ngài Huệ Tịch. 

Năm 25 tuổi, Ngài thọ Cụ túc giới, Ngài kiên trì giữ giới 

luật. Ngài phát tâm tu thiền, Ngài ra nghĩa địa mỗi ngày ngồi 
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quán bất tịnh bất kể thời tiết mưa gió, xong giờ thiền mới vô. 

Pháp quán bất tịnh có từ thời Đức Thế Tôn lưu truyền và 

hướng dẫn, được xem là Như Lai Thiền. 

Pháp quán này giúp hành giả chứng thấy tận cùng của ngũ 

dục là sình thúi, hư hoại, nên không còn đắm nhiễm, tham ái 

chìm trong luân hồi sanh tử. 

Ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ ngộ đạo nhờ đối đáp về tiệm tu 

Giới Định Tuệ với Tổ Hy Thiên Thạch Đầu. 

Tổ Hy Thiên dạy Định Tuệ không nương theo danh từ mà 

có, mà là có ngay trong giờ phút hiện tại là đã có Định và Tuệ . 

Sau khi ngộ đạo, Ngài lên tu tập trên núi Sài Tử, Đương 

Dương, Kinh Châu, quần chúng xa gần đến học pháp rất đông 

đúc. Lúc bấy giờ, chùa Thiên Hoàng, 1 ngôi già lam cổ danh 

tiếng, bị cháy rụi, trở thành hoang phế. Thầy Trụ Trì Linh Giám 

đến cầu thỉnh Thiền sư Đạo Ngộ về chùa làm viện chủ, để 

nương nhờ công đức tu hành của Ngài để xây dựng lại ngôi 

chùa. Ngài vì tương lai Phật pháp mà từ bi hoan hỷ về chùa 

Thiên Hoàng, giúp xây lại chùa nhanh chóng và giáo hóa chúng 

sanh ở đó, từ đây người ta gọi Ngài là Thiền sư Thiên Hoàng. 

Năm 806, Ngài có chút bệnh và báo trước một tháng, Ngài 

sẽ thị tịch. Ngài hưởng thọ 60 tuổi , hạ lạp 35 năm. Ngày mùng 

5 tháng 8 năm ấy, chúng đệ tử xây bảo tháp tại phía Đông quận 

thành để thờ Ngài. 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn SP đều đặn không ngừng nghỉ 

ban pháp thoại về hành trạng của các vị Tổ Sư truyền thừa từ 

suốt hơn 25 thế kỷ tới nay, một công trình đã trải dài từ 174 

ngày qua, đem pháp mầu của Phật ban rải cho chúng con thêm 

tinh tấn trên đường tu đến bờ Giác. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ai là người sau? 
 

Kính dâng Thầy bài thơ về Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ,  

rất khó để dùng đúng lời diễn tả dù con có hiểu sau khi nghe 

lại, hy vọng cũng góp vào phần nào gọi là ...tinh tấn nghe pháp 

và trình pháp. Kính đa tạ Thầy, HH. 
 

Hành trạng ngắn gọn ba mươi năm hạ lạp! 

Vì muốn xuất gia ăn một bữa mỗi ngày, 

Thông minh không học mà giới luật rõ hay. 

Bất kể gió mưa, công phu Ngũ Đình Tâm Quán !! 

 

Tầm Thầy Thạch Đầu sau hai năm... chán nản 

Chưa khế hội.... dù hầu Mã Tổ được dạy cách xoay tâm, 

Nào hay nội lực tích tụ âm thầm, 

Bên dưới tảng băng phần sâu khó đoán cấp độ! 
 

Lần đầu tham vấn Sư phụ chỉ vài câu chợt... NGỘ! 

Từ lìa Định Huệ dần tới bắt hư không? 

Nào có nô tỳ, ai trói buộc vào vòng? 

“AI LÀ NGƯỜI SAU?  Thật Tánh tìm lại! 
 

Hoá Chủ ...chùa Thiên Hoàng từng bị cháy, 

Môn đệ đắc pháp Sùng Tín truyền thừa 

Khi giảng dạy Thiền sư Đạo Ngộ vẫn chủ thuyết xưa: 

“Phật Pháp ngay trong tâm ta luôn vi diệu, huyền áo!!!! 
 

Hậu bối ngày nay vẫn cần học nghĩa giáo !!! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . 

Huệ Hương  
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Thiền sư Long Đàm Sùng Tín (TK 8-9) 

Người đặt nền móng cho Phái Vân Môn & Pháp Nhãn 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Long Đàm Sùng Tín, người đặt nền móng cho Thiền phái Vân 

Môn và Pháp Nhãn. 

Ngài ra đời khoảng cuối thế kỷ thứ 8 và đầu thế kỷ thứ 9. 

Nhà của Ngài ở gần chùa Thiên Hoàng nên mỗi ngày Ngài 

đều đem 10 chiếc bánh bao đến chùa cúng dường Sư phụ Đạo 

Ngộ. Mỗi lần nhận bánh Sư phụ tặng lại cho Ngài một cái và 

nói: "Ta cho con và hồi hướng phước báo đến con cháu của gia 

đình con". Trải qua một thời gian suy ngẫm, Ngài tự hỏi "Tại 

sao bánh của mình đem cúng cho Sư phụ mà Sư phụ tặng 

ngược lại cho mình, chắc Sư phụ có ý gì đây", nên Ngài đến 

hỏi Sư phụ và được Ngài trả lời: "Bánh của con đem đến, ta 

cho lại con thì có lỗi gì?". Ngài hiểu được diệu ý và liền xin 



113 

xuất gia. Sư phụ Đạo Ngộ khai thị: "Trước đây con sùng phước 

thiện, nay lại tin lời của ta, vậy Sư phụ cho con pháp danh là 

Sùng Tín". Từ đó Ngài theo làm thị giả hầu cận Sư phụ 3 năm. 

Một ngày kia Ngài thưa: "Con đến tu học với Sư phụ lâu 

rồi mà chưa được Sư phụ chỉ dạy điều gì". SP Đạo Ngộ đáp: 

"Từ ngày con đến đây, ta chưa từng dạy con hay sao ?." Ngài 

hỏi lại: "Sư phụ chỉ dạy ở chỗ nào?" Sp Đạo Ngộ bảo: "Con 

dâng trà, ta tiếp. Con xá lui, ta gật đầu. Đó không phải là chỉ 

dạy tâm yếu hay sao ? "Ngài nghe đến đây hội được đôi chút 

về tâm yếu vô ngôn và lại hỏi thêm: "Làm sao con gìn giữ?" Sp 

Đạo Ngộ bảo: "Mặc tình tiêu dao, tuỳ duyên phóng khoáng, chỉ 

hết tâm phàm, không có thánh giải khác." Nghe câu này Ngài 

triệt ngộ, sụp lạy và lễ tạ Sư phụ. 

Bạch Sư phụ, con nhớ lúc con cúng dường thức ăn SP và 

được SP gật đầu hứa khả vô ngôn, tuy con không có ngộ điều 

gì nhưng cảm thấy hoan hỷ trong lòng. 

Ngài xuất gia nên chờ sự tâm đắc. Tâm đắc là lặng thinh, 

giữ cái Chân Như tánh Thấy Thanh Tịnh, không cần cầu giải 

thoát. 

Sau khi ngộ đạo, Ngài đến Long Đàm để giáo hóa và từ đó 

chúng đệ tử tôn xưng Ngài là Long Đàm Thiền sư. Tại đây 

chúng đệ tử xa gần về tu học rất đông, trong đó nổi tiếng nhất 

là Sư Tuyên Giám Đức Sơn, được Ngài giáo hóa và ngộ đạo. 

Bạch Sư phụ, mỗi ngày chúng con được SP truyền ban cho 

một bài pháp chứng đạo kỳ đặc của một vị Tổ khác nhau, giúp 

cho chúng con thêm hành trang pháp mầu trên đường tu đến tự 

giải thoát đạt đạo. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thấy thì liền thấy, suy nghĩ là sai! 
 

Con kính gửi Thầy bài thơ học pháp về Thiền sư Long Đàm 

Sùng Tín, con tin rằng lần này sẽ đúng với lời Thầy giảng vì 

nghe lại nhiều lần. Còn bài thơ hôm trước chỉ viết khi Thầy vừa 

dứt pháp thoại nên có lẽ chẳng đạt ý. Kính đa tạ Thầy, HH. 

 

Đúng thật ... Bố thí cúng dường, đệ nhất lục độ! 

Thiếu thời gia cảnh chuyên bán bánh bao, 

Cúng dường ngày mười, nhận một trả lại ...là sao? 

Ban ân huệ con cháu ...LỖI GÌ? Thầy khai thị!  

 

“Chợt nhận cái của Ta “hiểu lời đạt ý! 

Giải ngộ lần đầu khấn nguyện xuất gia 

Vô ngôn tâm yếu (gật đầu, tiếp nhận) thật sâu xa 

Công đức phủ trùm ... thượng đường Ngài Long Đàm Sùng Tín! 
 

Đức Sơn Tuyên Giám “Điểm cái tâm  nào là chính”? 

“Đã gần đến Long Đàm”... đảnh lễ, khấu đầu 

Không thưởng ngoạn... sẽ được Như Ý châu 

“Hòa Thượng” ... lời nói bên ngoài hỏi gì Chơn Như Bát Nhã?  

 

Muốn trở thành Tăng, Ni cần buông bản ngã, 

Phân biệt, so đo... chưa biết “Ai là Ngươi!  “ 

“Chỉ hết  tâm phàm!” Long Nữ trong sát na ...cười 

“Mặc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng”. 

Tự tánh như như ... bình đẳng, thanh thản !!!! 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Huệ Hương  
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Thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám (782-865) 

Người đặt nền móng cho Phái Vân Môn & Pháp Nhãn 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Đức Sơn Tuyên Giám. Ngài đặt nền móng cho phái Vân Môn 

và Pháp Nhãn. 

Năm 20 tuổi Ngài làu thông tất cả kinh điển. Ngài có Vô sư 

trí, học một biết mười. Ngài xuất gia và thọ giới cùng năm 20 

tuổi. 

Ngài sở đắc Kinh Kim Cang, nhưng Ngài hiểu lầm ý nghĩa 

của đoạn ‘hàng phục tâm’ phải độ hết chúng sanh bên ngoài 

vào Vô dư Niết bàn rồi mới thành Phật, nhưng kỳ thực chúng 

sanh trong Kinh Kim Cang là "chúng sanh tham, chúng sanh 

sân, chúng sanh si...." ngay bên trong của mỗi hành giả. Ngài 

viết bộ sớ giải Thanh Long 100 quyển giải nghĩa Kinh Kim 
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Cang theo tư kiến của riêng Ngài mà sau khi ngộ đạo chính 

Ngài phải đốt bỏ. 

Ngài đi vào phương Nam gánh theo 100 quyển sớ giải, 

quyết tâm diệt đạo tràng của Thiền sư Sùng Tín. Ngài gặp một 

bà lão bán bánh bao, bà ra điều kiện nếu Ngài trả lời được câu 

hỏi của bà, bà sẽ cúng dường bánh để Ngài dùng điểm tâm. Bà 

hỏi: “Kinh Kim Cang Phật dạy ‘Quá khứ tâm, hiện tại tâm, vị 

lai tâm bất khả đắc’, vậy Ngài thích ‘điểm tâm’ nào ? ". Ngài 

không trả lời được, nên Ngài không có cơ hội để dùng điểm 

tâm ở quán bánh này. 

Ngài hỏi xin địa chỉ để đến học với Sư phụ Sùng Tín. 

Ngài đến gặp Tổ Long Đàm Sùng Tín, bị Tổ khuất phục và 

xin làm đệ tử hầu Tổ. Một đêm Ngài hầu Tổ, Tổ hỏi sao chưa 

về nghỉ, Ngài thưa trời tối, Tổ đưa cho cây đèn, Ngài vừa cầm 

cây đèn, Tổ thổi tắt. 

Ngài Đức Sơn đại ngộ. Ngài đã thấy được ánh sáng tự tâm, 

ánh sáng trí tuệ, ánh sáng giác ngộ tự có bên trong Ngài, phải 

tự mình thắp lên chứ không phải chờ Sư phụ thắp dùm mình. 

Ngài Đức Sơn đem bộ sớ giải Thanh Long đốt trước giảng 

đường, đảnh lễ Sư phụ Sùng Tín rồi ra đi. Bộ sớ giải nầy là sở 

tri chướng và trói buộc Ngài bao nhiêu năm không hiểu lý mầu 

của lời kinh Phật. 

Sau 30 năm ở tịnh tu trên núi, Ngài được Thái Thú Tiết 

Đình Vọng thỉnh xuống Núi làm hóa chủ Tịnh Xá Đức Sơn 

(còn gọi là Cổ Đức Thiền Viện), nên Ngài có tên là Thiền sư 

Đức Sơn Tuyên Giám. 

Ngài dạy chúng đệ tử tám chữ: "Vô Sự nơi Tâm, Vô Tâm 

nơi Sự", đừng để pháp trần dính mắc vào tâm, đừng để tâm trụ 

trước trên pháp trần. Quả thật pháp tu của Ngài quá đơn giản 
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"giữ tâm thanh tịnh để đời mình được bình an", đơn giản nhưng 

quá khó khăn cho hàng đệ tử chúng con. 

Ngài cũng nhắc rằng tất cả kinh điển của Phật nói là để khai 

mở Phật tánh trong tâm vắng lặng của chúng ta. Tâm vắng lặng 

là lúc tâm ta không khởi lên một vọng niệm nào. 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn SP đã dày công giảng trạch về 

hành trạng đặc thù của quý Thiền sư, quý Ngài đã trao truyền 

những bài pháp, giúp làm sáng tỏ tâm Phật tự có sẵn trong tất 

cả chúng sanh, giúp cho chúng con tinh tấn trên đường tu đạo 

đến giác ngộ. 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính, 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 

 

 

 

 

 



118  

Bài thơ học Pháp hôm nay 

 

Kính dâng Thầy bài thơ học pháp hôm nay 

Kính xin được Thầy cho phép xếp chung bài giảng của Thầy 

hôm nay như một lời tri ân. Nếu như con đã hiểu được lời dạy. 

Kính HH. 

 

“VÔ SỰ nơi Tâm, VÔ TÂM nơi Sự” 

Tám chữ vàng Thầy trao tặng hôm nay, 

Lời Tổ dạy ngàn xưa ít đoái hoài 

Nhờ đại dịch Thầy phương tiện dưỡng bồi ngũ lực! 

 

Đa tạ Thầy ghi nhận gương Cổ Đức! 

Sớ giải Kim Cang trăm quyển ...hỏa thiêu 

Quán chiếu tự mình ngôn ngữ nghĩa hại nhiều 

Kinh nghiệm lệch lạc ... giật mình tỉnh thức! 

 

Khả năng thích nghi... chính sức mạnh đạo đức! 

Cái thấy sâu sắc không có sẵn lập trình, 

Thực tại như nó là ... Chánh niệm phát sinh. 

Vượt ngoài khái niệm lý trí ... có cái nhìn mới 

 

Trình pháp Thầy... mỗi ngày luôn hướng tới !!! 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

26/10/2020 
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Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn (822-908) 

Người đặt nền móng cho Phái Vân Môn & Pháp Nhãn 

(bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng) 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn, vị Thiền sư đặt nền móng cho phái 
Vân Môn và Pháp Nhãn. 

Ngài là đệ tử của Tổ Đức Sơn Tuyên Giám. 
Lúc nhỏ Ngài ra đời đã có thiện căn nhiều đời trước, nên 

kiếp này từ lúc còn nằm trong nôi khi nghe tiếng chuông chùa, 
thấy tôn tượng Phật Ngài nở nụ cười rất đẹp. 

Lớn lên một chút Ngài cũng từ chối không ăn thịt cá, biểu tỏ 
công hạnh không sát sanh hại mạng chúng sanh, quá tuyệt vời. 

Năm 12 tuổi, Ngài theo cha đến chùa Ngọc Gián, nhìn thấy 
Hòa Thượng Khánh Huyền, Ngài liền sụp lạy và trình bạch 
Hòa Thượng rằng "Ngài là Sư phụ của con kiếp trước". 

Năm 17 tuổi, Ngài xuất gia và đến Động Sơn tu học. Sau đó 
Ngài rời Động Sơn và đến tu học với Tổ Đức Sơn. Ngài Tuyết 
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Phong thưa hỏi Tổ Đức Sơn là Ngài có phần không trong tông 
của Tổ. Tổ Đức Sơn trả lời là tôi như thùng lủng đáy không có 
gì để trao. Ngài Tuyết Phong đại ngộ. 

Phật tánh không có chỗ dung chứa. không có từ bên ngoài 
mà là từ bên trong của mỗi hành giả.  

Sư phụ có ngâm hai câu thơ diễn đạt Phật tánh của Thiền sư 
Điều Ngự Giác Hoàng: 

“Của báu trong nhà thôi tìm kiếm 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. 

Con nghe quá hay, con cảm ơn Sư phụ. 
Khi Tổ sắp viên tịch, Ngài để lại cho đời sau vài lời di chúc:  
"Phàm từ duyên mà có là trước sau thành hoại, không từ 

duyên mà được muôn kiếp thường vững; Vững thì hằng còn, 
hoại thì tổn giảm"  

Sư phụ giải thích lời di chúc này của Ngài cũng là lập lại và 
diễn dịch thêm ý nghĩa của giáo lý Duyên Khởi do Đức Thế 
Tôn ban dạy từ xưa. Tất cả pháp trong thế gian theo duyên mà 
có, có nhưng mà giả có, không thật có, nên trước sau cũng sẽ 
thành hoại diệt.  

Tổ Tuyết Phong giáo hoá được 1500 đệ tử, trong đó có 56 
đệ tử đắc pháp, 2 đệ tử danh tiếng của Ngài là Thiền sư Văn 
Yển (khai Tổ Thiền Phái Vân Môn) và Thiền sư Huyền Sa, là 
người đặt nền móng xây dựng Thiền Phái Pháp Nhãn về sau. 

 Ngài viên tịch nhẹ nhàng vào năm 908, thọ thế 87 tuổi để 
lại phía sau những niềm kính thương không thể tả được. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được Sư phụ  ban 
cho thời pháp về Tổ Tuyết Phong, cùng diễn đạt lý Duyên 
Khởi mầu nhiệm, nhân duyên quả báo trùng trùng duyên khởi, 
để làm tư lương cho hàng đệ tử chúng con trên đường tu đến 
giác ngộ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Bài Pháp thoại được nghe! 

 

Kính bạch Thầy, đây là những gì con học được trong  

bài pháp thoại về Ngài Tuyết Phong, kính trình Pháp như một 

lời tri ân và đa tạ, vì đã giúp con nhớ lại Chân lý mà Đức Phật 

đã khai thị. Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Bài Minh của Ngài Tuyết Phong lưu lại, 

Chủ đề duyên khởi cần nhớ thuộc lòng! 

“Phàm từ duyên mà có là trước sau thành, hoại” 

Thu thúc lục căn Chánh niệm ngoài trong. 

Luôn nhận biết bản tâm như câu hai Ngài dạy: 

“Muôn kiếp thường vững nhờ duyên biết .... KHÔNG” 

Ấy Phật tánh, bình đẳng Như Như bất hoại! 

Trình Pháp Thầy ...những gì ghi nhớ lại 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

27/10 /2020 
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28. Thiền sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 

vị Tổ khai sáng Thiền Phái Vân Môn 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay (29/10/2020) chúng con nghe bài 
pháp thoại (lần thứ 178) trong mùa dịch Covid-19 về Thiền sư 
Vân Môn Văn Yển, vị Tổ khai sáng Thiền phái Vân Môn, dòng 
Thiền được truyền bá và kéo dài được 200 năm và chấm dứt 
luôn, nhưng đã được phát triển rất hiển hách, để lại cho đời sau 
1 tác phẩm lừng danh là "Bích Nham Lục". 

Ngài đến tham vấn với Thiền sư Châu Mục Trần Tôn Túc, 
một vị thầy nổi tiếng về phong cách giáo hóa là đóng cửa, chỉ 
mở cửa khi có tiếng gõ cửa và đóng lại liền, nếu ba lần mở cửa 
mà không ngộ thì đóng cửa luôn. 

Đến phiên Ngài Văn Yển cũng không ngoại lệ, 2 ngày đầu 
bị đóng cửa, nên Ngài tính trước, ngày thứ ba, cửa vừa mở 
Ngài xông vào bên trong ngay, nhưng Thiền sư Tôn Túc nắm 
cổ áo bắt phải "nói", đang suy nghĩ vì không biết nói gì, nên bị 
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xô ra cửa, chân Ngài bị kẹt lại, cửa đóng sầm nên bị gãy, cái 
đau thấu trời này đã đưa Ngài Đại ngộ và ôm chân gãy rồi cười 
thay vì đau đớn và tức giận. 

Ngài giác ngộ nhờ ba lần mở cửa, nhận ra ba thân tỏ sáng, 
pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. 

Thiền Sư Tôn Túc giới thiệu Ngài Văn Yển đến tu học với 
Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Ngài Văn Yển gởi một vị 
Tăng lên núi nhờ hỏi một câu khi gặp Tổ Tuyết Phong: "Ông 
già trên cổ mang gông sao chẳng cởi đi". 

Tổ Tuyết Phong nghe câu nói là biết của Ngài Văn Yển. 
Hôm sau Ngài Văn Yển lên núi đảnh lễ Tổ. Tổ hỏi làm sao 
người đến được chỗ ấy. Ngài Văn Yển chắp tay cúi đầu và 
được Tổ Tuyết Phong ấn chứng là người kế vị. 

Cuối đời Tổ Văn Yển khai thị trước khi Ngài ra đi. Ngài 
khuyên phải giải quyết tận gốc rễ của sanh tử ngay trong kiếp 
này trước khi hơi thở ra không bảo đảm còn trở lại. 
Thời gian tu đào luyện nội tâm từ 10 năm, 20 năm, 30 năm để 
tận trừ vọng tưởng và tham ái...  và đại ngộ chỉ đến trong một sát 
na, chấm dứt sanh tử luân hồi, rõ thấy thể tánh Tịnh Minh, Chơn 
Tâm thường trú hiện tiền. 30 năm dài hành trì là "tiệm tu", đạt 
đến thể tánh tịnh minh trong một sát na là đốn ngộ". Quá trình 
"tiệm tu đốn ngộ" hay "đốn ngộ tiệm tu" bắt buộc mọi hành giả 
muốn chứng đắc hoặc muốn vãng sanh, chấm dứt vòng sanh tử 
luân hồi, phải đi qua, không thể thiếu trong đời sống này. 

Bạch Sư phụ, lời Tổ rất tha thiết, nhưng đòi hỏi hành giả 
phải tự nỗ lực, tự tu tự mình giải thoát cho đời mình.  

Con kính tri ơn Sư phụ, mỗi ngày Sư phụ kể về hành trình 
tu chứng của chư vị Thiền sư, cuộc đời tu tập và hành trạng của 
quý Ngài quá kỳ diệu, là tấm gương chói ngời, giúp hàng đệ tử 
soi chiếu trên lộ trình trở về bến Giác tự tâm. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Nhất Hoa Khai Ngũ Diệp! 

 

Từ Tổ Đạt Ma nở ra hoa năm cánh, 

Lại tiếp theo năm nhuỵ sau Tổ Lục Năng. 

Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn, Vân Môn được mấy trăm năm, 

Riêng Tào Động, Lâm Tế ngày nay còn truyền khắp. 

 

Bát Nhã và Thiền “Ngữ ngôn là giả lập!” 

Nguyên tắc “Tức thử kiến văn phi kiến văn” 

Liễu đạt được chỗ ấy hết lăng xăng 

Ba là một phân biệt chi “THỂ , TƯỚNG, DỤNG?” 

 

Bích Nham Lục thế kỷ mười bốn lại truyền tung 

Công Án do phương pháp giáo hóa Tổ Vân Môn 

Được ấn chứng từ câu “trên cổ mang gông” 

Ngữ cú giảng dạy gồm: CỐ - GIÁM - Ỷ 

 

Kính đa tạ Ngài Tuyết Đậu trùng tuyên thật kỹ 

Mười Tám công án ai liễu nghĩa sẽ thông... 

Tam Thân tự mình khám phá chẳng cầu mong. 

Như Văn Yển Thiền sư ngộ do ba lần cửa... đóng, mở!!! 

Bài pháp thoại hôm nay... chỗ mê từ từ vỡ!!! 

 

Kính tri ân Giảng Sư TT Thích Nguyên Tạng. 

 

Huệ Hương 

29/10/2020 
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Thiền sư Tông Nhất Huyền Sa Sư Bị (835-908) 

Vị Thiền sư đặt nền móng cho Thiền Phái Pháp Nhãn 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ hôm nay chúng con được học về  Thiền sư 

Tông Nhất Huyền Sa Sư Bị (bài pháp thứ 179 trong thời gian 

cách ly đại dịch Covid-19). 

Ngài có pháp danh là Tông Nhất, pháp hiệu là Sư Bị, nhưng 

chúng đệ tử gọi là Huyền Sa ( tên của ngọn núi Ngài lưu trú 

giáo hóa độ sanh. 

Ngài là vị Thiền sư đặt nền móng cho Thiền phái Pháp 

Nhãn, do Thiền sư Văn Ích sáng lập, vì Ngài là Sư phụ của 

Thiền sư La Hán Quế Sâm, TS Quế Sâm là Sư phụ của Thiền 

sư Văn Ích, một dòng truyền thừa không gián đoạn từ Ngài Lục 

Tổ như lời dự tri trước kia của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma "Nhất hoa 

khai ngũ diệp", tức là "Một hoa trổ năm cánh", năm cánh đó là 
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"Lâm Tế, Tào Động , Quy Ngưỡng , Vân Môn và Pháp Nhãn". 

Phật Giáo VN chúng ta thừa tư lợi ích 2 cánh trong 5 cánh này 

là "Lâm Tế và Tào Động" hiện vẫn còn tồn tại và phát triển.  

Ngài  Tông Nhất có 1 cuộc đời rất kỳ đặc, từ lúc nhỏ đến 

năm 30 tuổi , Ngài không có đi học, chỉ thích ngồi thuyền câu 

cá.  

Đúng năm 30 tuổi, Ngài giác ngộ và chấm dứt đi câu cá. 

Ngài thị hiện nghiệp câu cá để độ cho những người vướng vào 

nghiệp sát sanh này.  Sư phụ có kể hai trường hợp đau lòng, 

một trường hợp hai anh em trai rủ nhau đi câu và bị nước cuốn 

trôi,  một trường hợp một ông ngồi trên tàu dùng sức kéo cần 

câu lên vì con cá quá lớn, sau đó viên chì của lưỡi câu bật 

ngược bắn vào mắt rồi xuyên vào óc, ông qua đời tức thì. Thật 

đau lòng một nghiệp quá khủng khiếp không thể tưởng. Con 

thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, kính mong mọi người đi 

câu biết nghiệp này mà chấm dứt càng sớm càng tốt. 

Ngài lên núi  Phù Dung xin xuất gia với Sư phụ Linh Huấn 

rồi đến Chùa Khai Nguyên thọ Đại Giới với Hòa Thượng Đạo 

Huyền. Sau đó Ngài theo gương của Sơ Tổ Ca Diếp tu theo 

hạnh đầu đà khổ hạnh, chỉ mặc áo gai đi giày cỏ, ăn ngày 1 bữa 

vừa đủ sống, Ngài phát tâm nhập thất và thọ trì Kinh Lăng 

Nghiêm và cuối cùng đại ngộ nhờ Kinh này.  

Ngài đến đảnh lễ Tổ Tuyết Phong Nghĩa Tồn như là Sư 

phụ của Ngài, và được Tổ Tuyết Phong ấn chứng sau khi trả 

lời với Tổ là "Đạt Ma chẳng đến Đông Độ, Nhị Tổ chẳng sang 

Tây Thiên". 

Tổ Tuyết Phong ấn chứng cho Ngài Tông Nhất  là Ngài đã 

thấy "thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú" ở trong mỗi 

chúng sanh mà không cần phải nhờ đến Sơ Tổ Đạt Ma đến 
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Đông Độ để khai hóa, hay Nhị Tổ Huệ Khả cần đến Tây 

Thiên để học tu để chứng đắc. 

Ngài Tông Nhất ra giáo hóa đồ chúng theo học với Ngài 

trên 800 người, Ngài khai thị trong thời gian tiệm tu: "Không 

vướng mắc vào lưới Ái của sanh tử,  không để trói buộc vào 

việc Thiện ác đưa đến tái sanh". 

Rốt ráo tối hậu, không nghĩ Thiện, không nghĩ Ác, vượt lên 

trên đối đãi nhị biên, vượt qua ngã chấp, pháp chấp, mới nhận 

ra được Phật tánh là thể tánh Tịnh Minh luôn tỏ sáng bên trong 

của tất cả chúng sanh vạn loài. 

Cuối đời Ngài viên tịch rất nhẹ nhàng, thọ thế 74 tuổi, hạ 

lạp 40 năm. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được Sư phụ từ bi ban 

dạy pháp mầu về  cuộc đời tu  rất kỳ đặc của  Tổ Tông Nhất, từ 

một người câu cá suốt 30 năm nhưng khi buông cần câu xuống, 

Ngài đã vào chùa, cắt tóc xuất gia và trì Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, thấy bản lai diện mục của mình, và để lại cho đời 

dòng sữa pháp cam lồ tươi mát. Con quá may mắn nghe được 

lời pháp hôm nay. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 
Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Kiến tánh nhờ Thủ Lăng Nghiêm 

 

Kính dâng Thầy bài thơ khi được Thầy ban cho tư lương 

qua những bài pháp thoại quá tuyệt vời. Kính đa tạ, HH. 

 

 

Núi Huyền Sa nổi danh Thiền sư Tông Nhất, 

Thị hiện câu cá ba chục năm... mới xuất gia . 

Ý chỉ Ca Diếp lập hạnh khổ đầu đà, 

Từ Thủ Lăng Nghiêm kiến tánh tự ngộ! 

 

Được ấn chứng nhờ “TÂY THIÊN, ĐÔNG ĐỘ” 

Đừng trú tịnh nghiệp cần thấy thể tánh tịnh minh, 

Cốt tủy Lăng Nghiêm giáo dạy chúng sinh. 

Ngưỡng phục bậc đại trí xứng danh long tượng! 

Pháp Nhãn tông môn ngày sau tuân chí hướng! 

 

 

Kính đa tạ Giảng Sư Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng  

ban tư lương. 

 

 

Huệ Hương 

31/10/2020 
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Thiền sư La Hán Quế Sâm (867-928) 

Vị Thiền sư đặt nền móng cho Thiền Phái Pháp Nhãn 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư La 

Hán Quế Sâm (bài pháp thứ 180). Ngài là vị Thiền sư đặt nền 

móng vững chắc cho Thiền phái Pháp Nhãn. 

Ngài quê ở Chiết Giang, nơi sinh ra những Thiền sư nổi 

tiếng. 

Từ lúc còn bé, Ngài có túc duyên thiện căn từ kiếp trước, 

chỉ ăn một bữa cơm chay mỗi ngày, không ăn thịt, và Ngài nói 

ra những điều khác thường. 

Lớn lên, Ngài xin xuất gia và giỏi trì giới, ngăn ngừa 

nghiệp ác phát sanh. 

Sau đó, Ngài lên đường tham vấn học thiền, và đến đảnh lễ 

TS Tông Nhất Huyền Sa. 
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Tổ Tông Nhất Huyền Sa hỏi Ngài hiểu sao về "Ba cõi do 

tâm tạo". 

Ngài chỉ cái ghế dựa, hỏi: Sư phụ gọi cái ấy là gì? 

Tổ Tông Nhất Huyền Sa đáp: Đó là ghế dựa. 

Ngài thưa: Hòa thượng không hiểu “tam giới duy tâm” là gì 

rồi. 

Tổ Tông Nhất Huyền Sa bảo: Ta gọi cái ấy là cây trúc, con 

gọi là gì? 

Ngài thưa: Con cũng gọi là cây trúc 

Tổ Tông Nhất Huyền Sa bảo: Tận đại địa này tìm không ra 

nổi một người hiểu Phật pháp. 

Ngài do đây mà tổ ngộ, liền sụp lạy lễ tạ Sư phụ. 

Ngài ngộ được cái "thể" (bản chất thật) của cây trúc là để 

làm ghế dựa, ghế trụi, ghế dài.... nhưng có tên gọi dựa theo 

cách sử dụng (dụng) mà có tên gọi khác nhau, chúng sanh cũng 

vậy, do nghiệp tướng, nghiệp dụng có khác nhau về tướng 

trạng, cảnh giới, nhưng đứng trên mặt thể đều đồng đẳng với 

nhau về Phật tánh, Chơn Như, tức là tự tánh trong sáng hằng có 

bên trong của tất cả chúng sanh vạn loài, trùm khắp hư không. 

Có chứng mới biết được điều này. 

Cuối đời ,Ngài có chút bệnh, rồi ngồi kiết già mà an nhiên 

thị tịch vào năm 928 thọ thế 62 tuổi.Vua ban tặng danh hiệu 

cho Ngài là Chơn Ứng Đại sư. Thiền sư Hư Vân có làm bài 

thơ để tán thán công hạnh của Ngài, do HT Minh Cảnh dịch và 

Sư phụ diễn ngâm cuối buổi giảng rất hay: 
 

Hội gì trong các cõi quần sanh 

Ghế gỗ trúc này thật giả danh 

Ông đã không còn vương ý tưởng 

Tôi thì cũng chẳng chấp ngôn hành 
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Hư không đại địa ai người biết 

Biển cả vi trần ít mắt xanh 

Chân Ứng Thiền sư thường tỏa sáng 

Môn đồ bốn chúng thảy vây quanh. 

 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn Sư phụ mỗi ngày dày công 

trao truyền  pháp mầu của Đức Thế Tôn, giải lý tỏ rõ Phật tánh 

chỉ tự hiển hiện trùm khắp vũ trụ  khi không còn vọng tưởng 

điên đảo, giúp cho chúng con làm tư lương trên đường tu đến 

đạt đạo. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Cung kính 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Chỉ Trì Tác Phạm 

nhưng phải đạt Thánh Trí! 

 

Kính dâng Thầy tất cả những gì con thu thập hôm nay 

qua bài pháp thoại Thiền sư La Hán Quế Sâm. Kính đa tạ, HH. 

 

 

Chiết Giang, quê Sư phụ Ngài Sơ Tổ Pháp Nhãn ***( Văn Ích) 

Bồ tát hạnh thuở nhỏ nhờ túc duyên, 

Viện Địa Tạng, La Hán hai chốn được ...thừa truyền! 

Thông suốt Hoa Nghiêm, Ngộ nhờ THỂ - DỤNG 

 

Hiểu Phật Pháp làm sao cho tuyệt đúng? 

Giả danh ghế dựa như cái dụng ... đang là 

Tìm bản chất thật Trúc ... từ Thể mà ra 

Ấy Phật tánh Chân Như, viên Ngọc thật!! 

 

Hiểu Pháp chính là tìm ra ta có Phật. 

Trong thân mình, đừng vọng tưởng đảo điên 

Trì, phạm giới điều ....đừng mãi giữ triền miên, 

Đạt thánh trí, mình đạo ngại gì trì phạm !!! 

 

Bài pháp thoại in sâu vào tâm khảm!!! 

 

Tri ân đa tạ Giảng Sư TT Thích Nguyên Tạng! 

 

Huệ Hương 

3/11/2020 
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Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích (885 - 958) 

Vị Tổ khai sáng Thiền Phái Pháp Nhãn. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Pháp Nhãn Văn Ích (885-958). 

Ngài là vị Tổ khai sáng dòng thiền Pháp Nhãn. 

Ngài xuất gia năm 7 tuổi, Ngài có kiến thức mở rộng nhờ 

học luật, Kinh giáo, Nho giáo của Khổng và Lão. 

Năm 22 tuổi, Ngài thọ giới Cụ túc, đến phương Nam hành 

khước. Ngài tới viện Địa Tạng nơi của Thiền sư Quế Sâm. 

TS Quế Sâm hỏi Ngài tới để làm gì. Ngài thưa là hành khước 

để học pháp. 

TS Quế Sâm hỏi hành khước là sao. Ngài thưa là không 

biết. Câu trả lời phủ định rất thân thiết và được TS Quế Sâm 

khen và hứa khả cho nhập chúng tu học. 
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Ngài ở học pháp một thời gian rồi lên đường. TS Quế Sâm 

biết Ngài chưa ngộ và muốn tạo duyên cho Ngài được Ngộ. 

TS Quế Sâm tiễn Ngài ra cửa và hỏi: "Phiến đá trong sân là 

trong tâm hay ngoài tâm". Ngài thưa "ở trong tâm" . TS Quế 

Sâm bảo ": Người hành khước mắc cớ gì lại để phiến đá trên 

tâm cho nặng nề ?".  

Ngài bí lối không có lời gì để đáp, nên xin ở lại tu học tiếp. 

Hơn một tháng sau, Ngài đến trình kiến giải, vẫn bị Sư 

phụ Quế Sâm quở "Phật pháp không phải thế ấy". Ngài thú 

nhận trước Thầy mình: "Bạch Sư phụ con đã hết lời cùng lý 

rồi". Sư phụ Quế Sâm khai thị "Nếu luận Phật pháp thì tất cả 

đều hiện thành". Qua câu nói ấy, Ngài đã đại ngộ và sụp lạy tạ 

ơn Sư phụ và được Sư phụ ấn chứng. 

Ngài ngộ ra rằng pháp Phật là ngay nơi Tâm sanh diệt vọng 

tưởng điên đảo mà thành tựu . Pháp Phật giúp cho nhận ra Phật 

tánh nơi Tâm An Tịnh, không dao động trước lời khen, chê, 

trong tìm cầu  bất cứ nơi nào mà ngay giờ phút hiện tại, bây giờ 

và tại đây, không sanh không diệt.  

Sau đó Ngài lên đường giáo hóa. 

Một vị Tăng thưa hỏi thế nào là Phật, Ngài trả lời Phương 

tiện là Phật. Phật ở trong tâm, nhưng chúng sanh không tin 

mình có Phật trong tự tâm nên mượn Phật bên ngoài để dẫn 

giải. Ngài Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa, Ngài 

thường kính lễ và báo tin mỗi người là vị Phật trong tương lai 

nếu biết tu và biết dừng lại những nghiệp vọng. 

Tổ Văn Ích ban cho lời dạy tối thượng tuyệt diệu, cuộc đời 

quá ngắn, đừng buông lung, hãy ráng Tu. 

Thấy Đạo là Gốc, Sáng Đạo là Công. 

Thấy Đạo là nhận ra đường đi của mình mà muốn đến đích, 

muốn sáng phải nhờ vào công phu tu tập, hành trì miên mật 

mỗi ngày. 
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Con thích nghe Sư phụ giải nghĩa rõ ràng những lời mầu 

nhiệm này của Tổ, quý Ngài chỉ nói ra những câu quá ngắn 

gọn, con đọc vào không hiểu được ý nghĩa nằm phía dưới con 

chữ. 

Cuối đời, Tổ có chút bệnh, ngồi kiết già an nhiên thị tịch, 

thọ thế 74 tuổi, hạ lạp 54 năm, để lại cho cuộc đời này 63 đệ tử 

đắc pháp, trong đó có Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều, là người 

thừa kế gia tài pháp bảo của Ngài. 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn Sư phụ dày công biên soạn 

trao truyền hành trạng đường tu của Tổ Văn Ích, tuy đơn giản 

nhẹ nhàng, nhưng thật kỳ diệu là tự mình nhận ra Phật tại Tâm 

của bên trong của chính mình luôn thường hằng trong sáng, 

không cần đi đâu xa. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 

 



136  

Hết lời cùng lý - Ngộ “Bất ly đương xứ” 
 

Kính dâng Thầy và các bạn trong đạo tràng Quảng Đức 

bài thơ khi được nghe bài pháp thoại sáng nay về Thiền sư 

Pháp Nhãn Văn Ích . Kính đa tạ Thầy đã gieo một hạt giống 

vào A lại Da Thức con. Kính HH. 
 

Văn Ích Thiền sư rành Luật, Luận và kinh giáo 

Hành khước bộ ba ***được đại chúng biết tên, 

Tuy chưa Ngộ ...lần đầu Sư phụ thốt lên: 

“ KHÔNG BIẾT ấy thật là thân thiết” 
 

Ba tháng rồi một tháng ráng tu ... thông triệt 
Trình kiến giải ... Phật pháp chẳng hiện thành 

Hết lời cùng lý .. bặt danh tự, âm thanh 

Chánh Pháp nhãn tạng “BẤT LY ĐƯƠNG XỨ” 
 

Thượng đường giáo dạy “khó thay sáu chữ” 

Muốn hạnh phúc, muốn quyến thuộc đoàn viên 

Căn, Trần sáu mối chính chỗ tạo duyên 
Đừng để chúng tri âm ... nên quán ...giữ !! 

 

Thiền viện Tịnh Huệ, Tổ đình Thanh Lương Tự! 

Pháp Nhãn Tông môn khi đến đời thứ ba 

Vĩnh Mình Diên Thọ, vừa Tổ Tịnh độ tách ra... 
 

“SÁNG ĐẠO LÀ CÔNG, THẤY ĐẠO LÀ GỐC”. 

HOA NGHIÊM Lục Tướng tìm được NHƯ Ý ngọc! 

Đa tạ Giảng Sư đưa bài giảng... vào A Lại Da Thức. 
 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Huệ Hương 

5/11/2020 
***Cùng Thiền sư Thiện Tu, Hồng Tiến 
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Quốc Sư Thiên Thai Đức Thiều (891-972) 

Vị Tổ thứ 2 của Thiền Phái Pháp Nhãn. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ hôm nay chúng con được học về Ngài Quốc 

Sư Thiên Thai Đức Thiều. 

Quốc Sư là thầy của một quốc gia, là niềm tự hào của Phật 

giáo được tôn vinh là quốc giáo. 

Ngài là người tỉnh Chiết Giang, nơi xuất thân những bậc 

Thiền sư nổi tiếng của Phật giáo.  Mẹ của Ngài có thai khi nằm 

mộng thấy một luồng hào quang chạm vào thân. 

Năm 15 tuổi, có vị Tăng nhìn thấy tướng mạo của Ngài và 

khuyên Ngài: “Con nên xuất gia, cõi trần tục này không phải là 

chỗ của con". Năm 17 tuổi, Ngài đến chùa Long Qui ở quê nhà 

xin xuất gia, sau đó Ngài đến chùa Khai Nguyên ở Tín Châu 

thọ giới Cụ túc. 

https://quangduc.com/images/file/Gmmu6c2C2AgBANVp/180-tt-thich-nguyen-tang-quoc-su-duc-thieu.jpg
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Sau đó Ngài đi cầu học lần lượt với 54 vị Thiền sư. Cuối 

cùng Ngài đến tham học với TS Pháp Nhãn Văn Ích thì đạt ngộ 

và được TS Văn Ích truyền trao Tâm ấn và dự báo tương lai 

mai sau Ngài là Thầy của Quốc Vương. Tâm của TS Văn Ích 

rất độ lượng khen đệ tử sẽ giáo hoá vượt hơn bản thân mình. 

Về câu chuyện ngộ đạo cũng rất kỳ đặc, khi đến đạo tràng 

của Sư phụ Văn Ích và lắng nghe một vị Tăng hỏi TS Văn Ích  

"Thế nào là một giọt nước ở nguồn Tào?” Sư phụ Văn Ích trả 

lời bằng cách nhắc lại câu hỏi "Là giọt nước ở nguồn Tào". Vị 

Tăng không hiểu, đảnh lễ TS Văn Ích và lui ra. Nhưng Ngài 

Đức Thiều ngồi cạnh bên vị ấy lại hoát nhiên đại ngộ vì Ngài 

nhận ra "Giọt nước ở nguồn Tào Khê của Lục Tổ Huệ Năng 

năm xưa hiện vẫn tuôn trào trong lòng Ngài và trong lòng của 

tất cả chúng sanh, đó là vị ngọt cam lồ, giải thoát giác ngộ, đó 

là cốt tủy của giáo lý đốn ngộ, bức phá vòng dây sanh tử luân 

hồi". Ngài quá mừng rỡ, sụp lạy tạ ơn và được Sư phụ Văn Ích 

ấn chứng. Để có sự ngộ đạo hôm nay, Ngài Đức Thiều đã trải 

qua thời gian tiệm tu lúc tham vấn 54 vị Thầy và nay tới giai 

đoạn chín mùi, nhân duyên hội tụ, Ngài đã tự phá màn vô minh 

sinh tử, ngọn đuốc tuệ giác giác ngộ đã bừng sáng. 

Ngài Đức Thiều du hoá đến núi Thiên Thai, nơi giáo hóa 

của Ngài Trí Khải khi xưa. Ngài Đức Thiều họ Trần cùng họ 

với Ngài Trí Khải (Trần Đức An) và Ngài Đức Thiều có cảm 

giác như trở về cảnh cũ người xưa, và Ngài được mọi người 

tôn vinh là hậu thân của Đại Sư Trí Khải. Ngài được thỉnh ở lại 

Trụ trì nơi đây. 

Thái tử Trung Hiến Vương trấn ở Thai Châu, nghe danh 

Ngài nên đến hỏi đạo và được Ngài chỉ dạy quốc sách trị nước 

an dân theo lời Phật dạy. Đến niên hiệu Càn Hựu năm đầu 

(948) Thái tử lên ngôi vua nên sai sứ cung thỉnh Ngài về Kinh 

đô và tôn lên làm Quốc sư. 
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Cuối đời Ngài khai thị chúng đệ tử phải "Thức tâm, đạt bản 

nguyên" (Sư phụ nhấn mạnh đây là 5 chữ vàng của Ngài để lại 

cho đời), tức là hành giả phải biết rõ tâm của mình (thức tâm) 

và phải thấu rõ cội nguồn của mình (đạt bản nguyên) là thể 

tánh tịnh minh và chân tâm thường trú ngay trong tâm này. 

Con kính tri ơn Sư phụ, mỗi ngày miên mật trao truyền 

nguồn suối pháp tuệ giác giúp cho hàng đệ tử chúng con làm 

hành trang trên đường tu đến giải thoát sanh tử luân hồi. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Cung kính 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Từ Tiệm Tu Đốn Ngộ đến cảm nhận tái sinh 
 

Kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghe pháp thoại  

về Quốc Sư Thiên Thai Đức Thiều. Kính tri ân những gì  

Thầy ban tặng, HH. 

 

Ứng hiện Tổ thứ hai Tông môn Pháp Nhãn 

Quốc Sư Thiên Thai Đức Thiều tự hào thay!!! 

Một lần du hoá núi Thiên Thai, 

Cảnh cũ trở về hiện rõ ba trăm năm trước!  

 

Đúng làm sao những lời dạy đã học được 

“Thanh văn vẫn muội lúc mới ra thai” 

Tham học 54 Thiền sư Đạo chưa khai! 

Một lần chỉ nghe ...đốn  ngộ rốt ráo! 

 

“Thức Tâm đạt bản nguyên” một lần dự tham khảo: 

“Thế nào là một giọt nước nguồn Tào?” 

Bao trải nghiệm tích chứa bỗng tuôn trào, 

Sư phụ Văn Ích tiên tri và ấn chứng! 

 

Từ những lúc  trình pháp xưa ... nay khế xứng 

Bát Nhã Vô Tri, Vô sở bất tri ... 

“ Tam giới miên miên” lời đáp Thiền là gì? 

“ Thập phương hạo hạo” là thể Đạo 

 

Đừng nhai lại lời Tổ Sư ...khi chưa thông thạo! 

Một liễu ngàn minh, nên tinh tấn nhiếp tâm 

Chớ để khởi mê lại ...muôn kiếp sai lầm 

“Ngoài Tâm không pháp” gọi tông chỉ Pháp Nhãn !!! 
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Bao dung rộng lượng ..ban lời dạy hoàn mãn! 

Khế hợp ngàn xưa pháp bảo Thế Tôn 

“Làm chủ sáu căn chót đỉnh tuệ ngôn” 

Pháp giới dọc ngang mà tâm luôn rỗng lặng!! 

 

Bài pháp thoại quá vi diệu được Giảng sư trao tặng! 

Tự nhủ sẽ hành trì miên mật tạ ơn Thầy. 

Đa tạ duyên ...trong việc rủi, có may, 

Đại dịch giúp nghe hơn 180 bài pháp thoại!! 

Sánh với Ngài Quốc Sư từng tham học ... Kính lạy !!!! 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

7/11/2020 
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Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ (904-975) 

Vị Tổ thứ 3 của Thiền Phái Pháp Nhãn và cũng là  

Vị Tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài có đạo hiệu là Huệ Nhật Trí Giác, 

là vị Tổ thứ ba của Thiền phái Pháp Nhãn và cũng là vị Tổ thứ 

sáu của Tịnh Độ Tông. Đây là bài pháp thoại thứ 183 trong thời 

gian cách ly đại dịch covid-19 mà Sư phụ thuyết giảng. 

Ngài họ Vương, chào đời tại Dư Hàng, Hàng Châu tỉnh 

Chiết Giang, từ lúc thiếu niên Ngài không ăn thịt cá, mỗi ngày 

chỉ ăn một bữa. 

Ngài thích tụng Kinh Pháp Hoa và có giọng tụng kinh rất hay 

đến nỗi đàn dê cũng phải quỳ xuống để nghe Ngài tụng kinh. 

Ngài làm quan về thuế vụ, Ngài làm việc với tâm từ bi, ai 

thiếu tiền thì cho đóng thuế từ từ, nên ai cũng yêu thích Ngài. 

https://quangduc.com/images/file/dJv45FmF2AgBAD8E/181-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-dien-tho-new.jpg
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Ngài trích tiền thuế ra để giúp cho người nghèo, mua chim, cá 

phóng sanh nên bị người đồng nghiệp đem ra tố với Vua Văn 

Mục Vương. 

Tội của Ngài bị xử trảm. Nhưng Vua biết Ngài rất thanh 

liêm và ra điều kiện, nếu lúc xử mà sắc diện Ngài hoan hỷ thì 

tha tội cho Ngài. 

Các quan xử tội báo cho Vua biết là sắc diện tỏa sáng, hoan 

hỷ không chút run sợ khi bị đem lên đoạn đầu đài, nên Ngài lập 

tức được miễn tội chết. Vua hỏi Ngài tại sao, Ngài trả lời là 

Ngài muốn xuất gia từ lâu nhưng xin không được nên làm như 

vậy. Vua phóng thích và cho Ngài đi xuất gia. 

Ngài xuất gia ở chùa Vĩnh Minh, dầu phát xuất là một vị 

quan nhưng Ngài chấp lao phục dịch cần mẫn, ăn mặc đơn sơ. 

Ngài lên núi Thiên Thai thiền suốt 90 ngày, Ngài ngồi yên lặng 

đến nỗi chim làm ổ trên áo của Ngài. 

Sau đó Ngài đến cầu học với Quốc Sư Đức Thiều, vừa 

trông thấy Ngài, Quốc Sư chấp nhận ngay và truyền trao ấn 

chứng cho Ngài là Tổ thứ ba của Thiền phái Pháp Nhãn. 

Năm 950, vua Trung Hiến Vương thỉnh Ngài đến chùa Linh 

Ẩn. Sau đó Ngài được thỉnh về Trụ trì Chùa Vĩnh Minh, có hơn 

hai ngàn tu sĩ đến tu học dưới sự hướng dẫn của Ngài. Ngài để 

lại cho đời bốn tác phẩm như Tông Kính Lục, Vạn Thiện Đồng 

Quy... nêu ra yếu chỉ cho người tu, khuyên mỗi ngày làm 108 

việc thiện, nếu không làm được thì ít nhất phải niệm 108 câu 

Phật hiệu, chứ không nên để thời giờ trôi qua 1 cách phung phí. 

Trong bộ sách Vạn Thiện Đồng Quy 3 quyển, có bốn chữ 

cốt tuỷ: LÒNG TIN, VÔ SÂN . 

LÒNG TIN là bà mẹ sanh ra công đức, là Tin mình có Phật 

tánh bên trong; là Tin Phật Thích Ca báo cho mình biết có Phật 

A Di Đà, và  pháp môn Niệm Phật; là Tin luật Nhân Quả, tin 

Sự và tin Lý. 
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VÔ SÂN, một niệm Sân nổi lên thiêu đốt cả rừng công 

Đức. Sân tức là do từ chấp Ngã, xem bản thân mình là quan 

trọng, cái gì nghịch ý với mình là mình lập tức khó chịu, sân 

tức, tất cả đều do từ nghiệp chướng nặng nề, trái ngang. Người 

có tu, tự hạ thấp mình xuống, buông xuống ngã chấp và pháp 

chấp (cái gì thuộc về mình), từ từ mình sẽ đạt đến Vô Sân. 

Không còn sân thì công đức tu tập phủ trùm cõi giới của mình, 

mình đạt đến giác ngộ giải thoát một cách nhẹ nhàng mà không 

cần tu gì thêm. 

Sư phụ có đọc lại 4 bài kệ của Thiền sư Vĩnh Minh Diên 

Thọ khuyên về hành giả hiện nay nên áp dụng "thiền tịnh song 

tu" con thấy quá hay và phù hợp cho bản thân con, con xin ghi 

lại để tự học: 

1/ Có Thiền, có Tịnh độ Như hổ mọc thêm sừng Đời nay 

làm thầy người, Đời sau là Phật tổ. 

2/ Không Thiền có Tịnh độ; Muôn tu muôn vãng sinh 

Nếu được thấy Di-Đà; Lo gì không khai ngộ. 

3/ Có Thiền không Tịnh độ; Mười người chín chần chờ 

Cảnh Trung ấm hiện ra; Liền theo nó mà đi. 

4/ Không Thiền không Tịnh độ; Giường sắt và cột đồng 

Muôn kiếp cùng ngàn đời; Không một ai nương tựa. 

Năm 975 tháng Chạp, Ngài có chút bệnh, Ngài thắp hương, 

ngồi kiết già an nhiên thị tịch, Ngài thọ thế 72, và được 42 hạ lạp. 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn SP, hôm nay SP ban cho bài 

pháp rất đặc thù đường tu của Ngài Vĩnh Minh , vừa có Thiền 

vừa có Tịnh giúp cho chúng con được hành trang vững chắc 

trên con đường tu hướng đến giải thoát và giác ngộ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thiền Tịnh song tu 

Gương sáng vẹn toàn! 

 

 

Vừa là Tổ thứ ba Thiền phái Pháp Nhãn 

Cùng vinh danh Tổ thứ sáu Tịnh độ Tông 

Tại Thiên Thai cầu quẻ thoả chí công 

Bảy lần thượng thượng Trang nghiêm Tịnh Độ 

 

Làm quan biển thủ .... án tử hình vì cứu độ! 

Hàng vạn chúng sinh cá trạnh ...thả ra 

Được tha bổng ...an nhiên, ... quyết định xuất gia 

Mười ba ngàn lần kinh Pháp Hoa trì tụng! 

 

Tác phẩm để đời DUY TÂM QUYẾT, TÔNG CẢNH LỤC 

Ngoài tâm không pháp ...cảnh giới bất tư nghì 

Đốn ngộ ý chỉ Quốc Sư Thiên Thai niệm Phật mọi thì 

Nên vía Phật A Di Đà lấy theo ngày sinh nhật 

 

Ngàn bảy trăm đệ tử quy ngưỡng VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP 

Kính xưng tán Thiền sư Huệ Nhật Vĩnh Minh Trí Giác !!! 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

10/ 11/2020 
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Thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên (739-824) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài 184 về 

Thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên. Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục 

Tổ Huệ Năng. 

Quê quán của Ngài không được rõ, chỉ biết Ngài đã đổ Tú 

tài. Một hôm, ngụ nhà trọ ở kinh  đô Trường An để chuẩn bị đi 

thi, Ngài mơ thấy hào quang rực sáng trong phòng. Ngài đến 

hỏi một Thiền sư về điềm mộng của Ngài. 

Vị Thiền sư nói Ngài thi làm quan không bằng thi làm Phật, 

và khuyên Ngài nên đến Giang Tây miền Bắc, có Mã tổ Đạo 

Nhất rất nổi tiếng. 

Ngài đến gặp Mã Tổ, lấy hai tay dỡ mũ tú tài bỏ xuống đất, 

Ngài tỏ ý muốn xuất gia, Mã tổ hiểu ý nhưng lắc đầu không 
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nhận, khuyên Ngài nên tới phương Nam xin Tổ Hy Thiên 

Thạch Đầu tham học. 

Ngài tới gặp Tổ Hy Thiên Thạch Đầu, Ngài cũng dỡ mũ bỏ 

xuống đất, một ý nghĩa thâm sâu của vô sư trí, biểu tỏ ý chí 

xuất gia, Tổ Hy Thiên gật đầu và dạy Ngài xuống nhà trù làm 

công quả. Ngài lặng lẽ làm tất cả công việc chấp tác trong chùa 

suốt ba năm. 

Một hôm, sau ba năm, Tổ Hy Thiên thông báo "hôm nay 

đại chúng dọn cỏ rác trước chùa cho sạch sẽ". Mọi người trong 

chùa đều ra trước chùa dọn cỏ rác, riêng Ngài Đơn Hà 

thầm hiểu làm cỏ sạch dọn rác chỉ là cách nói của Tổ, ý Ngài 

muốn hôm nay sẽ làm lễ xuất gia cạo tóc và truyền giới cho đệ 

tử Đơn Hà. Nghĩ vậy nên Ngài gội đầu và đem dao cạo tóc đến 

trình Sư phụ Hy Thiên, Tổ mỉm cười và cạo tóc cho đệ tử. 

Sau đó Tổ truyền giới thì Ngài Đơn Hà bịt tai bỏ đi. Động thái 

này biểu trưng là Ngài đã đủ Giới Định Tuệ, liễu đạt được thật 

tánh, không cần thêm hay bớt gì nữa. 

Ngài trở lại Giang Tây, tham kiến ra mắt Mã Tổ. Tới nơi, 

Ngài vào Tăng đường leo lên ngồi trên một tượng Thánh Tăng, 

đại chúng hoảng hồn, báo với Mã Tổ.  Mã tổ thấy và nói "Con 

ta, Thiên Nhiên". 

Ngài Đơn Hà xuống đảnh lễ tạ ơn và cảm ơn Mã Tổ đã ban 

cho Ngài pháp danh là "Thiên Nhiên". 

Mã Tổ hỏi: "Con từ đâu tới". 

Ngài đáp: "Con từ Thạch Đầu đến. 

Mã Tổ hỏi tiếp "Đường Thạch Đầu trơn, con có bị té 

không?" 

Ngài đáp: "Nếu có trợt té thì con không thể đến đây". 

Ngài được Mã Tổ ấn chứng. 
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Một hôm, Ngài đến chùa Huệ Lâm, trời lạnh giá rét, Ngài 

lên Chánh điện thỉnh một tượng Phật bằng gỗ xuống đốt để 

sưởi. Ngài Viện Chủ bứt tai hỏi sao đành đốt tượng Phật. Ngài 

đáp là bới tro tìm xá lợi. 

Ngài Viện chủ nói tượng gỗ làm sao có xá lợi. Ngài Thiên 

Nhiên bảo thỉnh thêm hai tượng nữa đốt luôn. Nghe câu nói 

này, Ngài Viện Chủ hoát nhiên đại ngộ, tất cả kiến chấp của 

Ngài Viện Chủ tan biến. 

Từ đó có câu : 

"Đơn Hà thiêu mộc Phật 

Viện chủ lạc mi mao". 

Có nghĩa là: 

"Đơn Hà đốt Phật gỗ, 

Viện chủ rụng lông mày". 

Sư phụ giải nghĩa rụng lông mày là rơi rụng kiến chấp lâu 

đời, là có Phật ở trong tượng gỗ. Một bài pháp rất sâu đậm, tôn 

tượng là biểu trưng Đức Phật, đã trải qua quá trình tu tập mới 

đạt được Tuệ Giác, tự  giác ngộ giải thoát sanh tử luân hồi, 

không thể đến cầu xin ông Phật gỗ giúp mình thoát khổ được. 

Ngài Đơn Hà đốt tượng Phật gỗ để cảnh báo, khai thị Pháp 

thân thanh tịnh là Phật tánh luôn hằng có bên trong của tất cả 

chúng sanh vạn loài. 

Phật tánh này phải tự tu, tự chứng, tự biết, khi tĩnh lặng, 

người ngoài không thấy được dầu có tha tâm thông. 

Sư phụ có giảng thêm rằng Ngài Đơn Hà đã chứng quả nên 

mới có thể đốt tượng để khai thị giúp người khác ngộ đạo, 

chúng ta còn mê muội mà bắt chước theo Ngài thì coi chừng bị 

quả báo. 
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Bạch Sư phụ, tuy trong mùa cách ly vì đại dịch Covid 19, 

chúng con có phước duyên lớn được Sư phụ tận tụy biên soạn 

và trao truyền một bài pháp rất đặc thù về câu chuyện “Thiền 

sư Đơn Hà đốt tượng Phật”, một chuyện nổi tiếng trong nhà 

thiền xưa nay, con có nghe mà không hiểu hết ý nghĩa, nay 

được Sư phụ giải thích tường tận, con quá vui mừng vì đã 

hiểu được thâm nghĩa của ý nghĩa đốt tượng Phật. Ý của 

Thiền sư Đơn Đà đốt tượng Phật là để đốt tâm mê muội của 

chúng sanh, chúng sanh lâu nay chỉ cầu khẩn, van xin ông 

Phật gỗ trong chùa ban Phước gia hộ, mà tự mình không biết 

là phải trở về tu luyện nơi lục căn, để nhận ra Phật tánh bên 

trong của chính mình. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính và tri ơn Sư phụ, 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Đi thi làm quan 

không bằng đi thi làm Phật!  
 

Kính đa tạ và tri ân Thầy với bài pháp thoại tuyệt vời sáng nay! 

Kính dâng Thầy bài thơ sau khi chiêm nghiệm những điều Thầy 

muốn truyền vào tâm thức đại chúng về cốt lõi Phật Pháp Kính 

chúc Thầy pháp thể khinh an và tịnh lạc, HH 
 

Tháo mũ Tú Tài đến  trường "học làm Phật " 

Nhờ mộng "Áng sáng hào quang" thật hữu duyên! 

Được hai Sư phụ ban pháp hiệu THIÊN NHIÊN " 

Ngầm dạy chánh pháp bằng thiêu MỘC PHẬT 
 

Đừng  tìm xá lợi, nơi biểu tượng ... rơi kiến chấp! 

Tự hộ trì sáu căn ... hiển lộ Phật tại tâm! 

Chiêm ngoạn ngọc  minh châu ... kệ thơ ngâm 

Cầu Thiên Tân, Lạc Dương "TĂNG VÔ SỰ"!  
 

Trí Thông Thiền sư "TRỜI XANH" chiếm ngự! 

"Nhìn Phật bằng tướng chân thật của pháp thân" 

Đa tạ Giảng sư luôn chỉ dạy ân cần 

Phản quang tự kỷ soi "Tánh giác hằng hữu"!  
 

Nơi Ngài Bàng Uẩn, Quốc sư Huệ Trung làm dụ 

Chuyện tranh châu Tần, Sở  được đan xen 

Hạt giống được tưới tẩm ... mầm mọc vượt lên 

Trí tuệ khởi sinh dừng nơi phương tiện giả lập!!! 
 

Nguyện nương theo Tổ Sư Thiền trọn đời tu tập!! 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

12/11/2020  
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Bàng Long Uẩn (740–808) 

Một Cư sĩ Thiền Tông ngộ đạo nổi tiếng thời nhà Đường 

 
Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 
Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài 185 về Cư 

Sĩ Bàng Long Uẩn  (740-808), Ngài là một cư sĩ Thiền tông, 

ngộ đạo nổi tiếng trong Phật giáo thời nhà Đường, đời thứ ba 

sau Lục Tổ Huệ Năng. 

Sư phụ có kể ở Cư Sĩ Bàng Long Uẩn được so sánh như Cư 

Sĩ Duy Ma Cật bên Ấn Độ, đặc biệt quê hương Việt Nam cũng 

có 1 Cư Sĩ nổi tiếng, đó là Cụ Lê Đình Thám (1897-1969), ông 

vừa là bác sĩ và vừa là Giáo thọ sư, giảng dạy Phật học cho 

Tăng Ni tại trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường Vân 

(Huế), ông có nhiều tác phẩm Phật học, trong đó nổi bật nhất là 

bản Việt dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 

https://quangduc.com/images/file/Mn3LFG2I2AgBAMVX/185-tt-thich-nguyen-tang-cu-si-bang-long-uan.jpg
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Cư Sĩ Bàng Long Uẩn người tỉnh Hồ Nam, là nhà Nho 

chuyên nghiệp, thanh đạm. Ngài đọc kinh sách Phật và thấy 

giáo lý Phật tuyệt vời. Ông để vợ con ở nhà và lên đường tìm 

chân lý. Ngài tìm đến Sư phụ Hy Thiên Thạch Đầu đảnh lễ 

và đặt câu hỏi: "Người không cùng muôn pháp làm bạn thì 

làm gì ?” 

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lấy tay bụm miệng ông, ông 

bỗng nhiên tỉnh ngộ. TS Thạch Đầu gật đầu hứa khả. 

TS Thạch Đầu hỏi Ngài muốn làm cư sĩ hay muốn phát tâm 

xuất gia, tập sự từ ba tháng đến một năm, Sư phụ mới quyết 

định. Ngài xin Sư phụ cho Ngài theo sở nguyện không cạo tóc 

xuất gia. Ngài ở lại chùa của TS Thạch Đầu tu. Ngài làm tất cả 

chấp tác, gánh nước, bửa củi...và luôn giữ Chánh Niệm trong 

công việc . 

Sau đó Ngài từ biệt đến tham vấn Thiền sư Mã Tổ đảnh lễ 

và cũng đặt cùng câu hỏi "Người không cùng muôn pháp làm 

bạn thì làm gì ?". 

Thiền sư Mã Tổ trả lời :"Đợi ông hút hết nước sông Giang 

Tây ta mới trả lời". 

Ngài ngộ được yếu chỉ sâu hơn với Tổ Thạch Đầu và ở lại 

tu hai năm. 

Sau khi đốn ngộ, Ngài về nhà, đem hết của cải ra sông 

Tương đổ bỏ xuống hết. Sư phụ có giải thích ý nghĩa sự buông 

bỏ hết tài sản là tận trừ gốc rễ của lòng tham của sanh tử luân 

hồi. Con trai và con gái không lập gia đình, cả nhà cùng hội 

họp để bàn lý Vô Sanh.  

Ngài Bàng Long Uẩn có làm bài kệ về chữ "giết hại" rất 

hay: 

"Hộ sanh cần phải giết Đây là bài kệ nói về đời sống của 

gia đình cư sĩ Bàng Long Uẩn: 
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"Hữu nam bất thú, Hữu nữ bất giá 

Đại gia đoàn biến đầu, Cộng thuyết vô sanh thoại" 

Có nghĩa là: 

"Có trai không cưới vợ, Có gái không gả chồng, 

Cả nhà chung hội họp, Đồng bàn lời vô sanh". 
 

Sư phụ giải thích lý Vô sanh có nghĩa là hành giả không 

dấy khởi vọng niệm trong mọi sát na, chính vọng niệm trong 

giờ phút hiện tại là đầu mối dẫn dắt hành giả trôi lăn trong sanh 

tử luân hồi, làm chủ hiện tại là làm chủ tương lai của đời mình. 

Vô sanh thì sẽ bất tử, thoát khỏi luân hồi. Hữu sanh thì hữu tử, 

hữu luân hồi. Lý vô sanh quá cao thâm, rất khó hiểu đối với 

chúng đệ tử, nhưng Sư phụ giải thích chỗ này sáng nay con 

nghe là hiểu ngay. Giờ phút hiện tại là giờ phút tuyệt vời, giữ 

chánh niệm, vô niệm trong hiện tại là mục đích tối hậu của 

người tu theo Phật, dù theo bất cứ pháp môn gì. 

Giết hết mới ở yên 

Hiểu được ý trong đó 

Thuyền sắt nổi phao phao". 

Sư phụ giải thích muốn hộ trì đời sống tịnh hạnh của mình 

là phải "giết hại", tức là phải giết hết vọng niệm, phiền não...thì 

mới giải thoát giác ngộ. 

Cuối đời, câu chuyện thị tịch của ông cũng rất ly kỳ. Ông 

biết mình sắp ra đi vĩnh viễn nên bảo con gái Linh Chiếu ra 

xem mặt trời đúng ngọ chưa và vô báo cho ông hay. Con gái 

Linh Chiếu ra xem rồi vào thưa: " Mặt trời đã đúng ngọ, nhưng 

đang có nguyệt thực, con mời Cha ra xem". 

Ông ra xem thì con gái Linh Chiếu lên tòa của ông ngồi kiết 

già và chấp tay thị tịch trước Thân phụ. Ông vào xem thấy con 
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gái đã ra đi nên cười hoan hỷ và bèn quyết định ở lại bảy ngày 

sau mới tịch. 

Bảy hôm sau, một người bạn đến thăm bệnh cho Ngài, Ngài 

gác đầu lên gối người bạn rồi thị tịch. Người con trai đang 

đang làm ngoài ruộng ngoài đồng hay tin cha mất cũng đứng 

yên thị tịch, rồi bà Bàng Long Uẩn lo lễ tang cho chồng con 

xong, bà cũng vào núi quy ẩn. 

Gia đình của Ngài Bàng Long Uẩn, đổ trút tài sản xuống 

sông, lần lượt an nhiên thị tịch ra đi tự tại nhẹ nhàng là một tấm 

gương sáng, một bằng chứng sống mà hàng Phật tử nên noi 

theo qua bài sám nguyện mà Sư phụ đã đọc minh họa vào cuối 

buổi giảng: 

Một lòng mỏi mệt không nài, 

Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa. 

Cha lành vốn thiệt Di Đà, 

Soi hào quang tịnh chói lòa thân con. 

Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, 

Con nay chánh niệm lòng son một bề. 

Nguyện làm nên đạo Bồ Đề, 

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương. 

Phật Xưa lời thệ tỏ tường, 

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh. 

Thệ rằng ai phát lòng lành, 

Nước ta báu vật để dành các ngươi. 

Thiện nam tín nữ mỗi người, 

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra. 

Ta không rước ở nước ta, 

Thệ không làm Phật chắc là không sai. 

Bởi vì tin tưởng Như Lai, 

Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng. 



155 

Lời thề biển rộng mênh mông, 

Nhờ ơn Đức Phật thoát vòng trần lao. 

Tội mòn như đá mài dao, 

Phước lành thêm lớn càng cao càng dầy. 

Cầu cho con thác biết ngày, 

Biết giờ biết khắc biết rày tánh linh. 

Cầu con tội khổ khỏi mình, 

Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian. 

Cầu con thần thức nhẹ nhàng, 

In như thiền định họ Bàng thuở xưa. 
 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn SP ban cho bài pháp đạt đạo 
của gia đình Ngài Bàng Long Uẩn đem lại niềm lạc quan cho 
chúng con là người cư sĩ biết tu theo chánh pháp thì vẫn thành 
tựu đạo lộ giải thoát nhẹ nhàng ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ngộ Huyền chỉ 

sau hai lần cùng một câu hỏi ! 

 

Bài đã sửa lại một chữ sai typo. Kính dângThầy bài thơ này 

sau khi học và nghe bài pháp tuyệt vời về một Cư sĩ được ví 

như Ngài Duy Ma Cật. Kính đa tạ HH. 

 

Triệt ngộ từ Mã Tổ với cùng một câu hỏi: 

“Chẳng bạn cùng muôn pháp là người gì? 

Tâm Không đậu thi tuyển Phật “Học Vô vi” 

Giữ vững ước nguyện trọn đời làm CƯ SĨ! 

 

“Vô khứ lai, thoát luân hồi” luận bàn lý! 

Ngay trong sát na có thể chứng quả vô sanh 

Tuỳ hỷ đạo tràng, thuyết phương tiện giả danh, 

Thị tịch tự tại, ba trăm kệ để lại! 

 

Xem Bàng Uẩn ngữ lục . ...nghiệm lời khí khái! 

Áp dụng ý Tổ Sư “VẠN PHÁP QUY TÂM” 

Kiến tánh ... không khó, chẳng dễ... thu thúc lục căn! 

Phàm phu khéo phân biệt đâu THỂ, Dụng! 

Đường đến Đạo tín rồi cần định hướng đúng !!! 

 

Kính tri ân Giảng Sư tải truyền diệu pháp đến đại chúng! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . 

 

Huệ Hương 

14/11/2020 
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Hương bối ngàn xưa 

 

Bài tổng hợp về Ngài Đơn Hà và Cư Sĩ Bàng Uẩn. 

Kính dâng Thầy để tri ân những bài pháp thoại quá tuyệt vời! 

Kính HH. 

 

Đọc Bích Nham Lục: 

“Nhất thiết sắc thị tức Phật sắc, 

Nhất thiết thanh thị tức Phật thanh” 

Người giác ngộ ... ngôn ngữ giả danh, 

Bước đầu vào Đạo ... nương phương tiện! 

 

Học Tổ Sư Thiền: 

Đơn Hà, Bàng Uẩn cùng trúng tuyển, 

Thi đậu làm Phật nhờ Tâm KHÔNG 

Thiêu mộc Phật, của cải xuống sông, 

Nguyên lý tối thượng - Đồng nhất THỂ !! 

 

Nghiệm đường tu: 

Điều phục Tâm ... xưa nay không dễ! 

Căn, cảnh khéo tránh... chúng tri âm. 

Ba cõi sáu đường chẳng ngoài Tâm 

Tánh Phật ...bản chất chung vạn Pháp!!! 

Hương bối ngàn xưa ... bao giờ lãnh nạp?? 

 

Huệ Hương 

14/11/2020 
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Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm (778-897) 

Đời thứ 4 sau Lục Tổ Huệ Năng 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài 187 về 
Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm ( 778 - 897 ). Ngài thuộc đời 
thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng. 

Ngài là một trong những Thiền sư nổi tiếng để lại dấu ấn 
trong đời tu học và giáo hoá. Ngài ngộ đạo sớm lúc 18 tuổi và 
trải qua 40 năm đào luyện nội tâm với Sư phụ Nam Tuyền Phổ 
Nguyện. 

Khi Sư phụ viên tịch, Ngài lên đường hành khước, vấn đạo 
và pháp chiến với 80 Thiền sư khác trong 40 năm kế tiếp. Khẩu 
khí của Ngài để lại cho đời là "Trẻ con bảy tuổi hơn ta thì ta 
hỏi nó, ông già trăm tuổi chẳng bằng ta thì ta dạy họ". 

Ngài xuất gia từ thuở bé ở chùa Hỗ Thông nơi làng của 
Ngài. Sau khi thọ giới Sa di, Ngài xin SP lên đường tới tham 
học với Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, và gặp TS đang 
nằm nghỉ trong phương trượng. 
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TS Nam Tuyền hỏi: “Vừa rời từ đâu tới?” 

Ngài thưa: “Vừa rời đoan tượng tới” 

(Sư phụ giải thích: đoan là nghiêm trang, tượng là con voi). 

TS Nam Tuyền hỏi: “Có thấy đoan tượng chăng?” 

Ngài thưa: “Không thấy đoan tượng nhưng chỉ thấy Như 

Lai nằm”. 

TS Nam Tuyền ngồi dậy hỏi: “Con là sa di có chủ hay là sa 

di không có chủ?”. 

Ngài thưa là có chủ. TS Nam Tuyền hỏi, chủ ở chỗ nào? 

Ngài chắp tay thưa: “Giữa mùa đông gió rét, ngưỡng mong tôn 

thể của Hoà thượng được muôn Phước”. 

TS Nam Tuyền thầm khen ngợi và gật đầu cho vào chúng 

tu học. 

Năm Ngài 18 tuổi, Ngài hỏi TS Nam Tuyền: “Thế nào là 

đạo”. TS trả lời: “Tâm bình thường là đạo”.  

Ngài hỏi: "Con có thể hướng đến đạo ấy không?" 

Sư phụ Nam Tuyền đáp: "Nghĩ tìm đến đạo là trái." 

Ngài lại hỏi: "Không nghĩ suy về đạo thì làm sao 

biết được đạo?" 

Sư phụ Nam Tuyền đáp: "Đạo không thuộc về hiểu biết hay 

không hiểu biết. Biết là vọng giác (khái niệm), không biết là vô 

ký (vô minh). Nếu thật đạt Đạo thì không còn nghi ngờ, [Đạo] 

như hư không thênh thang rộng rãi, đâu thể gượng nói là phải 

là quấy." 

Ngài nghe những lời này lập tức ngộ được huyền chỉ, liền 

sụp lạy và tạ ơn Sư phụ. 

Sư phụ giải thích "tâm bình thường" là bên trong không dấy 

khởi vọng niệm, bên ngoài không vướng nhiễm các pháp. Giữ 

được tâm bình thường ấy là đạt đến đạo, đạo ở đây chính là 

điểm đến cuối cùng của Phật Giáo, điểm đến đó là cắt đứt sanh 

tử luân hồi, mọi hành giả không cần phải đi xa để tầm đạo và 

cái đạo ấy có mặt ngay bây giờ và tại đây, nếu hành giả nhận 

ra được. 
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Ngài Triệu Châu sau khi thấy Tánh rồi, hỏi Sư Phụ Nam 
Tuyền tiếp tới phải làm gì? Sư phụ Nam Tuyền bảo: " Đến nhà 
đàn việt dưới núi làm con trâu đi ". 

Ngài cảm tạ Sư phụ đã chỉ dạy và được Sư phụ Nam 
Tuyền khen ngợi "Đêm qua canh ba trăng soi cửa". 

Sư phụ giải thích "làm con trâu dưới núi " là bản nguyện 
"biến nhập trần lao tác Phật sự", chứng ngộ rồi phải xuống 
núi để hóa độ chúng sanh. 

"Đêm qua canh ba trăng soi cửa" lời khen kỳ đặc của Thiền 
sư, ý nói giữa đêm tối vô minh sanh tử mà có trăng sáng Phật 
tánh soi vào cửa sổ của lòng mình, đời mình đã thay đổi từ nay 
trở đi. 

TS Triệu Châu có giai thoại uống trà rất nổi tiếng. Một vị 
Tăng đến hỏi đạo, Ngài bảo uống trà đi, hỏi câu thứ nhì rồi câu 
thứ ba, Ngài vẫn bảo uống trà đi. Sư phụ giải thích "uống trà 
đi" là thiền ngữ xuống lệnh cho hành giả "bặt dứt vọng niệm", 
chỉ có uống trà, thưởng thức vị trà và không còn gì nữa cả, 
không hỏi không đáp, không phải, không trái, không nhị biên, 
giữ chánh niệm trong giờ phút bây giờ và ở đây. 

Năm 897, ngày 2 tháng 11, Ngài có chút bệnh, nằm 
nghiêng bên phải an nhiên thị tịch, thọ thế 120 tuổi. 

Bạch Sư phụ, chúng con kính tri ơn SP dày công biên soạn 
đến nay đã tới 187 bài pháp thoại về chư vị Tổ Sư, Thiền sư; 
cuộc đời tu tập và hành đạo của mỗi vị như một huyền thoại, 
lung linh kỳ ảo đối với phàm phu tâm của chúng con. Chúng 
con xin phát nguyện tu tập để đạt được “Tâm bình thường là 
đạo”,  trong không vọng động, ngoài không vướng duyên, ngay 
đó thoát khỏi trầm luân sanh tử luân hồi, để không phụ lòng 
giáo hóa của quý Ngài. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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KIẾN TÁNH 

chỉ bước đầu để học Thiền 
 

Kính dâng Thầy bài thơ học pháp hôm nay với tất cả 

sự thành kính tri ân những lời chỉ dạy xuyên qua thiền sử tích .. 

kính đa tạ, HH. 

 
Sa di có chủ khi mười tám tuổi, 

Mượn lời chúc  phước ...môn đệ Ngài Nam Tuyền. 

Kiến tánh chỉ bước đầu tiên để học Thiền 

Thêm bốn chục năm "Bình thường Tâm là Đạo". 
 

Áo nghĩa thâm sâu, một niệm đừng khởi tạo. 

Bên ngoài chớ vướng nhiễm mọi  pháp trần, 

Tại đây bây giờ ...Phật chánh điện bản thân! 

Ngộ huyền chỉ  "Còn tìm nghĩ là trật". 
 

Phật là phiền não, phiền não là Phật! 

“Con chó có Phật tánh” công án nổi danh, 

Không ... do nghiệp thức bao che quanh 

Có... biết nghiệp dục ái... còn cố phạm! 
 

Con trâu dưới núi, “người ấy” trăng chói sáng! 

Uống trà ... chánh  niệm muôn pháp nhất như 

Tiếp khách ..thượng, trung, hạ ...ấy tâm từ, 

Tám mươi tuổi dừng vân du truyền chân pháp. 
 

Quan Âm thiền viện thêm bốn mươi năm hạ lạp, 

Viên tịch an nhiên .. trăm hai mươi tuổi nhiệm mầu. 

Chân Tế Đại Sư! Tùng Thẩm Triệu Châu, 

Vi diệu, giản đơn, Tổ Sư Thiền gương mẫu! 

Huệ Hương 

19/11/2020 
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Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện (748-835) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 186 về 

Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện ( 748-835 ). Ngài thuộc đời 

thứ ba sau Lục Tổ Huệ Năng. Ngài là một trong những Thiền 

sư nổi tiếng của Thiền tông Trung Hoa với công án Nam Tuyền 

trảm miêu (Nam Tuyền chém mèo). 

Ngài họ Vương, chào đời tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, 

Trung Hoa. Đời Đường niên hiệu Chí Đức thứ 2, Ngài xuất gia 

tu học với Thiền sư Đại Huệ ở núi Đại Ngung. Năm 30 tuổi 

Ngài lên núi Cao Nhạc thọ giới Cụ túc. Ngài làu thông Kinh, 

Luật, Luận. Sau đó Ngài đến học với Ngài Mã Tổ, đắc được du 

hí tam muội (chánh định) đạt đến thần thông diệu dụng. 

Một hôm Ngài bưng cháo lên trai đường.  Sư phụ Mã Tổ 

hỏi "trong thùng là cái gì?” Ngài trả lời rất mất lịch sự: "Lão 

https://quangduc.com/images/file/gvmZx6KK2AgBAIV_/186-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-pho-nguyen-1-.jpg
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già nầy nên ngậm miệng, nói năng làm gì ". Sư phụ Mã Tổ im 

lặng vì biết Ngài nói đúng. 

Sư phụ giải thích, về sự là cháo bát bửu dưỡng sinh gồm 8 

thứ: 1/gạo lức, 2/ hạt sen, 3/đậu xanh, 4/đậu đỏ, 5/ táo tỏ, 6/ kỷ 

tử, 7/ nấm tuyết, 8/nấm mộc nhĩ (tai mèo). Sư phụ có kể trên 

Chùa Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn hiện vẫn còn lưu giữ 3 chảo lớn 

(đường kính 2 mét) mỗi năm nấu 18 chảo cháo này để ban phát 

cho mấy ngàn dân làng ăn trong ngày 4/4 vía Bồ Tát Văn Thù. 

Nhưng về lý trong "thùng ngũ uẩn  dung chứa" thể tánh tịnh 

minh, chân tâm thường trú", cái ấy không nói bằng lời được, 

nên phải "ngậm miệng" mà tự biết, tự hiểu và tự ngộ. 

Sau đó Ngài tạ từ Sư phụ Mã Tổ và đến núi Nam Tuyền cất 

am tu tập ở đó suốt 30 năm, nên người đời gọi Ngài là TS Nam 

Tuyền Phổ Nguyện. 

30 năm đào luyện nội tâm chưa rời khỏi núi, nhưng danh 

tiếng của Ngài Nam Tuyền vang xa. 

Sau đó, vị lãnh đạo của thành Tuyền Châu là Lục Công 

Tuyên thỉnh Ngài xuống núi giáo hoá.  

Một hôm Ngài đến thăm một trang chủ (nơi trồng lúa của 

chùa Ngài). Vị trang chủ thiết trí trang hoàng đón tiếp, Ngài 

hỏi trang chủ sao biết Ngài đến mà chuẩn bị đón tiếp, vị trang 

chủ thưa là đêm qua có thổ địa báo tin. Ngài tự trách tâm Ngài 

thiếu tĩnh lặng, khởi niệm thì quỷ thần mới biết, Phật tánh 

thanh tịnh thì không ai biết. 

Sư phụ nhắc là khi tâm dấy khởi lên thì quỷ thần đều biết, 

nên cẩn trọng từ trong tâm thức, không dấy khởi vọng niệm. 

Ngài đã để lại đời một công án nổi tiếng Nam Tuyền chém 

mèo. Trong thiền viện của Ngài có một con mèo đẹp đến ở, Tăng 

chúng ở nhà Đông và nhà Tây tranh giành sở hữu con mèo, Ngài 

yêu cầu phải nói một câu, nếu không Ngài chém con mèo. 



164  

Tăng chúng quá sợ làm thinh. Ngài liền chém con mèo. 

Sư phụ giải thích hình ảnh chém con mèo là chém đứt cái 

vô minh, vô minh đứt thì sẽ không còn tranh chấp nữa. SP có 

nhắc đến Thiền sư Tuyên Hoá thiết lập Vạn Phật Thánh Thành 

ở Mỹ, Ngài đưa ra 6 đại tông chỉ để giáo hóa đồ chúng: 

1/Không tranh, 2/không tham, 3/không mong cầu, 4/không ích 

kỷ, 5/không tự lợi, 6/không nói dối. Tông chỉ đầu tiên của TS 

Tuyên Hoá là Vô Tranh, rất quan trọng, mong mọi đệ tử ghi 

nhớ tông chỉ này để áp dụng. SP cũng báo tin vui là khi hết 

dịch cúm Vũ Hán, Sp sẽ hướng dẫn đoàn hành hương đến Vạn 

Phật Thành dự khoá thiền ba tuần ( bạch SP, con rất vui khi 

biết tin này, con xin ghi tên nếu con còn sức khỏe, con biết ở 

đó, người trên 70 tuổi được đặc biệt cho tham dự với điều kiện 

dễ hơn ). 

Lúc Ngài Nam Tuyền sắp viên tịch, Ngài Tùng Thẩm hỏi 

Ngài sẽ đi về đâu. Ngài trả lời "sẽ làm con trâu dưới núi". 

Sư phụ giải thích rất hay về hình ảnh "tái sinh làm trâu" này 

của TS Nam Tuyền, tức là bản nguyện của Ngài là "Biến Nhập 

Trần Lao Phật Sự", Ngài sẽ trở lại cõi giới này để tiếp tục thực 

thi Bồ tát hạnh, cứu khổ độ sanh: 

"Tùy cơ ứng biến cõi trần 

Phân thân vô số độ dần chúng sinh. 

Nước Từ rưới khắp nhân thiên 

Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha. 

Khắp hòa thế giới gần xa 

Diễn dương diệu pháp, trước là độ sinh. 

Những nơi khổ thú trầm luân 

Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành. 

Chỉ cần thấy dạng nghe danh, 

Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau". 
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Đến Niên hiệu Thái Hòa thứ tám (834 T.L.) ngày Rằm 

tháng Hai, Ngài có chút bệnh, ngồi kiết già an nhiên thị tịch, 

thọ thế 87 tuổi. 

Bạch Sư phụ, chúng con kính tri ơn SP đã ban pháp mầu 

trong thời gian cách ly đại dịch này, đến nay là bài giảng thứ 

186 về chư vị Thiền sư và hành trình tu chứng của quý Ngài, 

mỗi vị mỗi khác nhưng nét chung rất kỳ đặc và rất vi diệu, 186 

con đường đạt đạo kỳ thú như truyện cổ tích, lung linh tuyệt 

đẹp, thần thông diệu dụng mà quý Ngài đã thực chứng, đã thị 

hiện để mang niềm tin lạc quan cho lộ trình tu tập, giác ngộ và 

giải thoát ngay hiện đời này. 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Cung kính 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 

 

 

 

 

 



166  

Chẳng phải Tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải Vật!  

 
Kính dâng Thầy lời thơ tóm tắt yếu nghĩa 

của bài pháp thoại hôm nay. Kính đa tạ Thầy . HH. 

 

 

"Nam Tuyền trảm miêu" công án Bích Nham Lục! 

Trí thế gian, ngôn ngữ khó lạm bàn 

Chém ngay vọng niệm, hiểu thông rõ ràng 

Tùng Thẩm Triệu Châu mượn giày giải đoán. 

 

Phải quấy, lợi danh, không tranh, không bám, 

Bình đẳng, bất nhị, nào sạch nào dơ 

Trú trước giả danh ...tìm cầu chỉ ngu ngơ 

Tâm tướng khởi, sanh các pháp chẳng thật!  

 

Chẳng phải Tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải Vật, 

Hạnh nguyện độ sanh, nương chút biện tài 

Sở tri ngu vi tế ....dù hội tánh bản lai 

Thể nghiệm giác ngộ Thiền ....VÔ TÂM DIỆU DỤNG!  

 

Xứng danh đệ tử Mã Tổ, giáo hoá hùng dũng! 

Kính đa tạ Giảng Sư  ... Tổ Sư Thiền truyền tụng  

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

17/11/2020 
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Thiền sư Đại Châu Huệ Hải 

(Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng) 

 
Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được nghe bài pháp 

thứ 188 về Thiền sư Đại Châu Tuệ Hải. Ngài thuộc đời thứ 3 

sau Lục Tổ Huệ Năng. Năm sanh của Ngài không được rõ, 

khoảng cuối thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 8, đời Đường. 

Ngài là một trong sáu đại đệ tử của Thiền sư Mã Tổ Đạo 

Nhất (709-788), 5 vị đại đệ tử kia là Ngài Hoài Hải, Nam 

Tuyền, Pháp Thường, Trí Tạng & Bảo Triệt. 

Ngài họ Châu, quê ở Kiến Châu, Ngài xuất gia từ nhỏ 

với Hòa thượng Đạo Trí ở chùa Đạo Vân tại Việt Châu, sau đó 

Ngài đến tham vấn Thiền sư Mã Tổ. TS Mã Tổ hỏi: Con từ đâu 

đến? Ngài đáp "Con từ chùa Đại Vân xứ Việt Châu đến" 

https://quangduc.com/images/file/FAEDOMON2AgBALNH/188-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-hue-hai.jpg
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TS Mã Tổ hỏi "Đến đây tính cầu việc gì? "' đáp: - Đến cầu 

Phật pháp. 

TS Mã Tổ hỏi: Kho báu nhà mình không chịu đoái hoài, bỏ 

nhà chạy đi tìm cái gì?  

Ngài lễ bái và thưa: - Cái gì là kho báu nhà mình của Huệ 

Hải? 

TS Mã Tổ hỏi: "Chính nay con hỏi ta là kho báu của con, 

đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu 

bên ngoài". 

Ngay câu này, Ngài liễu ngộ và vui mừng lễ tạ. Ngài ở lại 

tu học với Sư phụ Mã Tổ sáu năm. 

Sư phụ có kể Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, 

Sơ tổ của Thiền phái Trúc Lâm. Ngài để lại bài thơ ngộ đạo nổi 

tiếng và cùng 1 chủ ý với lời khai thị của Mã Tổ giúp cho TS 

Huệ Hải ngộ đạo, đây là bài của TS Điều Ngự Giác Hoàng: 

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.” 

 

Dịch nghĩa: 

"Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, 

Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm 

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền". 
 

Khi TS Tuệ Hải nghe Bổn sư ở quê lâm bệnh, Ngài về quê 

nhà hầu Bổn sư để trả hiếu. Trong thời gian này, Ngài có viết 

luận bản " Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn" và người cháu của 

Ngài lén đem trình lên Mã Tổ, Ngài Mã Tổ  xem xong, đã khen 
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ngợi, ấn chứng và thọ ký rằng "Nay ở Việt Châu có Đại Châu 

(viên ngọc châu tròn sáng) và từ đó Ngài có tên là Đại Châu 

Thiền sư. 

Một Pháp sư đến tham vấn hỏi Ngài: “Thế nào là Phật?”. 

Ngài Huệ Hải đáp: “Hồ nước trong đối diện chẳng phải 

Phật là gì?” 

Sư phụ giải nghĩa ý của Ngài là Phật sẽ hiện ra nếu như hồ 

nước trong, nếu nước vẩn đục thì tìm cách làm lắng trong thì 

Phật xuất hiện. 

Pháp sư hỏi: “Như vậy Ngài nói pháp gì để độ người”. 

Ngài Huệ Hải đáp: “Bần đạo chưa từng có pháp gì để độ 

người”. 

Pháp sư hỏi: “Thiền sư nhà tối như thế ư?”. Sư phụ giải 

thích ý của pháp Sư chê Ngài Huệ Hải, nhà tối là vô minh, 

ngu si. 

Ngài Huệ Hải hỏi: “Như vậy đại đức nói pháp gì để độ 

người”. 

Pháp sư đáp: “Giảng kinh Kim Cang Bát Nhã đã được 20 

lần”. 

Ngài Huệ Hải hỏi: “Kinh nầy ai nói”. 

Pháp sư đáp: “Thiền sư khéo nói đùa, Ngài không biết kinh 

Phật sao mà hỏi”. 

Ngài Huệ Hải nói: “Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy 

nếu nói Như Lai có nói pháp là không bao giờ thấy Như Lai” 

Pháp sư rúng động chịu thua. 

Ngài Huệ Hải khai thị: “Từ trước tới giờ chưa từng ngộ là 

mê, âm thanh sắc tướng là giả có, phải trở về bản tâm thanh 

tịnh, thể tánh tịnh minh, Phật tánh, thường hằng trong tất cả 

vạn loài chúng sanh”. 
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Những vị Tổ đều biểu hiện Vô Sư Trí, là Bồ Tát hóa thân, 

tiếp nối dòng suối pháp của Như Lai trao truyền từ sơ tổ Ca 

Diếp đến nay không gián đoạn. 

Bạch Sư phụ, 

Hôm nay chúng con được SP ban cho một bài pháp rất kỳ 

diệu của một Thiền sư không rõ xuất thân và cũng không có 

ngày thị tịch, nhưng sự chứng đắc rất nhẹ nhàng ngay sau một 

câu trả lời của Sư phụ Mã Tổ là tự tìm kho pháp báu bên trong 

lòng mình, và làm cho một pháp sư rúng động vì hiểu sai nghĩa 

Kinh Kim Cang mà pháp sư đã có giảng 20 lần. 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Việt Châu 

có Đại Châu tròn sáng, thấu suốt! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ sau khi được nghe bài pháp thoại tuyệt 

vời dù yếu nghĩa rất thậm thâm khó biết đời kiếp nào    đốn ngộ 

được với căn cơ mình. Kính đa tạ và tri ân, HH. 

 

“Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài” lời khai thị 

Ngộ huyền chỉ, tự quán sát kỹ càng, 

Sáu năm, về lại phụng dưỡng Bổn Sư ẩn tàng, 

ĐỐN NGỘ NHẬP YẾU ĐẠO  MÔN LUẬN hoàn mãn. 

 

Việt Châu có Đại Châu thấu suốt tròn sáng! 

Kim Cang, Niết Bàn, Duy Ma thiền giáo đồng hành... 

Thể tánh tịnh minh chưa từng tử, chưa từng sanh 

Phật Di Đà họ Kiều Thi Ca, cha Nguyệt Thượng 

Mẹ Thù Thắng Diệu Nhan ....từ vô lượng! 

 

Nghĩa Như các pháp ...chính gọi Như Lai 

Bồ tát độ chín loài chúng sanh khi niệm hiển bày 

Cầu Đại Niết Bàn “KHÔNG TẠO NGHIỆP SINH TỬ” 

Nghe pháp thoại liền tìm về thiền sử, 

Ngưỡng phục Giảng Sư căn cơ hẳn thượng thừa 

Mượn ngôn ngữ phương tiện diễn giảng tích xưa 

Tác Như Lai sự ...may mắn người Vô Sự! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

 

Huệ Hương 

22/11/2030 
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Thiền sư Đại Mai Pháp Thường (752-839) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 189 

Thiền sư Đại Mai Pháp Thường (752-839). 

Ngài thuộc đời thứ 4 sau Lục Tổ Huệ Năng. Ngài họ Trịnh, 

người tỉnh Hà Bắc. Ngài xuất gia lúc bé ở chùa Ngọc Tuyền. 

Thuở ban sơ, Ngài đến thăm TS Mã Tổ và thưa hỏi: “Thế 

nào là Phật”. 

TS Mã Tổ trả lời: “Tức Tâm tức Phật”. 

Ngài vừa nghe là ngộ liền, Ngài sụp lạy tạ ơn Sư phụ. 

Cuộc đời Ngài rất đơn giản về tiểu sử và lúc ngộ đạo, chỉ có 

bốn chữ “Tâm này là Phật”. 

Sư phụ giải thích: 4 chữ ngộ đạo này rất hay nhưng chúng 

sanh đã hiểu sai và chấp tánh 4 chữ này, họ nói "Tâm này có 

Phật rồi cần gì quy y Tam Bảo? cần gì đi chùa?". Để có được 
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tâm Phật đâu có đơn giản như thiên hạ nghĩ, phải trải qua trăm 

đắng ngàn cay, gọt dũa, đào luyện nội tâm, phải quy y, phải đi 

chùa, phải dự khóa tu... để đạt đến Phật tâm kia. Tức tâm tức 

Phật là Chơn Tâm, là Thanh tịnh Tâm, là Phật tâm bất sanh bất 

diệt thường hằng trong tất cả chúng sanh. Phàm tâm là tâm 

sanh diệt theo duyên phiền não từ bên ngoài. 

Sau khi ngộ đạo, Ngài tạ từ Sư phụ Mã Tổ, đến Rừng Mai 

cất am để ẩn tu, nên Ngài được gọi là Đại Mai. Ngài ở tu trong 

rừng Mai này 30 năm. 

Sư phụ có kể về trái mai có tên khác là có trái mơ, nghe rất 

thanh thoát, thi vị, và có những trùng hợp: 

Ngài Chu Mạnh Trinh có làm bài thơ tả cảnh chùa Hương 

Tích mà Sư phụ diễn đọc quá hay: 

“Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay 

Kìa non non, nước nước, mây mây, 

Đệ nhất động hỏi là đây có phải? 

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, 

Lửng lờ khe Yến cá nghe kinh. 

Thoảng bên tai một tiếng chày kình, 

Khách tang hải giật mình trong giấc mộng”. 

Sư ông Nhất Hạnh có thành lập Làng Mai ở Am Phương 

Bối, Việt Nam từ thập niên 60. Sau vì chiến tranh, Sư ông lên 

đường, rồi lập Làng Mai ở Pháp. Làng Mai ở Pháp ngày nay 

cũng có liên quan đến Rừng Mai ngày xưa của Thiền sư Pháp 

Thường. 

Một hôm có một vị Tăng trẻ lên rừng tìm cây làm gậy cho 

Sư phụ, đi lạc tới rừng Mai không biết đường ra, và gặp được 

Ngài Pháp Thường. 

Vị Tăng thưa hỏi: “Ngài ở núi bao lâu rồi?”. 

Ngài Pháp Thường đáp: “Chỉ thấy bốn núi xanh lại vàng” 

Sư phụ giải thích, bốn núi là ví dụ của Đức Phật để khai 

thị cho Vua Ba Tư Nặc quán chiếu về "sanh, lão, bệnh, tử" 
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hay "sanh, trụ, hoại, diệt", đang tiến dần đến cuộc đời của 

chúng sanh. 

Ngài chỉ đường cho vị Tăng nương theo suối đi ra. 

Sau khi nghe vị Tăng về thuật lại, Sư phụ của vị Tăng nghĩ 

có thể là Ngài Pháp Thường, và sai đệ tử lên thỉnh Ngài xuống 

núi. Ngài viết thơ từ chối với lời khiêm nhường: “Cây khô gãy 

mục tựa rừng xanh...dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm”. 

Ngài Mã Tổ hay tin, hoan hỷ sai một vị Tăng lên núi thăm 

dò xem Ngài có đắc pháp gì ở Mã Tổ. Ngài Pháp Thường nói 

“Tức Tâm Tức Phật”. 

Ngài Mã Tổ ấn chứng cho đệ tử Pháp Thường là "trái mai 

đã chín", ý nói Ngài đã đạt đạo tới mức Thượng thừa. 

Từ khi được ấn chứng, danh tiếng Ngài vang xa, tín chúng 

đổ sô về học pháp rất đông. Ngài Thượng đường dạy chúng: 

"Mỗi người tự xoay tâm lại tận nơi gốc, chớ theo ngọn. 

Đạt được gốc thì ngọn tự đến. Tâm này nguyên là cội gốc tất cả 

pháp thế gian và xuất thế gian, tâm sanh thì các thứ pháp sanh, 

tâm diệt thì các thứ pháp diệt". 

Trước khi viên tịch, Ngài gọi chúng đệ tử đến bảo: "Đến 

không thể kềm, đi không thể tìm". Nói xong, Ngài kiết già an 

nhiên thị tịch, thọ thế 88 tuổi. 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn SP hôm nay ban cho đại 

chúng cuộc đời của một vị Thiền sư rất đơn giản về tiểu sử và 

cả về ngộ đạo. Công án "Tức Tâm Tức Phật", tâm này là Phật, 

rất nhẹ nhàng, chỉ cần tự quay lại tìm Phật tại tâm mình bây giờ 

và tại đây. Mỗi vị Tổ ra đời thị hiện một cách đắc pháp huyền 

diệu khác nhau, nhưng cùng một vị đó là vị giải thoát. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tức Vật  này, chẳng Vật  khác! 
 

Con kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghe pháp thoại  

sáng nay ...đã mang lại nhiều tịnh lạc ngay tại đây và bây giờ.     

Kính chúc Thầy pháp thể khinh an và kính đa tạ, HH. 
 

Túc duyên nhiều đời... ngộ lần đầu tham vấn 

“ Tức Tâm tức Phật”, Phật chính tâm này. 

Ba mươi năm ẩn tu, am cỏ tại rừng mai 

Chỉ người đi lạc “nương theo dòng suối” 
 

Pháp đệ nghe tin ...vấn an mời xuống núi! 

Đáp “Mấy độ Xuân về ..lòng chẳng đổi thay” 

“PHI TÂM PHI PHẬT “được ấn chứng lần hai 

Sư phụ Mã Tổ...“ Trái Mai đã chín !" 
 

Từ đấy thỉnh Sư thượng đường ...người tin, kính! 

Cầu giải thoát ... gốc chỉ việc xoay tâm 

Hai vị Tăng luận tranh   “ Ai sơ, Ai thân?” 

Đáp “Thân thì không hỏi” dừng nghi kiến!  
 

Một lần mộng thần linh mách “Ngụ lâu ...tai biến” 

Bài pháp ẩn tàng “Cõi trần tạm chẳng lâu! 

Trước khi viên tịch, di chúc nhiệm mầu 

TỨC VẬT NÀY, CHẲNG PHẢI VẬT KHÁC!  
 

Đa tạ Giảng Sư, bài pháp thoại ...mang tịnh lạc! 

“Tánh nghe thường trú” muôn đời có thật! 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

Huệ Hương 

4/11/2020 
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Thiền sư Tây Đường Trí Tạng - (735 - 814) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài Thiền sư 

Trí Tạng Tây Đường, đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng. 

Ngài xuất gia năm 8 tuổi, thọ giới cụ túc năm 25 tuổi. Một 

thầy tướng nói Ngài có cốt cách phi phàm, có túc duyên từ kiếp 

trước, sẽ là phụ tá cho pháp vương. 

Ngài được Mã Tổ cho nhập chúng tu học và sau đó được 

Mã Tổ ấn chứng, sử sách không có ghi cách ngộ đạo của Ngài. 

Một hôm Mã Tổ sai Ngài đến kinh đô Trường An dâng thơ 

cho Quốc Sư Huệ Trung, Quốc sư là đại đệ tử của Lục Tổ và là 

Sư thúc của Ngài. 

Quốc Sư  Huệ Trung hỏi: “Thầy con nói pháp gì để dạy cho 

người”. 
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Ngài Trí Tạng đi vài bước từ Đông sang Tây rồi đứng lại. 

Quốc Sư Huệ Trung hỏi: “Chỉ có cái ấy hay còn cái gì?”. 

Ngài Trí Tạng trở lại đứng bên Đông. 

Quốc sư Huệ Trung bảo:" Cái đó là của thầy con,  còn phần 

con thì thế nào? 

Ngài Trí Tạng thưa: “Con đã trình tương tợ với Hòa thượng 

rồi" 

Sư phụ giải thích là Ngài Trí Tạng đi những bước đi trong 

chánh niệm, tâm tĩnh lặng, vô niệm, không vọng tưởng sinh 

khởi. 

Sư phụ cũng giải thích qua cái nhìn của hành giả Tịnh độ, 

"đi từ Đông sang Tây" là đi từ cõi phàm sang cõi thánh", rồi 

"từ  Tây trở lại Đông" là quay trở lại cõi Ta bà để tế độ chúng 

sanh. 

Mã Tổ hỏi đệ tử Trí Tạng: "Sao con không xem kinh?" 

Ngài thưa: "Kinh đâu có khác" 

Mã Tổ khuyên "Tuy nhiên như thế, song con về sau vì 

người mà cần phải xem" 

Ngài bạch: "Con bệnh cần phải trị dưỡng, đâu dám nói vì 

người". 

Mã Tổ ấn chứng "Về sau con sẽ làm Phật pháp hưng thạnh 

ở đời" 

Sư phụ giải thích: Lúc đầu Ngài Trí Tạng không xem Kinh 

vì Ngài theo lời dạy trong kinh Viên Giác  là "Nhất thiết tu đa 

la giáo như tiêu nguyệt chỉ", có nghĩa "tất cả kinh Phật dạy như 

ngón tay chỉ mặt trăng". Ở đây, Ngài Trí Tạng đã thấy trăng 

rồi nên buông ngón tay, Ngài "qua sông nhưng không lụy đò", 

Ngài khác với chúng ta ở chỗ này. Nhưng Sư phụ Mã Tổ 

khuyên "Tuy nhiên như thế, song con về sau vì người mà cần 

phải xem", có nghĩa là khi ra giáo hóa chúng sanh con phải 
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trích cú tấm chương, dẫn giải kinh sách, lời Phật dạy để làm 

nền tảng tín tâm cho chúng sanh. Chính nhờ lời khuyên này mà 

về sau Ngài Trí Tạng ra giáo hóa, độ rất nhiều người, đặc biệt 

có nhiều đệ tử từ nước Tân La (Triều Tiên ngày nay) sang học 

với TS Trí Tạng và mang thiền tông về phát triển ở xứ sở đó 

như Thiền sư Đạo Nghĩa (sáng lập phái Ca Trí sơn), Thiền 

sư Hồng Trắc (khai sáng phái Thực Tướng Sơn), Thiền sư Huệ 

Triết (sáng lập phái Đồng Lý sơn). 

Đến ngày mùng 8 tháng 4 năm Nguyên Hòa thứ chín, Ngài 

Trí Tạng an nhiên kiết già viên tịch, thọ thế 80 tuổi đời và 55 

tăng lạp. Vua Hiến Tông Trung Hoa ban hiệu cho Ngài là Đại 

Tuyên giáo Thiền sư. 

Bạch Sư phụ, con kính tri ơn Sư phụ đã tận tụy ban pháp 

thoại cho chúng con kiến thức về Pháp Phật, rất thâm sâu vi 

diệu, trân quý vô ngần, con đường  truyền mạng mạch chánh 

pháp của Như Lai tới nay tròn 190 ngày, bao gồm những bài 

giảng về 108 bài kệ đảnh lễ Tam Bảo (do HT Trí Thủ soạn), rồi 

thập đại đệ tử Phật, rồi từ Sơ Tổ Ca Diếp ở Ấn Độ, Tổ Bồ Đề 

Đạt Ma ở Trung Hoa, và nay Tổ Trí Tạng Tây Đường... không 

hề bị gián đoạn. Mười phương Chư Phật, Chư Tổ...vẫn còn 

trong thế giới thiêng liêng cao cả và luôn gia hộ cho chúng 

sanh từng bước lột bỏ mê mờ để đạt tự tánh Giác luôn thanh 

tịnh tròn sáng ẩn tàng bên trong. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Hưng thịnh Phật Pháp đất Triều Tiên! 

 

Con kính dâng bài thơ trình pháp sau khi nghe pháp thoại  

sáng hôm nay về TS Tây Đường Trí Tạng  

Kính chúc Thầy luôn pháp thể khinh an dù quá nhiều  

Phật Sự và kính đa tạ, HH. 

 

Túc duyên ...xuất gia từ bé lại thêm hảo tướng! 

Trứ danh hàng đệ tử ....hầu Pháp vương 

Trình pháp bước đi tịnh lạc tương đương 

Sư Ông Huệ Trung thầm khen ấn chứng! 

 

Tây Đường Tự... giảng CÓ -KHÔNG tùy thể dụng, 

Trí Tạng đầu trắng khi được hỏi ý Tổ Sư! 

Đào luyện nội tâm ...thấy Tánh rồi ...học kinh thư 

Đại Giác, Đại Tuyên Giáo Thiền sư ... Đức vua ban pháp hiệu. 

 

Đa tạ Giảng Sư, 

bài pháp thoại nhuần ôn điều chính yếu: 

Buông bỏ trú trước trên ngôn ngữ, văn danh 

Nương vào lời kinh Phật để giáo hoá quần sanh, 

Dùng niềm tin làm phương thuốc bịnh chữa bịnh đúng 

Đất Tân La (Triều Tiên) quả được nhiều ân sũng!!!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Huệ Hương 

26/11/2020 
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Thiền sư Ma Cốc Bảo Triệt, 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 191 

trong thời gian cách ly đại dịch Covid-19 về Thiền sư Ma Cốc 

Bảo Triệt. 

Ngài thuộc đời thứ ba sau Lục Tổ Huệ Năng, là đệ tử đắc 

pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất, và đặc biệt ngày sanh và 
ngày viên tịch không được biết. 

Chúng con chỉ biết giai đoạn Ngài đến học pháp và hầu 

cạnh Mã Tổ. Một hôm đi ngang qua hồ nước, Ngài Bảo Triệt 

hỏi Sư phụ Mã Tổ: “Thế nào là Đại Niết Bàn” 
Mã Tổ nói: “Gấp” 

Ngài Bảo Triệt thưa hỏi: “Gấp là gì”. 

Mã Tổ chỉ xuống hồ nước, Ngài Bảo Triệt hoát nhiên đại 

ngộ và sụp lạy đảnh lễ Mã Tổ. 
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Sư phụ giải thích nước luôn động vì có sóng, nhưng tánh 

thấy của Ngài Bảo Triệt thì tĩnh lặng, Ngài không chạy theo 

duyên pháp động của nước, tức là không bị ngoại cảnh chi 
phối, tâm Ngài vẫn tịch nhiên dù cho Sư phụ bảo nhìn xuống 

hồ nước, ngay đó Ngài đã liễu ngộ. 

Sư phụ giải thích thêm về ý nghĩa "Đại Niết Bàn". Quý sư 

Nam Tông phát âm là Níp-Bàn (Nibbana), gần giống âm của 

nguyên ngữ Pali, trong khi Phật giáo Bắc Tông đọc là Niết-

Bàn, phiên âm nguyên ngữ Sanskrit (Nirvana). 

Nghĩa đen của Niết bàn là: Nir: ra khỏi, xa lìa, ly 

khai, vana: rừng rậm, dơ bẩn, con đường vòng vo... Niết bàn có 

nghĩa là hành giả đã ly khai, ra khỏi rừng rậm của phiền não, 
vô minh, tham ái; chấm dứt con đường vòng vo của luân hồi 

sanh tử khổ đau. 

Sư phụ giải thích chi tiết về ý nghĩa Niết bàn, có 4: 

1/ Hữu-dư Niết-bàn: là Niết-bàn của bậc Thánh Alahan đã 

diệt tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não, nhưng thân 
ngũ-uẩn vẫn còn tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2/ Vô-dư Niết-bàn: là Niết-bàn của bậc Thánh A La Hán đã 

diệt tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não, và đã viên 

tịch, không còn thân ngũ-uẩn nữa. 
3/ Niết Bàn Tự Tánh: Niết Bàn tự tánh sẵn có trong 

mọi chúng sanh, nó vốn sẵn có tánh Niết Bàn không phải tu tập 

mới có. Như mặt trăng, tánh vốn tròn và sáng, không phải đợi 

hết mây mới có trăng. 

4/ Niết Bàn Vô Trụ Xứ: Niết Bàn ở khắp mọi nơi, chư vị 
Bồ Tát khi giác ngộ, biến nhập trần lao để giáo hóa chúng 

sanh, lấy sự sanh tử của chúng sanh làm cảnh giới Niết bàn của 

bản thân. 

Sư phụ cũng kể chuyện Đức Thế Tôn giải thích ý nghĩa 

Niết Bàn là "củi hết lửa tắt". Củi là năng lượng tham ái, đưa 
chúng sanh vào cõi giới sanh tử luân hồi. Lửa tắt là Niết Bàn là 

thanh lương, mát mẻ, giải thoát. 
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Bạch Sư phụ, nhờ SP giải thích hôm nay con mới rõ nghĩa 

chữ Niết Bàn, quá hay, quá vi diệu. Con kính tạ ơn Sư phụ. 

Sau khi ngộ đạo, TS Bảo Triệt cùng với huynh đệ là TS 
Nam Tuyền, TS Quy Tông đến núi Cảnh Sơn, giữa đường gặp 

một bà lão chủ quán, TS Bảo Triệt hỏi đường lên núi, Bà lão 

trả lời là đi thẳng. Sau đó, ba vị TS vào quán ngồi. Bà lão đem 

3 chén trà và nói: “ Quý Ngài có thần thông thì mời uống trà” 

Bà lão không thấy trả lời, nên rót trà rồi bỏ đi. 

Sư phụ giải thích, ở trong nhà thiền, nấu trà, pha trà, nấu 

cơm, gánh nước là cái dụng lưu xuất từ bản thể chân như, an 

trú trong vô niệm, là thần thông. Bà lão tuy bán nước nhưng đã 

ngộ thiền rất sâu, nên khi TS Bảo Triệt hỏi bà ở đâu, bà trả lời 
"ở trong ấy". Sư phụ giải thích "ở trong ấy" là trong trạng thái 

bất sanh bất diệt, bà đã đạt thần thông diệu dụng. Hình ảnh bà 

già bán nước trong câu chuyện này là niềm lạc quan cho tất cả 

Phật tử chúng ta, ai chịu tu tập đều chứng đắc giải thoát, không 

phân biệt người xuất gia hay tại gia. 
Thiền sư Bảo Triệt cùng với TS Đơn Hà đến núi Ma Cốc, 

TS Bảo Triệt quyết định dừng lại, từ đó Ngài có tên là TS Ma 

Cốc Bảo Triệt. Đồ chúng đến tu học rất đông, trong đó có đệ 

tử đến từ Triều Tiên. 
Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được Sư phụ ban cho một 

bài pháp thanh thoát, nhẹ nhàng về Thiền sư Ma Cốc Bảo Triệt, 

cuộc đời của Ngài đơn giản không ngày sanh, không ngày ra 

đi. Đến nay Sư phụ đã ban cho được 191 bài pháp, trong đó có 

nhiều vị Thiền sư biểu hiện thể tánh đạt đạo thần thông diệu 
dụng khác nhau nhưng cùng một điểm đến là giải thoát ra khỏi 

vòng luân hồi sanh tử triền miên của vạn loài chúng sanh. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Phật Pháp bất đẳng cao hạ. 

Thần thông diệu dụng: châm trà, nấu nước!  
 

Kính dâng Thầy và các đạo hữu nghe pháp hôm nay về  

Thiền sư Ma Cốc Bảo Triệt, bài thơ đúc kết những diệu nghĩa 

mà con đã lãnh hội. Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 
 

Học  hành trạng Thiền sư Ma Cốc Bảo Triệt 

Đệ tử đắc pháp của Mã Tổ Thiền sư 

Thế nào là Đại Niết Bàn...tịch tĩnh chân như? 

Hoát nhiên đại ngộ ... Gấp! Và xem nước!! 
 

Cuộc đời Ngài giản đơn nhưng hữu phước!! 

Vô Nhiễm đệ tử ... môn phái “Thánh Trú Sơn Thiên” 

Phật pháp tiếp tục hưng thịnh đất nước Triều Tiên! 

Và câu chuyện hội ngộ bà già bán trà nước! 
 

Đồng  hành ba đại sư dù hết phiền trược 

Thần thông không thể tự ý diễn bày, 

Phật pháp bình đẳng không cao, hạ ...  là đây 

Nấu trà, châm trà, mời khách “tâm bình thường là Đạo” 
 

Giảng Sư giải thích bốn nghĩa Niết Bàn tuyệt hảo !! 

Nguyên Thuỷ chỉ có “Hữu dư y và Vô Dư Y! 

Đại Thừa  thời thời Chánh niệm để giác tri: 

Tự Tánh Thanh Tịnh Niết Bàn và Vô Trú Xứ!! 

Trân quý thay những mẩu chuyện Thiền còn lưu trữ !!! 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

28/11/2020 
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Thiền sư Ẩn Phong, 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 192 về 

Thiền sư Ẩn Phong. Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ 

Năng, là đệ tử đắc pháp của Mã Tổ Đạo Nhất. 

Cuộc đời của Ngài rất đơn giản, không rõ ngày sanh và 

ngày viên tịch, chỉ biết được Ngài có thị hiện thần thông diệu 

dụng vào cuối đời. 

Ngài Ẩn Phong họ Đặng quê ở Phúc Kiến, Ngài đến học 

với Mã Tổ nhưng không đắc pháp nên Ngài đến Tổ Hy Thiên 

Thạch Đầu. 

Ngài hỏi Tổ Hy Thiên: “Làm sao để hiểu đạo” 
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Tổ Hy Thiên đáp: “Ta cũng chẳng hội đạo”. 

Sư phụ giải thích, sự hiểu đạo là phải nghe lại tiếng lòng 

của mình, đạo không có gì để hiểu để đạt đến, đó là cái của 

riêng mình, mình nhận ra cái của mình thì không có gì là hiểu, 

là đạt, là chứng cả. Nếu có hiểu là còn đối đãi, còn phân biệt, 

còn sinh diệt và còn khổ đau. 

Sau đó Ngài Ẩn Phong trở lại lần thứ nhì, thứ ba học với 

Mã Tổ. Lần này nghe Mã Tổ nói một câu thì Ngài ngộ liền. 

Một hôm Ngài Ẩn Phong làm chấp tác đẩy xe đất, Mã Tổ 

ngồi duỗi chân trên đường. 

Ngài thưa:- Thỉnh Sư phụ rút chân. 

Mã Tổ bảo:- Đã duỗi thì không rút. 

Ngài trình bạch: Đã tiến thì không lùi. 

Ngài bèn đẩy xe qua, cán chân Mã Tổ bị thương. Mã Tổ 

vào pháp đường cầm chiếc búa và ra lệnh: "Vừa rồi ai đẩy xe 

cán chân Lão tăng bị thương, hãy ra đây". 

Ngài mạnh dạn bước ra đưa cổ trước Mã Tổ. Sư phụ Mã Tổ 

liền dẹp búa. 

Sư phụ giải thích rằng: Sư phụ Mã Tổ duỗi chân ra thử 

thách xem đệ tử có đủ nội lực vượt qua chướng ngại không, 

Ngài Ẩn Phong đã không lùi bước là thành tựu đạo nghiệp. Mã 

Tổ đã hy sinh chịu đau một chút để nhìn thấy bản lai diện mục 

của người đệ tử. 

Ngài Ẩn Phong đến tham vấn Ngài Nam Tuyền đang giảng 

pháp cho đệ tử. Tổ Nam Tuyền chỉ tịnh bình và ra công án: 

“Đệ tử nào có thể đem nước đến cho ta nhưng không được 

đụng bình". Ngài Ẩn Phong đem bình đổ nước trước mặt Tổ. 

Tổ im lặng và giải tán. 

Sư phụ giải thích Ngài Ẩn Phong không dính mắc vào 

cảnh, không bị kẹt vào ngôn ngữ giả lập, cứ đem nước đổ ra 
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trước mặt Ngài Nam Tuyền một cách tự tại để trưng bày “cái 

thấy” của mình, vì Ngài đã thấy tự tánh của mình, nên không 

còn mắc cái bẫy ngôn ngữ của Sư phụ như các đệ tử khác phải 

suy nghĩ cách nào để “không đụng bình mà vẫn đem nước 

tới”. 

Cuối đời, Thiền sư lên núi Ngũ Đài Sơn để giáo hoá, lúc tới 

huyện Hoài Tây Ngài gặp nhóm lính nổi dậy chống triều đình. 

Ngài thi triển thần thông để chấm dứt chiến tranh, Ngài 

liền ném cây tích trượng lên hư không, Ngài bay theo tích 

trượng, binh lính thấy Ngài bay trên hư không, hoảng sợ trước 

phép thần thông của Ngài và liền vứt bỏ binh khí. 

Khi hòa bình lập lại, Ngài tự biết là Ngài phạm lỗi, nên 

Ngài lên động Kim Cang để viên tịch. Ngài biết những bậc tiền 

bối đã có thị hiện viên tịch bằng cách ngồi viên tịch, nằm viên 

tịch, đứng viên tịch, nhưng chưa có ai lộn ngược viên tịch và 

Ngài đã làm như vậy, chúng đệ tử không thể hạ nhục thân của 

Ngài xuống để làm lễ tang. Lúc ấy có vị sư cô, em gái của Ngài 

tới một tay vịn Ngài và nói: “Lão huynh lúc sống không 

giữ luật, lúc chết rồi còn dùng thần thông làm mê hoặc người”, 

nói rồi Sư cô xô nhẹ, thân của Ngài ngã xuống. 

Sư phụ giải thích rằng Ngài Ẩn Phong biết mình có lỗi, 

phạm luật Phật chế là sử dụng thần thông không trình bạch 

hoặc xin phép với chư vị Trưởng lão". Đức Phật không cho 

xử dụng thần thông vì làm tâm đại chúng bị vọng tưởng điên 

đảo. Sư phụ có kể ở Việt Nam, Hòa Thượng Nguyên Ngôn là 

người duy nhất thị hiện tướng đứng để viên tịch. Lúc sinh 

thời Hòa Thượng Nguyên Ngôn ở Chùa Ấn Quang và dạy 

giáo lý ở Trường Cơ Bản Phật Học Vĩnh Nghiêm nơi SP theo 

học 4 năm. 
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Bạch Sư phụ, con kính tri ơn Sư phụ tận dụng thời gian 

cách ly vì Đại dịch Covid đã dày công biên soạn cuộc đời 

chứng đắc kỳ diệu của những Thiền sư. Cuộc đời của Ngài Ẩn 

Phong rất đẹp tuy phải lận đận trải qua tu học với hai vị Tổ mới 

Ngộ đạo và ra tay nghĩa hiệp dùng thần thông để chấm dứt 

chiến tranh, mang lại hòa bình an vui cho mọi người. Con kính 

ngưỡng công hạnh của Thiền sư Ẩn Phong. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Phương tiện 

phô triển thần thông vẫn... phạm giới luật! 

 

Con kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghe pháp thoại  

sáng nay về Thiền sư Ẩn Phong. Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 

 

Học qua sử liệu: 

Chuyện Ngài Ẩn Phong thị tịch ...cách lộn ngược, 

Khi bị quở trách ...nhận tội, ngã xuống ngay, 

Lại thêm... Ngộ  được huyền chỉ... thật hay.. 

Tham vấn  khắp nơi, nhiều lần....sau cùng  ...Mã Tổ! 

 

Cán chân Thầy ... chí kiên quyết được bộc lộ, 

Vượt chướng ngại, đường tu ..." tiến chẳng lùi" 

Nếu bị phạt mà Thầy hiểu ... sẽ  rất vui 

Dù nơi Thạch Đầu, khi cắt cỏ .... được khai thị về “cái ấy” 

 

Bài pháp thoại,  Giảng Sư giúp con nghiệm lấy! 

Từ từ chậm rãi tư duy ...chớ quá nhanh, 

Ngủ, nghỉ cũng là diệu dụng .. trời xanh! 

“Tâm bình thường là Đạo”, chớ vội tìm cứu cánh. 

Còn phân biệt nhị biên .... bao giờ đến Thánh?  

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

1/12/2020 
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Thiền sư Huệ Tạng Thạch Củng, 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) 

 
Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 
Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 193 về 

Thiền sư Huệ Tạng Thạch Củng, thuộc đời thứ 3 sau Lục Tổ 

Huệ Năng. Ngài là một đại đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ 

Đạo Nhất. 

Sư phụ giải thích Huệ là trí tuệ, Tạng là kho chứa, Huệ 

Tạng là kho chứa trí tuệ. 

Cuộc đời của Ngài rất đơn giản, không rõ ngày sanh và 

ngày viên tịch, chỉ biết ngay chỗ Ngài đắc pháp với TS Mã Tổ. 

Ngài là một thợ săn chuyên nghiệp nhưng có hậu. Khi Ngài 

đang đi săn, bầy Nai chạy tới am của Mã Tổ. Ngài hỏi Mã Tổ 

có thấy bầy Nai chạy tới đây không? 
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Mã Tổ không trả lời mà hỏi lại: “Chú làm nghề gì?” 

Ngài thưa: “Tôi là thợ săn” 

Mã Tổ hỏi: “Chú bắn một mũi tên được mấy con?” 

Ngài đáp: Một mũi tên được một con” 

Mã Tổ chê là bắn dở, Mã Tổ bắn một mũi tên được một bầy. 

Sư phụ giải nghĩa Mã Tổ có tuệ lực, không nói láo, không 

phạm giới, là không thấy bầy Nai, nhưng câu giờ để bầy Nai 

chạy mất. 

Ngài Huệ Tạng có mầm móng từ bi không nở bắn chết cả 

bầy Nai. 

Mã Tổ hỏi Huệ Tạng sao không tự bắn mình mà bắn Nai. 

Huệ Tạng đáp: “Cung không thể bắn ngược lại mình”. 

Mã Tổ dạy: Chú này bị phiền não vô minh từ nhiều kiếp, 

nay nên khởi phát chấm dứt nơi đây”. 

Ngài Huệ Tạng ngay khi đó ném cung, bẻ gãy mũi tên, tự 

xuống tóc xuất gia theo Mã Tổ. 

Một hôm Huệ Tạng đang ở trong nhà trù, Mã Tổ hỏi Huệ 

Tạng đang làm gì, Ngài thưa trình là con đang chăn trâu. 

Mã Tổ hỏi: “Chăn bằng cách nào?” 

Huệ Tạng đáp: “Khi trâu vào ăn cỏ, con nắm cổ kéo trở lại”. 

Mã Tổ khen Huệ Tạng biết chăn dắt con trâu tâm của mình. 

Sư phụ giải thích hình ảnh chăn trâu trong kinh có từ thời 

Đức Phật và nhân đây Sư phụ nhắc đến tác phẩm “Đường Xưa 

Mây Trắng, theo dấu chân Bụt”, là một áng văn trác tuyệt của 

Sư Ông Nhất Hạnh về cuộc đời của Đức Thế Tôn qua lời kể 

chuyện của chú bé chăn trâu Svastika (Cát Tường), người sau 

này cũng xuất gia tu học cùng thời với Ngài La Hầu La. Trong 

tác phẩm này “Đường Xưa Mây Trắng”, Sư Ông nói về mười 

một phương cách chăm sóc trâu của chú Svastika được Đức Phật 

cho thành bài kinh Chăn Trâu. Sư phụ có kể là trước đây trong 

các mùa An Cư, Sư phụ và Thượng Tọa Như Định bàn tính sẽ 

thi đua học thuộc lòng “Đường Xưa Mây Trắng” vì hai vị rất 
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thích bộ truyện này. Bạch Sư phụ, con cũng là người một thời 

say mê, con đã thỉnh vài bộ, vừa đọc và tặng cho bạn của con. 

Sư phụ cũng nhắc thêm về từ ngữ “Phật” mà Sư ông Nhất 

Hạnh gọi là Bụt từ khi đến Phương Tây giảng Pháp, điều này 

khiến cho quý Hòa Thượng Việt Nam phản đối, nhưng Sư Ông 

vẫn sử dụng từ “Bụt” theo ý của mình, vì sao ? vì đơn giản chữ 

“Phật” phát âm tương đương với chữ “Fuck” trong tiếng Anh, 

có ý nghĩa không đẹp, khiến cho người nghe nghĩ sai về Đạo 

Phật, nên Sư ông đã phương tiện dùng danh từ Bụt theo phiên 

âm gốc từ chữ Phạn “ Buddha”, là bậc Giác Ngộ. 

Hôm nay chúng con được nghe SP hát bài “Ai bảo chăn 

trâu là khổ...” rất thắm thiết. SP có kể ca sĩ Chí Tâm hát bài 

“Ai bảo ăn chay là khổ...”..rất tuyệt hay truyền cảm. 

Nhân dịp lễ Tang cố HT Giác Lượng Tân Viên Tịch, Sư 

phụ ngâm bài trường thi thật tuyệt vời do cố HT viết gởi tặng, 

diễn tả ngày đại lễ khánh thành Tu viện Quảng Đức, từ lúc khai 

mạc, sự hiện diện và tên cùng chức vị của các cấp chánh 

quyền, cùng lời chúc từ khen tặng; sự hiện diện của tất cả Chư 

Tôn Đức...mọi hình thức nghi lễ không thiếu sót một chi tiết 

nhỏ nào. Tâm của HT Giác Lượng đã thật hoan hỉ ấm áp chan 

chứa đầy tình pháp quyến, viết thành một bản trường ca vĩ đại. 

Bạch Sư phụ, con tin tưởng Hòa Thượng có chứng giám và 

nghe SP ngâm diễn và rất hoan hỷ sự biết ơn của SP. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được ân hưởng bài pháp 

giác ngộ kỳ đặc của TS Huệ Tạng, và được nghe Sư phụ diễn 

ngâm thật truyền cảm bài trường thi của cố HT Giác Lượng 

mới viên tịch, viết tặng ngày đại lễ khánh thành 10 năm Tu 

Viện Quảng Đức. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 

https://quangduc.com/a57828/quang-duc-trong-toi
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Một mũi tên trí tuệ 

bắn được bầy Vô minh! 
 

Con kính dâng Thầy bài thơ về bài pháp thoại Thiền sư  

Huệ Tạng Thạch Cũng. Kính bạch Thầy bài giảng quá tuyệt 

vời cho con thêm tư lương dành cho ngày sau. Kính đa tạ và 

ngưỡng phục Sự, Lý viên dung, vô ngại của Thầy, HH. 
 

Nhiều tích truyện kể: 

“PHÓNG  HẠ ĐỒ ĐAO, LẬP ĐỊA THÀNH PHẬT” 

Thiền sư Huệ Tạng nguyên nghề nghiệp thợ săn 

Liễu ngộ lời khai thị từ Mã Tổ ...ăn năn 

Bẻ gãy cung tên ... lạy Thầy xin cạo tóc! 
 

Ngày đêm hạ thủ công phu tiến nhanh cấp tốc. 

Chỉ thời gian ngắn nhờ pháp chăn trâu ... 

Mười một điều Như Lai dạy quá thâm sâu, 

Tứ Diệu Đế, quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp, lục căn thu thúc !!! 
 

Phương  tiện cung tên....thượng đường giáo hóa nghiêm túc 

Hành trạng Ngài đơn giản nhưng thành công, 

Đã biết được bản tâm tương tự hư không 

Mượn câu chuyện “Vết nứt hư không cần phải vá “ 
 

Đa tạ Giảng Sư giúp con nhìn lại bản ngã! 

Vọng tưởng,  mạn, nghi luẩn quẩn trong đầu 

Bao giờ buông xả .....hiện lý nhiệm mầu 

Tánh, Tướng viên dung lo chi Tiệm, Đốn? 
 

Bài pháp thoại tuyệt vời ... ban tư lương làm vốn ! !!! 

Nam Mô. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cư Sĩ Huệ Hương 

3/12/2020 
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MŨI TÊN TRÍ TUỆ 

 

Kính dâng Thiền sư Huệ Tạng Thạch Củng 

Kính tặng TT Nguyên Tạng trong thời pháp sáng nay 

 

Thợ săn thời thế tục 

Một tên bắn một con 

Xuất gia đầu Mã Tổ 

Một phát giết hằng sa 

Phiền não cùng lậu hoặc 

Cho thanh tịnh ngày qua 

 

Huệ Tạng Thạch Củng Ngài 

Lưu xuất nước Tào Khê 

Chảy dài muôn vạn lối 

Thấm đượm bước đường về 

 

Tên Ngài nay cũng có 

Nhưng khác một chữ NGUYÊN 

TẠNG thừa đương tâm ý 

Thiền Tông QUẢNG ĐỨC truyền. 

 

Melbourne 3/12/2020 

Cư Sĩ Đồng Thanh 
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Thiền sư Vô Nghiệp (760 - 821) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 194 

Thiền sư Vô Nghiệp, Ngài thuộc đời thứ ba sau Lục Tổ Huệ 

Năng, là một trong những đại đệ tử đắc pháp của TS Mã Tổ 

Đạo Nhất. 

Ngài quê ở Thương Châu, họ Lý. Mẹ của Ngài, trong giấc 

ngủ nghe trong hư không có tiếng nói "Cho ta ở nhờ nhà con 

được chăng?" Bà hoan hỷ nhận lời và tức thì bà mang thai. Khi 

Ngài ra đời, ánh sáng chiếu khắp nhà. 

Sư phụ có nhắc lại hai trường hợp hai vị Tổ biểu hiện mượn 

nơi ra đời để hoằng hoá giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

https://quangduc.com/images/file/36v7nL-Y2AgBALB4/194-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-vo-nghiep.jpg
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Tứ Tổ Đạo Tín tìm được người thừa kế nhưng Tài Tùng lúc 

đó đã ngoài 80 tuổi, Ngài Tài Tùng phải đổi thân xác mới để 

nối tiếp dòng thiền, ông già đã hỏi một cô gái đang giặt đồ bên 

bờ "cho thầy ở nhờ", cô gái vui vẻ đồng ý, cô gái sau đó mang 

thai và sanh ra  một bé trai, về sau em bé này trở thành Ngũ Tổ 

Hoằng Nhẫn. 

Ngài Tam Tạng Huyền Trang khuyên một Thiền sư ngồi 

thiền 1000 năm trên hang động lúc Ngài trên đường đi Tây 

Vức thỉnh Kinh, nên về Thành Trường An chọn nhà nào có mái 

ngói vàng (ý nói Cung Vua) để tái sanh, ngõ hầu tiếp sức với 

Ngài phiên dịch kinh điển, hoằng pháp độ sanh, tốt hơn là tiếp 

tục ngồi thiền để chờ Phật Di Lặc ra đời, nhưng Ngài Thiền sư 

chọn "lộn địa chỉ" sanh vào nhà có mái ngói xanh ngọc (nhà 

của tướng quốc); 16 năm sau Pháp sư Huyền Trang trở về 

Trung Quốc, phải nhọc công đi tìm kiếm hậu thân của Thiền 

sư, cuối cùng Pháp sư đã độ cho hậu thân này đi xuất gia và về 

sau trở thành Pháp sư Khuy Cơ, nổi tiếng và có công xiển 

dương tông Duy Thức. 

Con kínhh cảm ơn Sư phụ kể lại 2 câu chuyện tái sanh ly kỳ 

này của 2 vị Thiền sư. 

Cuộc đời tái sanh của Thiền sư Vô Nghiệp cũng vô cùng độc 

đáo, mới 5 tuổi Ngài tỏ ra là một Thiền sư rồi, bốn tuổi mà Ngài 

đi thì nhìn thẳng, ngồi thì tréo chân kiết già. Đến chín tuổi, Ngài 

theo Thiền sư Chí Bổn ở chùa Khai Nguyên học kinh Đại thừa. 

Năm mười hai tuổi, Ngài phát tâm cạo tóc xuất gia. Hai mươi 

tuổi, thọ giới Cụ túc với Luật sư U ở Nhưỡng Châu. Tiếp đó  

Ngài học luật Tứ phần vừa xong, liền vì chúng diễn giảng. Ngài 

giảng kinh Đại Niết-bàn từ mùa hạ đến mùa đông. 

Ngài đến đảnh lễ Mã Tổ. Mã Tổ thấy Ngài có tướng đẹp, 

tiếng nói như tiếng chuông ngân. Mã Tổ hoan hỷ và cho rằng 

Ngài cao lớn nghiêm chỉnh nhưng trong đó chưa có Phật. 
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Ngài Vô Nghiệp biết lỗi của mình và trình thưa là chưa hiểu 

câu: “Tức Tâm tức Phật”. 

Mã Tổ nói: “Cái không hiểu nằm dưới cái hiểu rác rến 

thường tình”. 

Ngài Vô Nghiệp hỏi: “Thế nào là mật truyền tâm ấn của Tổ 

từ Ấn Độ qua?”. 

Mã Tổ đáp: “Là giáo ngoại biệt truyền, lìa ngôn ngữ, trực 

chỉ Chơn Tâm thấy Tánh thành Phật”. Mã Tổ nói Ngài Vô 

Nghiệp ồn ào quá, đi ra lúc khác hãy đến. Ngài Vô Nghiệp xá 

Mã Tổ và lui ra. 

Mã Tổ gọi: “Đại Đức”. 

Ngài Vô Nghiệp quay lại, Sp Mã Tổ hỏi "là cái gì ?". Ngay 

lúc đó Ngài Vô Nghiệp liễu ngộ và sụp quỳ lạy tạ ơn. 

Vật ấn chứng của Mã Tổ là mật truyền, tâm ấn tâm, tâm Vô 

Nghiệp tâm Mã Tổ là một tương thông nhau. Cái nghe cái quay 

lại là hiển lộ của Phật tánh. 

Sau khi được nhận yếu chỉ, Ngài Vô Nghiệp đi giáo hóa 20 

năm. Ngài đi chiêm Bái Tào Khê, đảnh lễ tháp Lục Tổ để tri ơn 

và báo ơn. 

Ngài đọc bộ Đại Tạng Kinh trong 8 năm. 

Sư phụ có kể Hòa Thượng Thanh Từ lúc dạy ở Huệ 

Nghiêm, HT từ chức và ra Bà Rịa Vũng Tàu tịnh tu. Sư Ông 

Nhất Hạnh đọc và dạy toàn bộ Đại Tạng Kinh. Sư phụ có nhắc 

là sau khi làm xong Phật sự sẽ đọc lại Đại Tạng Kinh một lần 

trong đời. 

Ngài Vô Nghiệp giáo hóa, Phật tử đến tu học rất đông. Ai 

hỏi bất cứ câu gì, Ngài đều trả lời 1 câu duy nhất là: “Chớ 

Vọng Tưởng”, ba chữ tuy ngắn gọn nhưng đánh động trực tiếp 

vào tâm của hành giả. 

Pháp ngữ của TS Vô Nghiệp là: “Chư Phật chưa từng ra 

đời, cũng không có một pháp dạy người...” Sư phụ giải thích 
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Phật chưa từng ra đời là Phật pháp thân vẫn hằng hữu bên trong 

của tất cả chúng sanh vạn loài, như Rằm tháng Mười sao trời 

vẫn tối đen, trăng tròn đang ở đâu? Trăng vẫn hằng sáng bên 

trên kia, nhưng vì bị mây vô minh phiền não che khuất, khi 

mây phiền não tan thì ánh trăng phía trên kia sẽ hiện ra. 

Ngài Vô Nghiệp cũng khai thị "Tất cả Kinh Phật là thuốc 

chữa bệnh phiền não của chúng sanh", chúng sanh không bệnh 

thì không cần thuốc làm gì. Con rất thích những ví dụ sp giải 

thích như bệnh "tham tài sản", phải dùng 2 vị thuốc "bố thí và 

vô thường" để điều trị; bệnh "sân tức" phải dùng vị thuốc 

"nhân duyên", "vô ngã" và "từ bi" để chữa trị..v.v.... 

Cuối đời, Vua Đường sai quan triệu thỉnh Ngài Vô Nghiệp 

vào cung giảng thuyết. Ngài trả lời là Bần đạo không có Đức gì 

làm phiền nhà vua, Ngài đi đường riêng của Ngài. Sau đó Ngài 

an nhiên tự tại ngồi kiết già viên tịch. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được hoan hỉ biết là 

ngày sinh nhật của SP (5/12/2020), quý Phật tử đã cúng 

dường SP iPhone 12 mới hiện đại giúp phát âm giảng pháp 

tốt, chúng con đồng hưởng lợi lạc, và chúng con được biết 

ngày sinh nhật của SP cùng sinh nhật của vua Bhumibol Thái 

Lan, ông là vị vua Phật tử đức độ, trị vì lâu nhất ở Á Châu. 

(Xem bài về Vua Thái Lan). 

Bạch Sư phụ, con  kính nguyện Sư phụ cũng thọ lâu, sức 

khỏe an vững, mỗi ngày  đem pháp Phật trao truyền cho chúng 

phật tử khắp nơi được thọ hưởng, thắp sáng đạo tâm trên 

đường tu đến bờ giác. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 

https://quangduc.com/p4589a59458/nha-vua-thai-lan-bang-ha
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Truyền Pháp 

“Chớ  Vọng Tưởng” 

để dạy mê tình !  

 

Kính dâng Thầy bài thơ về Thiền sư Vô Nghiệp được giảng 

hôm nay trùng vào ngày Sinh nhật của Thầy (5/12/2020) 

Bài thơ chưa tóm tắt được những lời vàng ngọc Thầy muốn 

truyền trao trong cách xử thế, hành đạo mà chỉ có nơi những 

bậc chân tu từ bi giáo hoá chúng sanh. Kính đa tạ và tri ân và 

kính chúc Thầy một ngày sinh nhật thật vui, HH. 

 

 

Hạnh nguyện độ sanh, túc duyên ở đây nhờ lòng mẹ 

Điềm  lành hiện ...chào đời  hào quang sáng đầy nhà 

Thanh âm như chuông, bốn tuổi ngồi kiết già 

Mười hai tuổi xuất gia, luật Tứ  Phần làu thông sau Cụ túc giới  

 
Giảng kinh Đại Niết Bàn suốt hạ tàn, đông tới 

Yết kiến Mã Tổ ...chưa hiểu Cái Tâm 

Thế nào là “mật truyền tâm ấn”.. cao thâm? 

Cái tâm không hiểu đó chẳng phải là vật khác!  

 
Đại ngộ xong, tám năm ... Đại tạng kinh chùa Kim Các. 

Đúng thời, đúng duyên về Khai Nguyên Tự thượng đường 

Hai mươi năm thiền đốn ngộ được xiển dương 

Mọi câu hỏi Đạo ... đều khuyên “ Chớ Vọng Tưởng” 
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Giáo  pháp Phật cốt tủy nghĩa vô lượng 

Tùy bịnh cho thuốc, đánh động vào Tâm 

Từ Bi, Vô Thường, Bố Thí ... chính nhân sâm 

Phân lượng tự mình tinh tấn biến chế!  

 

 

“Đừng biến tham dục thành tánh ... luân hồi xiết kể 

Linh quang rọi chiếu khi dứt khỏi mê tình” 

Không màng tài danh... ràng buộc vào mình 

Tự tại Thị tịch, cách phụng mệnh lệnh Vua triều thỉnh! 

Hành trạng Đại Đạt Quốc Sư thật tôn kính!!  

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

5/12/2020  
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Vài cảm nghĩ khi nghe pháp thoại về Kinh Bát Đại  

Nhân Giác do TT Thích Nguyên Tạng thuyết giảng 

( Khoá học online cho Huynh trưởng & Đoàn Sinh 

Gia đình Phật tử Úc Đại  Lợi) 

 
Vừa khi nghe thông báo trên Viber Đại Gia Đình Quảng 

Đức về buổi giảng của TT Thích Nguyên Tạng về Kinh Bát 

Đại Nhân Giác cho quý Huynh trưởng & Đoàn Sinh Gia đình 

Phật tử Úc Đại  Lợi, tôi đã vội vàng tìm lục lại trong tủ sách 

quyển Kinh Bát Đại Nhân Giác do H T Thích Thanh Từ giảng 

giải và xuất bản từ 1996... 

Phải nói là việc học Đạo của tôi  rất là... chủ quan, thường 

cho rằng một quyển kinh mình đã đọc mấy lần rồi thì đã biết 

đại ý nên từ đó cứ bỏ qua nhiều năm ... có nghe giảng sư nào 

nhắc lại cũng không lưu ý lắm mà chỉ cố đi tìm những gì xa vút 

cao vời ... 
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Nhưng lần này vì phong tỏa cấm cung ... tánh tò mò ... tôi 

đã chăm chú nghe Thầy giảng hết 1h 45 m mà không xê dịch 

để rồi hít hà kết luận hay quá!!! 

Nào mời các bạn cùng theo tôi xuyên suốt buổi pháp thoại 

tuyệt vời này nhé ... Và nếu có dịp nghe lại mời các bạn kiểm 

soát giùm mình còn thiếu sót điều chi mà bổ túc ... hầu chúng 

ta có một tư liệu hữu ích cho đời tu học bạn nhé!  

Vì đây là một bộ kinh gồm 8 điều đã được đúc kết trong 

những bài kinh cô đặc từ lời giảng của Đức Thế Tôn. 

Phải đợi nghe hết đến cuối giờ tôi mới ghi chép lại tóm tắt 8 

điều đó là: 

1- Quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp theo Tứ Niệm Xứ  

· Thứ nhất: Giác ngộ thế gian vô thường, đất nước nguy 

khốn, bốn đại khổ không, năm ấm không ngã, thảy đều sinh 

diệt, hư dối không thật, tâm là gốc tội, thân thể biến hoại. Quán 

sát như vậy dần lìa sinh tử 

2- Thiểu Dục  

· Thứ hai: Giác ngộ tham dục gốc khổ dẫn vào sanh tử, 

thiểu dục vô vi thân tâm tự tại.  

3- Tri Túc  

· Thứ ba: Giác ngộ lòng tham không đáy, càng có càng cầu, 

càng thêm tội ác. Bồ tát ngược lại, ít muốn biết đủ, vui đạo 

quên nghèo, bồi đắp trí tuệ.  

4- Tinh Tấn  

· Thứ tư: Giác ngộ lười biếng trụy lạc điều đáng tủi hổ, 

luôn luôn tinh tấn phá trừ phiền não, hàng phục tứ ma chống 

khỏi địa ngục giam hãm.  

5- Trí Tuệ  
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· Thứ năm: Giác ngộ ngu si là đầu mối của sanh tử, Bồ tát 

chăm lo học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí huệ sớm được 

biện tài, giáo hóa chúng sinh là niềm vui lớn.  

6- Bố Thí  

· Thứ sáu: Giác ngộ nghèo khổ sinh hận tạo thêm duyên dữ, 

Bồ tát không oán không ghét người ác, oán thân bình đẳng 

7- Yểm Ly ( Ly sanh Hỷ )  

· Thứ bảy: Giác ngộ dục là nguồn họa, còn ở thế gian, tâm 

không đắm dục, tâm chí hướng về chí hạnh xuất gia giữ hạnh 

thanh bạch, cầu hạnh thanh tịnh thương khắp mọi loài.  

8- Đại Từ Bi ( Phát Bồ Đề Tâm )  

· Thứ tám: Giác ngộ lửa sinh lửa tử, ngày đêm thiêu đốt, 

biển khổ không bờ, phát tâm độ sinh, thảy hết chúng sinh, chịu 

vô lượng khổ khiến đều an vui.  

Đấy chỉ là tóm tắt lại để dễ nhớ  thôi ...còn bây giờ xin phép 

cho mình tường thuật lại những gì đã nghe và đã thu băng vào 

tâm thức bạn nhé ... 

Gần sáu tháng qua, tôi đã quen và rất thích thú khi nghe 

pháp thoại của Thầy vì biết rằng Thầy sẽ lồng vào những kinh 

nghiệm của Thầy hoặc qua các tin tức trong và ngoài nước hay 

từ những mẩu chuyện của Túc Sanh truyện và Cao Tăng 

truyện... có lẽ đây là một năng khiếu tuyệt vời của Thầy ...? 

Nhạo thuyết vô ngại chăng?  

Thật thế hôm nay Thầy đã kể về tiểu sử của tác giả  Đại Sư 

An Thế Cao người Ba Tư đã đến Việt Nam hoằng pháp vào 

khoảng 1070 Tây Lịch.  

Bản tính tôi rất thích nghe chuyện thần thông và được biết 

Đại Sư đã tu chứng và có thể nhìn thấy lại những kiếp xa xưa 

tái sinh trong luân hồi sinh tử và mẩu chuyện người bạn thân 

có tánh sân si, nhưng thích bố thí mới được trở  thành Thần 
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Miếu dưới lốt con rắn mãng xà, nhưng được cúng dường nhung 

lụa gấm vóc mà sau này khi được khai thị và giải nghiệp đã 

giúp Đại Sư xây chùa Đông Tự ở Quảng Châu ... 

Hơn nữa quyển kinh này lại là tổng hợp tư tưởng của Phật 

Giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa vì nếu tôi nhớ không lầm 

trong bài pháp thoại về Mười Đại Đệ Tử của Phật khi thuyết 

giảng về Tôn giả A Na Luật Thiên Nhãn Đệ Nhất, Thầy có 

nhắc đến kinh này. 

Và khi bàn về ngũ dục thế gian ( TÀI- SẮC -DANH -

THỰC - THÙY ) Thầy đã ngâm bốn câu thơ mà tôi rất thích vì 

đã được xem qua trong Ân Nghĩa Sinh Thành do Tu Viện 

Quảng Đức ấn tống trong mùa Vu Lan báo hiếu 2005  

"Sá gì trong một danh xưng  

Thế mà thiên hạ kẻ mừng người đau  

Hoa Hồng dù gọi thế nào  

Thì hương vị vẫn ngọt nào xưa nay". 

Cũng như những thí dụ mà nay tôi mới biết đến cấp bực của 

các huynh trưởng như  các cấp TẬP- TÍN-TẤN- DŨNG. 

Kế tiếp khi giảng về Tinh Tấn, Thầy đã tận tình chỉ dạy 

về 3 loại tinh tấn và tứ chánh cần như sau:  

1/ Phi giáp tinh tấn: người tu phải mặc áo giáp tinh tấn để 

xông pha vào trận mạc, chiến đấu với ác pháp, tận diệt vô minh. 

2/ Nhiếp thiện pháp tinh tấn: không những tận diệt ác pháp 

mà hành giả phải siêng năng làm tất cả những thiện pháp có 

thể. 

3/ Lợi lạc hữu tình tinh tấn: hành giả phát đại bi tâm, Bồ đề 

tâm vào đời để cứu khổ độ sanh, giúp họ an lạc và giải thoát. 

Và giảng giải chi tiết 4 điều cần làm ngay bây giờ đến 

suốt đời sống này: 
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1/Đoạn trừ điều ác đã phát sinh 

2/ Ngăn ngừa không cho những điều này phát khởi  

3/ Khởi tâm làm những điều thiện lành  

4/ Đã làm những điều lành nên tiếp tục phát triển  

Thầy giải thích và minh họa 2 chữ tinh tấn, miệt mài mới có 

kết quả bằng 2 câu thơ dân gian của VN chúng ta, tôi rất thích 

thú vì ý nghĩa quá hay: 

"Ví như nồi gạo mới vo 

Bắc lên nhắc xuống ...bao giờ chín cơm" 

Còn phải kể thêm về Kiến hoặc và Tư hoặc mà một người 

sơ cơ như tôi nay đã hiểu dễ dàng này nhé, Thầy gọi Kiến 

hoặc là mù về cái Thấy của mình ....cái thấy sai ấy bao gồm 

(Thân kiến, Biên kiến, Ác kiến, Tà kiến, Giới cấm thủ) và Tư 

hoặc là những tư tưởng nghĩ suy sai lầm tạo nên do căn bản 

phiền não ( tham sân si, mạn, nghi ....) 

Tôi phải kể dài dòng như thế vì theo thiển ý tôi .....bài pháp 

thoại càng đi sâu vào lòng người thì phải một chút bình dân vui 

nhộn với những câu ca dao như: 

Tâm như chong chóng giữa trời  

Phật thì niệm một, mười thì niệm ma 

 

..........Khi giải thích về 4 loại Ma ( Phiền não ma- Thiên 

Ma, Tử Ma, Ngũ ấm ma).   

 

Lời kết: 

Kính đa tạ và tri ân  TT Thích Nguyên Tạng đã đem lại lợi 

ích cho chúng đệ tử khi được livestream trên Facebook của 

Trang nhà Quảng Đức vì một người đã nghe được pháp thoại 

sẽ có năm điều lợi ích như sau: 
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1- Nghe những điều chưa được nghe 

2- Phá tan những hoài nghi  

3- Làm tăng trưởng tín tâm 

4- Làm cho tri kiến mình đi vào chánh kiến  

5- Tăng trưởng trí tuệ và là suối nguồn an lạc 

Kính chúc Thầy pháp thể khinh an và nguyện sẽ thực thi 

được điều Thầy muốn truyền trao là GIÁO HOÁ NHẤT 

THIẾT CHÚNG SINH, bằng cách phát đại bi tâm và tứ hoằng 

thệ nguyện mà Chúng sinh phải hiểu rộng thêm đó là những 

tham, sân, si, tật đố, ganh tỵ, giận hờn để cuối cùng chặt đứt 

hết mọi nhiễm ô đạt tới niềm vui lớn là ra khỏi vòng sinh tử 

luân hồi!  

Kính đảnh lễ Thầy và kính xin tán dương công đức vô 

lượng của Thầy đã ban pháp nhũ hôm nay!  

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát 

 

Huệ Hương  

 

 

Niềm an vui vẫn luôn có mặt ,  

Trong những ngày phong tỏa cô đơn.  

Pháp thoại ngày ngày kính tri ơn  

Gương cổ kim ngàn xưa trao tặng!  

Niềm an vui vẫn luôn có thật,   

“Tánh giác hằng hữu”.....Phật tại Tâm. 

Đèn soi ... đúng  hướng chọn không lầm  

Vạn pháp đồng quy tịch tịnh, Rỗng!!! 

( phỏng theo lời một bài ca Phật giáo HH )  
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Kính mạn phép được thay đổi lại lời của một bài hát mà âm 

điệu đã thấm sâu vào huyết quản tôi từ  bao giờ và hôm nay 

một lần nữa lại vang vang ...nửa như kích thích sự hưng phấn 

trong tôi, nửa như  khuyến khích tôi phải trình bày vì sao tôi 

thấy ra được điều này "Một niềm an vui hạnh phúc hỷ lạc thật 

sự có mặt và có thật trong mỗi con người chúng ta" 

Từ nhiều năm qua khi bắt đầu tìm hiểu Đạo Phật, tôi đã đọc 

và góp nhặt rất nhiều từ kinh sách thánh hiền ...lạ thay trong tôi 

chỉ có những điều mơ ước thật nhỏ nhoi mà hầu như nay đã tìm 

thấy, và thật lạ dường như tôi cũng chưa hề cầu mong mình sẽ 

chứng đắc điều gì.!!!! Vì tôi chỉ muốn "Học tự làm chủ đời 

mình" để không còn sợ hãi vu vơ với những thực tế ngoài đời 

như giặc cướp và bạn xấu nhưng nay ....vì biết luật nhân quả 

(gieo nhân nào sẽ gặt quả tương xứng) và chuyện gì đến sẽ đến 

đúng lúc, đúng thời, nên tôi luôn cố gắng hành thiện nhiều 

chừng nào tốt chừng đó để hưởng quả lành cho ngày sau và hồi 

hướng đến cha mẹ và thân quyến.  

Theo Lạt  Ma Yeshe khi bạn tìm hiểu về Đạo Phật là khi ấy 

bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình về bản chất tâm 

trí của chính mình và Đạo Phật đã hướng con người đến một 

mục đích tối thượng là TẠO ĐỜI SỐNG AN BÌNH HẠNH 

PHÚC CHO CON NGƯỜI, nên Phật giáo đã chủ trương “Tập 

trung những vấn đề thực tiển của con người bằng cách thực 

nghiệm và trải nghiệm một cách khả thi điều hòa thân và tâm 

và khi ấy thì “Niềm an vui vẫn luôn có thật” Thế là tôi tự làm 

một bài thơ để sách tấn mình .... 

Trước thường tự hào thông minh sẽ dễ tu tập  

Biết chấp nhận mình mê để chuyển hoá đổi thay  

Ngờ đâu vén màn che thật lắm chông gai  

Vì phớt lờ tín hiệu phơi bày trước mắt! 
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Biểu trưng vô ngã, vô thường, giả lập danh sắc!  

Bịnh ngoài thân chỉ chữa trị cấp thời,  

Thuận duyên hạnh phúc đâu thấy chơi vơi  

Quên cứu cánh  ...tự mình giải thoát KHỔ!  

 

Còn trằn trọc đêm thâu ... là chưa phòng hộ  

Vọng tưởng đảo điên ... giặc đã viếng nhà  

Ông chủ là mình sao lại trốn chẳng ra  

Khéo tháo vát hãy điều chỉnh lại sự hoại phá!  

 

Nay không chùn bước, chán nản hay buông thả!! 

Một ngày tu tập, giá trị biết bao nhiêu 

Quả nghiệp... duyên nhân nếu nhẹ sẽ tiêu,  

Cánh chim độc hành thẳng trời xanh bay vút! 

Sống thăng bằng điều hòa ... TU LÀ CỘI PHÚC !!! 

(Thơ Huệ  Hương) 

 

Cũng trong lúc góp nhặt những ý tưởng cao siêu của những 

Cao tăng, tôi tìm thấy một đoạn văn của Sư Ông Làng Mai 

trong sách Về Việt Nam (xuất bản năm 2001) như sau:  

"Khi một thiền sinh đến tu học, điều quan trọng là Sư phụ 

phải biết rõ quá khứ và hoàn cảnh gia đình của đứa học trò ấy. 

Có như thế thì Ông Thầy mới có được một cái THẤY trọn vẹn 

và mới có thể cung cấp được những phương pháp tu học thích 

hợp cho người thiền sinh đó "  

Thế nhưng .... cũng theo HT Thích Nhất Hạnh, thì cơ thể và 

tâm thức ta luôn có những hiện tượng chống đối, nhất là ở vào 

thời đại công nghệ của thế kỷ 21, chúng ta thường chối từ chỗ 

đứng và hoàn cảnh mình để đi tìm một cái mà họ tin tưởng 

rằng sẽ đem lại hạnh phúc. 
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Từ đó thân tâm ta không chịu chấp nhận những yếu tố bên 

ngoài đưa vào dù đó là những Phương pháp tu học thật hay, 

những sáng kiến và những tuệ giác rất có thể chuyển hoá tâm 

thức mình vì những thói quen tập khí chất chứa bao đời nên vừa 

nghe qua là mình có khuynh hướng bài bác và nghĩ rằng nếu 

mình chấp nhận những thứ ấy thì bản tính mình sẽ biến mất ... 

Cũng vì thế mà một số người vẫn phân biệt chia rẽ Phật 

giáo Nguyên Thủy, Đại thừa và Thiền, Tịnh, Mật mà không hề 

công nhận rằng tựu chung cốt lõi của Phật Pháp chỉ là phản 

quang tự kỷ soi rọi chính mình bằng cách tự bảo hộ sáu căn 

đừng cho chúng tri âm với sáu trần mà phải thu thúc canh 

chừng chúng đừng để chúng phan duyên. 

Tôi cũng nghe rất nhiều pháp thoại nên biết viên Ngọc 

minh châu (Chân Tâm, Phật tánh) là gia tài pháp bảo, là sự hiểu 

biết, là tinh thần trách nhiệm và các lề lối để sống được an bình 

hạnh phúc mà nhà thiền còn gọi là TRỜI XANH, TRỜI XANH 

tức là đã vén được màn che vô minh. 

Như vậy mỗi phút của cuộc đời là một viên ngọc thì nhiều 

giờ trong ngày nếu chúng ta sống có chánh niệm tỉnh thức với 

một nụ cười sảng khoái phải chăng ta đã có đủ châu báu đựng 

đầy tam thiên thế giới?  

Thật là hữu duyên trong sáu tháng qua vì nạn đại dịch 

Covid -19 hầu như tất cả chùa trên thế giới đều bị giới hạn 

phạm vi tu tập đông người và phải cách giãn 1m5 

(Melbourne/Úc châu cũng thế và thời gian còn kéo dài lâu 

nhất) nên Thầy Trụ Trì Tu viện Quảng Đức TT Thích Nghuyên 

Tạng đã đi tiên phong trong việc livestream các thời khoá công 

phu khuya, các buổi pháp thoại sáng sớm và thỉnh chuông buổi 

tối, nên tôi đã tìm về được cội nguồn các Tổ Sư Thiền và qua 

đó chiêm nghiệm lại những gì mình đã từ lâu lãng quên ... 
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" Đó là mình phải thấy được mình.  Mình là Ông chủ, mình 

không phải là một lữ khách và mình luôn mang trong mình một 

viên minh châu để tự tại ...hào sảng sống cuộc đời an vui hạnh 

phúc, ung dung trong ràng buộc ..."  

Thành kính đa tạ và tri ân Thầy Thích Nguyên Tạng mỗi 

sáng ban tặng những chất liệu tinh tuý để nuôi dưỡng và nâng 

cao sức sống mầu nhiệm mà theo đó từ trường và vận mệnh 

của mỗi người có thể thay đổi chuyển hóa vì từ trường ấy lại 

bắt nguồn từ sức mạnh nội tâm có nghĩa là tâm linh và từ 

trường ảnh hưởng lẫn nhau. 

Và phải chăng năng lượng từ bi và lòng bao dung của Thầy 

quá mạnh đã khống chế hết những tư tưởng bất thiện của người 

nghe (nếu có )!!! 

Trong tinh thần nhờ đạo pháp chuyển hóa đời mình, tôi nhớ 

đã học đâu đấy trong mục hỏi đáp của HT Viên Mình như sau:  
 

“Thiên cơ không thể nói  

Pháp chuyển khó nghĩ bàn  

Chỉ cần thường sáng suốt  

Tất mọi sự bình an “  

              (HT Viên Minh)  

 

Học đạo nghe pháp thì phải có trí tuệ để chọn lọc, cái 

nào thiết thực hiện tại, giúp cuộc sống an vui hạnh phúc, 

giúp chúng ta thực hành mà tập diệt trừ THAM, SÂN SI, TÀ 

KIẾN, MÊ TÍN, NGÃ MẠN, ÍCH KỶ, THÙ OÁN, GANH 

GHÉT... thì nỗ lực tu hành, để đạt được TRÍ TUỆ, TỪ BI, HỶ 

XẢ, THA THỨ, YÊU THƯƠNG, CHÂN THẬT... thì chúng ta 

tin tưởng nghe lời. 
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Còn nếu học đạo nghe pháp mà chỉ để thỏa mãn kiến thức, 

và sự tò mò, thì không có lợi ích gì mà còn gây ra tranh cãi, 

oán thù chống đối, thì nghiệp càng sâu nặng. 

 

Lời kết : 

Phải chăng "NIỀM AN VUI VẪN LUÔN CÓ THẬT", là 

Sống làm sao mà biết được điều gì quan trọng và điều gì không 

quan trọng để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời đó là nhờ có đôi 

cánh mạnh mẽ của chim đại bàng bay vút lên trời xanh và sự 

kiên trì của con rùa không bao giờ bỏ cuộc trong các mục tiêu 

đã định dù bước đi thật chậm... 

Cũng có thể  là ta phải hạ thủ công phu để đạt được những 

phẩm chất như các bậc Cao tăng mà sử sách đã lưu truyền:  

1- TĨNH LẶNG ( nhờ đạt Định )  

Làm cho trái tim mình luôn đứng vững, cho mình nhiều 

sức mạnh để bình thản giữa những chướng ngại trên cuộc đời, 

để yêu thương được rất nhiều người dù trong đó có kẻ đã phỉ 

báng ta. 

2- NHÂN ÁI 

Làm sao để mỗi khi ta đến gần ai, người ấy cũng thấy có 

hơi ấm tỏa ra, hoặc như luồng gió mát nhẹ xoa dịu bao nỗi 

chán chường. 

3- KHIÊM CUNG  

Làm sao mọi người đều thấy rõ  Đức độ và phạm hạnh khi 

chia sẻ sự hiểu biết về vô ngã vị tha và thế nào là phục vụ mọi 

người... 

4- THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT  

Mỗi mỗi khi ta nói lời nào, hứa hẹn một điều gì mọi người 

đều tin tưởng. 

5-ÁI NGỮ  
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Mỗi một lời nói ra đúng với chân lý những mát dịu và ngọt 

ngào đến tai người nghe. 

Kính thưa quý bạn hữu, đây chỉ là những ý nghĩ thô thiển 

của người viết khi thực sự tìm thấy sự an lạc tự nhiên và niềm 

vui luôn xuất hiện trong ngày, dù bị phong tỏa một mình trong 

bốn bức tường và một khoảnh vườn nhỏ có hoa nở dưới chân ... 

trong những buổi thiền hành sau giờ nghe những bài pháp thoại 

tuyệt vời của TT Thích Nguyên Tạng và kết tập lại được những 

vần thơ mà vui sống trọn vẹn với niềm hỷ lạc đó!   

Kính  mạn phép mời các bạn chiêm ngoạn những câu thơ 

của Hòa Thượng Nhất Hạnh trong "Viên Ngọc Pháp Hoa", như 

một lời chia sẻ chân tình mong mỏi nơi tri âm, các bạn nhé!  

 

Hãy dâng cho nhau hạnh phúc  

Khi có được phút giây này  

Mỗi phút là viên Ngọc quý  

Là bao pháp đã hiển bày  

Chim hót, hoa cười nở  

Trời xanh mây trắng là đây  

Ánh mắt thương yêu sáng tỏ  

Nụ cười ý thức đong đầy .... 

 

Trân trọng, 

Huệ Hương 

Melbourne 14/11/2020 

nhằm vía Đức Phật Dược Sư. 
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Thiền sư Trí Thường Qui Tông, 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 195 về 

Thiền sư Trí Thường Qui Tông. Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục 

Tổ Huệ Năng, là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma có tiên tri rằng: “Nhất hoa khai ngũ diệp, 

kết quả tự nhiên thành", có nghĩa là “Một hoa trổ 5 cánh, kết 

quả tự nhiên thành” 

Sư phụ giải thích, "Một hoa" là chỉ cho Sơ Tổ Bồ Đề Đạt 

Ma, còn "năm cánh" là 5 vị Tổ kế tiếp theo sau Ngài, đó là: Tổ 

Huệ Khả, Tổ Tăng Xán, Tổ Đạo Tín, Tổ Hoằng Nhẫn và Tổ 

Huệ Năng. Từ thời của Lục Tổ Huệ Năng trở đi, Thiền tông 

Trung Hoa phát triển mạnh mẽ, có năm phái thiền trong thời 
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này là Thiền phái Tào Động, Lâm Tế, Vân Môn, Quy Ngưỡng 

và Pháp Nhãn. 

Thiền sư Trí Thường là đại đệ tử của Ngài Mã Tổ Đạo 

Nhất. TS Trí Thường có cuộc đời khiêm tốn, sử liệu không ghi 

chép về cha mẹ và quê quán của Ngài, chỉ biết Ngài là một 

Thiền sư lỗi lạc, Ngài Trụ trì Chùa Qui Tông, ở Lô Sơn, tỉnh 

Chiết Giang. 

Ngài thường dạy chúng, các Tổ Đức Thiền sư luôn khiêm 

hạ, im lặng hành trì, chỉ nói điều cần nói. Tu là tự sửa những 

bất thiện nghiệp của chính mình, nhìn cách xử thế của một 

người thì biết có thành tựu trong đường tu hay không. 

Một vị Tăng đến hỏi Ngài về huyền chỉ của Phật pháp. Ngài 

giải thích cái yếu chỉ không thể nói ra được, phải trở lại bản 

tâm của chính mình để nhận ra. 

Vị Tăng cũng không hiểu và hỏi, người hướng tới Phật tâm 

thì sao? 

TS Trí Thường giải thích, khi nghĩ hướng tới là sai là vọng 

ngoại, phải quay lại chính bên trong chính mình, Phật tâm 

thường hằng trong sáng bên trong của tất cả chúng sanh vạn 

loài. 

Vị Tăng cũng không hiểu. 

TS Trí Thường bảo vị Tăng đi ra, ở đây không có chỗ cho 

người không hiểu. 

Vị Tăng trách sao không mở cửa phương tiện cho chúng 

con học. 

TS Trí Thường khai thị "Quan Âm Diệu Trí lực, hay cứu 

khổ thế gian ". Sp giải thích là TS Trí Thường vì lòng từ bi đã 

mở cửa phương tiện, vì Ngài nói "Quan Âm Diệu Trí Lực" là 

tánh nghe thường trực của mỗi chúng sanh, nếu nhận ngay đó 

là nhận ra Phật tánh của chính bản thân mình, nhưng vị Tăng 

không tiếp nhận được lý mầu này. 
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Vị Tăng hỏi tiếp: "Thế nào là Diệu Trí Quan Âm?". 

TS Trí Thường gõ lên đỉnh xông trầm 3 tiếng và hỏi có 

nghe không? Vị Tăng đáp,  "có nghe". 

TS Trí Thường nói, “Sao ta vẫn không nghe”. Vị Tăng 

không hiểu. 

Sư phụ giải thích TS Trí Thường bảo là "Ta vẫn không 

nghe" để trắc nghiệm cái thấy của vị Tăng, chứ không phải là 

Ngài không nghe, nhưng vị Tăng không vượt qua bài kiểm tra 

này, nếu vị thấy tánh, vị này sẽ đáp ngay rằng " Thưa Sư phụ, 

con biết Sư phụ có tánh nghe hằng hữu trước khi Sư phụ gõ 3 

tiếng lên đỉnh trầm". Có nghĩa tánh nghe của Sư phụ vẫn hằng 

nhiên hiện hữu, mặc dù có tiếng động hay không có 

tiếng động. 

Một hôm, quan Thứ sử Giang Châu là Lý Bột đến hỏi TS 

Trí Thường rằng "Bạch Ngài, trong kinh Phật nói: "Hạt cải để 

trong núi Tu-di", Lý Bột này không nghi. Còn nói: "núi Tu-di 

để trong hạt cải", phải là lừa dối chăng? 

TS Trí Thường gạn hỏi lại: "Người ta đồn rằng Thứ Sử Lý 

Bột đã đọc hết muôn quyển sách có đúng thế không?" 

Thứ sử đáp: "Dạ đúng vậy". 

TS Trí Thường hỏi "Vậy muôn quyển sách ông đọc bây giờ 

để ở đâu ?" 

Thứ sử đáp: "Để trong này. (lấy tay chỉ vào đầu) 

TS Trí Thường đúc kết, “Cái đầu của ông chỉ bằng trái dừa, 

làm sao có thể chứa đựng được cả muôn quyển sách? Vậy có 

phải ông cũng lừa dối thiên hạ chăng? 

Thứ Sử Lý Bột cúi đầu lặng thinh. 

Sư phụ giải thích: Thứ Sử là chức quan trong thời đại nhà 

Đường, bây giờ tương đương với Quận Trưởng. Tâm rỗng lặng 

như hư không, không ngằn mé, rỗng lặng, dung thông tất cả 

không hề chướng ngại, nên tâm có thể dung chứa mọi thứ, ví 



215 

như 1 hạt cải nhỏ có thể dung chứa cả hòn núi Tu Di cao 

80,000 do tuần. 

Tông chỉ giáo hóa của Ngài, sự và lý dung thông và dứt bặt 

qua bài kệ của chính Ngài để lại cho đời: 

“Qui Tông sự lý bặt 

 Mặt trời đứng giữa trưa 

 Tự tại như sư tử 

 Chẳng tựa nương nơi vật. 

  

 Riêng lên chót bốn núi 

 Dạo chơi ba đường lớn 

 Tiếng gầm chim thú rớt 

 Hầm hừ bọn tà kinh” 
 

Sư phụ giải thích TS Trí Thường đưa ra tông chỉ của Ngài 

là vượt đối đãi, lý sự tận trừ. Phật tánh xuất hiện, phàm tánh tự 

biến mất. Tự tại trong sanh tử là vượt lên trên 4 núi sanh già 

bệnh tử. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về TS Trí 

Thường, cuộc đời Ngài tuy đơn giản lúc sanh ra cũng như lúc 

tịch diệt, nhưng Ngài để lại bài thơ: “Tự tại như tiếng gầm Sư 

Tử”, khiến cho mọi chim thú "phiền não, vô minh" phải khiếp 

sợ,  làm cho "tà ma ngoại đạo" phiền não nhiễm ô phải bỏ 

chạy.. chỉ còn lại sự tĩnh giác hằng hữu bên trong của tất cả 

chúng sanh vạn loài. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Sự Lý Dứt Bặt 

(xả ly buông bỏ chẳng nương một vật) 

 

Con kính dâng Thầy bài thơ khi nghe xong pháp thoại sáng 

nay. Kính đa tạ Thầy nhờ những lời nhắc nhở của Thầy xuyên 

suốt các tư liệu về Tổ Sư Thiền giúp thêm niềm tịnh tín bất 

động trong con về Phật Pháp không bao giờ thối chuyển.  

Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 

 

Ngài Qui Tông Trí Thường tự tại như Sư Tử! 

Thượng đường từ bi chỉ Diệu trí lực Quan Âm 

Học nhân hội chăng? Tánh nghe thường trú của Tâm 

Ai cầu "huyền chỉ" ... tự thân mình hằng hữu? 

 

Như hư không núi Tu Di còn chứa đủ! 

TỰ TU, TỰ SỬA, TỰ LẬP, TỰ THÀNH 

Chẳng nương một vật ....thong dong dạo rừng xanh 

Thật xứng danh...  trong tám bốn đệ tử Ngài Mã Tổ! 

 

NHẤT VỊ THIỀN ... hiểu được là đại ngộ! 

Cổ Đức dụng tâm chẳng đồng với hạng thường 

Im lặng hành trì, hiểu biết rộng ...chẳng phô trương 

Căn bản, tối hậu cứu cánh phải đạt được Tâm Xả! 

 

Bậc cao thượng, đại trượng phu không chấp pháp, chấp ngã !!! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

     Huệ Hương  

      8/12/2020 
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Thiền sư Duy Khoan (755 - 817) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài 196 về 

Thiền sư Duy Khoan (755-817). Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục 

Tổ và là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. 

Ngài quê ở Chiết Giang, năm 13 tuổi, Ngài thấy sát sanh tội 

quá, không nở ăn thịt, Ngài phát tâm ăn chay và xuất gia. Sư 

phụ thấy sự tâm quá thương loài vật này của Ngài là một nét 

đẹp của đời, một căn lành có sẵn. 

Ngài thọ giới Cụ túc và học pháp tu Chỉ Quán (Như Lai 

Thiền), nhờ Ngài có căn bản pháp tu này nên khi gặp Ngài Mã 

Tổ, Ngài Duy Khoan đắc pháp ngay liền qua Tổ Sư Thiền. 

https://quangduc.com/images/file/0PFrK6qc2AgBAOhg/196-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-duy-khoan.jpg
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Sư phụ giải thích Tổ sư thiền cũng phát xuất và có gốc rễ từ 

Như Lai thiền. 

Chỉ là - dừng lại tất cả vọng niệm, điên đảo bằng phương 

pháp cột tâm vào một đối tượng như hơi thở, hay chóp mũi, 

biết vọng không theo. 

Quán là - quán chiếu tất cả pháp do duyên sanh, ngay nơi 

đó mà trở lại nhận ra thể tánh giúp tâm không đắm nhiễm, 

không dấy khởi vọng niệm. Tâm lắng yên, trí tuệ phát sanh. 

Một hôm có một vị Tăng đến hỏi TS Duy Khoan: “Thế nào 

là đạo?” 

Sư đáp: “Núi rất tốt”. 

Vị Tăng thắc mắc: "Con hỏi đạo sao Thầy nói ‘núi rất tốt”?. 

Sư bảo: “Con chỉ biết núi tốt, đâu từng đạt đạo”. 

Sư phụ giải thích: "Đạo ở đây là chỉ chỗ cứu cánh, rốt ráo, 

là Vô Thượng Bồ Đề, là Phật quả, là Thể tánh tịnh minh, chân 

tâm thường trú của mỗi hành giả, cái đang trùm khắp cả vũ trụ, 

sơn hà, đại địa, hết núi rừng, bầu trời xanh, đại dương...đều lưu 

xuất ra từ chân tâm Phật tánh thanh tịnh. 

Vua Hiến Tông thỉnh Ngài vào cung đình thuyết pháp, có 

Bạch Cư Dị là nhà thơ nổi tiếng tham dự. 

Ngài Bạch Cư Dị hỏi: “Đã là Thiền sư sao lại thuyết 

pháp?”. 

TS Duy Khoan đáp: “Tùy theo đối tượng mà thuyết pháp”. 

Ngài Bạch Cư Dị hỏi: “Đã không phân biệt thì lấy gì tu 

tâm”. 

Thiền Sư đáp: "Tâm vốn không tổn thương, tại sao cần tu 

sửa?" 

Sư phụ giải thích "Chân tâm không tổn thương, không 

cần tu sửa gì cả; hiện nay chúng ta tu sửa là tu sửa cái vọng tâm 

của chúng ta mà thôi" 
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Bạch Cư Dị hỏi: “Nhơ tức không nên niệm, sạch không 

niệm được sao? 

Thiền  Sư đáp : "Như trong tròng con mắt người, không thể 

dính một vật gì, mạt vàng tuy quí báu, dính cũng thành bệnh" 

Sư phụ giải thích: Bụi rơi vào mắt bị xốn đã đành, nhưng 

bột vàng 24 kara (quý giá) lại càng khó chịu hơn, ý muốn nói 

rằng giai đoạn đầu của hành giả cần thanh lọc, cần phân biệt 

thiện, ác; nhưng đến giai đoạn sau cùng thì tuyệt dứt, cứu cánh, 

không thiện không ác…vì còn tránh ác thì xa lánh không giáo 

hóa, trú thiện thì sẽ tham đắm phước báo, dẫn tới luân hồi tái 

sanh, đọa lạc. 

Bạch Cư Dị hỏi:- Không tu không niệm thì đâu khác phàm 

phu? 

TS Duy Khoan đáp: "Phàm phu thì vô minh, Nhị thừa thì 

chấp trước, lìa hai bệnh này gọi là chân tu. Người chân tu không 

được chăm chú, không được quên lãng, chăm chú thì gần chấp 

trước, quên lãng liền rơi vào vô minh. Đây là tâm yếu vậy". 

Sư phụ kể chuyện vui, những bác mới biết tu thì rất "chấp 

trước", cái gì cũng chấp như các vị ăn chay giữ đúng ngày, tô 

chén dĩa phải sạch sẽ tinh khiết, ai nấu mặn, ăn đồ mặn trong 

nhà phải đuổi ra lập tức. Nhưng tu 1 thời gian rồi thì sẵn sàng 

phá chấp, sẵn sàng ăn thịt, uống rượu. Sp cũng kể mấy bác đi 

thiền hành không lo nhìn bước chân của mình có bước đúng 

hay không mà cứ nhìn và chỉ trích bước chân của Phật tử phía 

trước. 

Lúc đi thiền hành, mỗi bước đi không khởi vọng niệm, mỗi 

bước đi là mỗi bước an lạc, là có Phật tâm. 

Ngày 30 tháng 2 năm Niên Hoà, sau khi thăng đường 

thuyết pháp, Sư an nhiên thị tịch, thọ thế 62 tuổi, hạ lạp được 

29 năm. 
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Bạch Sư phụ, con kính tri ơn và muôn vạn tri ơn,  con 

được Phước duyên ngày ngày con được nghe SP giảng pháp, 

con ghi chép và được SP cho con viết thành  bài trình pháp, 

suốt thời gian cách ly vì đại dịch Covid. Con cảm thấy thời 

gian qua nhanh hơn con tưởng, tới nay đã là gần giáp năm, 

đôi khi con thấy kim đồng hồ chạy nhanh hơn con, con chạy 

theo không kịp. 

Bạch Sư phụ, con kính ngưỡng thần trí lực, tốc lực 24/7 của 

SP ngoài trí tưởng nghĩ của con, SP đi thăm quý Cụ, đi cúng 

đám tang, khoá lễ sám hối, thời công phu, soạn bài và giảng 

pháp...làm sao Sư phụ có đủ thời gian bao trùm hết các công 

việc như thế này, trong khi thần sắc, phong thái của Sư phụ vẫn 

như nhiên. Mười phương Chư Phật hộ độ Sư phụ, tuệ giác lực 

của Sư phụ thật phi thường, tâm Sư phụ thanh thản, trăm việc 

nhẹ như không có gì. Con kính bái phục Sư phụ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tâm vốn không tổn thương, sao cần tu sửa?  
 

Kính dâng Thầy bài thơ sau khi nghe bài pháp thoại  

tuyệt vời về Thiền sư Duy Khoan. Kính bạch Thầy, qua bài 

pháp thoại này con đã nhận ra Thầy dung thông tự tại  

trong Thiền, Tịnh, Mật - Nguyên Thủy, Đại Thừa. 

Kính dâng lời xưng tán và kính đa tạ, HH 
 

Ngưỡng phục Thiền sư Duy Khoan rất từ bi thuyết pháp, 

Phương tiện giải thích rằng Dụng có ba, 

Luật, Pháp, Tâm dung thông từ một mà ra 

Đừng phân biệt ...hãy tùy theo đối tượng!  
 

Tâm vốn không tổn thương chỉ do vọng tưởng 

Khởi niệm là còn muốn luận sạch nhơ 

Nhớ cho rằng mạt vàng vào mắt ... cũng bụi dơ 

“Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác "lời khai thị Lục Tổ!  
 

Thế nào là Đạo, câu hỏi dường vô bổ 

Chỗ nói không được, rốt ráo, bất khả tư nghì 

Là cứu cánh ... chẳng phải vật chi 

Gọi núi tốt, rừng tốt... tự tâm thông thoáng!  
 

Đa tạ Giảng Sư giải thích tận tường về Chỉ Quán 

Đánh tan hoài nghi giữa Tổ Sư với Như Lai Thiền 

Dễ dàng đạt ngộ... dừng mọi ràng buộc não phiền 

Bậc chân tu... không được chăm chú,  không quên lãng 

Đại Triệt Thiền sư...Vua sắc ban xứng đáng! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

10/12/2020 
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Thiền sư Linh Mặc (747-818) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng, 

đệ tử TS Mã Tổ Đạo Nhất 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 197, về 

Thiền sư Linh Mặc (747-818). Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục Tổ 

Huệ Năng, là đệ tử của TS Mã Tổ Đạo Nhất. Tiểu sử đời Ngài 

rất đơn giản không rõ bố mẹ, gốc gác. Ngài có túc duyên từ 

nhiều đời, khi nghe TS Mã Tổ giảng pháp, Ngài ngộ đạo và xin 

xuất gia. Sư phụ có nhắc là trường hợp Sư xuất gia sau khi ngộ 

đạo giống như Ngài Lục Tổ. Sự xuất gia chỉ là hợp thức hoá. 

Sau khi xuất gia, Sư xin Sư phụ Mã Tổ đi tham vấn TS Hy 

Thiên Thạch Đầu. Sư tự hứa trong lòng, nếu có một câu thích 

hợp thì ở lại. 
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Khi Sư tới và thấy không thích hợp nên Sư đi ra. Ngay khi 

Sư đi ra, TS Thạch Đầu theo sau, đến cửa ngoài liền gọi: “Xà 

Lê”. 

Sư xoay đầu lại. 

TS Thạch Đầu bảo: “Từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu 

chuyển não làm gì?”. 

Sư nhân câu nói này liền đại ngộ, và dừng lại đây tu học hai 

năm. 

Sư phụ giải thích: Chuyển não là suy tư mà suy tư là phân 

biệt, là vọng niệm, nên bị Tổ quở. “Từ sanh đến tử chỉ là cái 

ấy". Gọi là biết xoay đầu liền, đó là "cái ấy", đó là cái thật của 

mình, có sẵn nơi mỗi bản thân hành giả, từ ngàn xưa cho đến 

mãi ngàn sau, từ lúc sinh ra đến giờ, chưa có lúc nào nó vắng 

mặt nơi mình, nhưng mình lại lãng quên, không bao giờ để ý. 

Cái ấy chính là "Phật tâm, là tánh nghe thường trú, nghe mà 

không khởi niệm phân biệt, tâm bình lặng, an lạc và giải thoát. 

Đó là cái thật của chính ta mà ta không chịu sống, không chịu 

sử dụng… mà ta chỉ dùng cái giả, cái không thật. Mỗi ngày ta 

nghe, nói, ngửi, nếm, xúc... chỉ là vọng chấp, điên đảo, vừa 

nghe vừa suy nghĩ, vừa phân biệt là cái bất thường, lúc có, lúc 

không, rồi ta phan duyên theo cái nghe bất thường này để sống, 

ta sống theo cái sinh diệt, mộng ảo, phiền não, trôi lăn trong 

vòng sanh tử mà không còn cơ hội để quay trở về. Sư phụ có 

mô tả ý này qua câu thơ của Vua Trần Thái Tông rất hay: 

"Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách 

Nhựt viễn gia hương vạn lý trình" 

Dịch nghĩa: 

"Lang thang làm khách phong trần mãi 

Ngày cách quê hương muôn dặm trình". 
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Sư phụ có dẫn chứng câu chuyện "4 bà vợ" do Đức Phật kể 

lại trong kinh để giải thích "nghiệp, hay thể tánh của chúng 

sanh" bị lãng quên. 

Lúc lâm chung ông trưởng giả có 4 vợ muốn nghe tiếng nói 

thật lòng của mỗi người vợ. 

Bà vợ thứ tư là thí dụ cho xác thân ngũ uẩn, "Em chỉ tiễn 

anh tới nghĩa trang" 

Bà vợ thứ ba là ví cho tài sản, danh vọng, địa vị, "anh chết, 

em lập tức lấy người khác" 

Bà vợ thứ hai ví cho thân nhân, "Anh chết, em sẽ lo lễ tang 

và cúng giỗ cho anh" 

Bà vợ thứ nhất là "nghiệp", là "thể tánh tịnh minh" của 

chính ta, "Em là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh, 

em thủy chung như nhất của riêng anh, em sẽ theo anh từ vô 

lượng kiếp trước cho đến vô lượng kiếp sau, anh hãy an tâm, 

em không bao giờ xa rời anh". 

Con rất tâm đắc bài giảng hôm nay của Sư phụ về tánh 

nghe thường trú này. Ta chỉ cần xoay đầu trở lại, vô niệm, phản 

quang tự kỷ là Niết Bàn, là điểm đến cuối cùng của đạo Phật, là 

giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. 

Sư phụ nhắc 2 câu trong bài sám quy mạng "căn trần 6 mối 

duyên đầu, khiến cho con tạo biết bao lỗi lầm", ta té chỗ nào, 

phải từ chỗ đó mà đứng lên. Lục căn không phan duyên theo 

lục trần, ngay đó ta không khởi vọng niệm, đó là giác ngộ, giải 

thoát của tự thân. 

Ngày 23-3 năm 818 Tây lịch, đời Đường , Thiền sư Linh 

Mặc an nhiên thị tịch thọ thế 72 năm, để lại phía sau lời di 

chúc quá tuyệt vời "Pháp thân hoàn toàn lặng lẽ, thị hiện có 

đến đi, ngàn thánh đồng nguồn, vạn linh về một. Nay ta bọt 

tan đâu bởi hưng suy, không tự nhọc thân phải giữ chánh 
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niệm. Nếu tuân lời dạy này là đền ơn ta, bằng cố trái lời chẳng 

phải con ta". 

Bạch Sư phụ, Thiền sư Linh Mặc có một đời tu rất đơn 

giản, ngộ đạo lần thứ nhất khi nghe TS Mã Tổ giảng pháp, 

trước khi xuất gia. Và đại ngộ khi đến tham học với TS Hy 

Thiên khai thị “cái ấy” khi Sư xoay đầu lại. 

Bạch Sư phụ, mỗi bài giảng SP cho chúng con học được 

một bài khai thị Phật tánh chân như của một Thiền sư giúp cho 

chúng con liễu đạt tỏ rõ tự tánh Phật trong chúng con luôn có 

sẵn, chỉ cần phát tâm phản quang tự kỷ, nhìn thấy mình trong 

từng giây phút thì cũng thành tựu giải thoát. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Từ Sanh đến Tử chỉ là ...cái ấy!  

 

Con kính dâng Thầy bài thơ trình pháp sau khi nghe pháp 

thoại sáng nay về Thiền sư Linh Mặc. 

Kính đa tạ Thầy đã lồng trong buổi pháp thoại sự uyên bác  

của Thầy, kính chúc Thầy được pháp thể khinh an. Kính HH. 

 
Tham vấn Ngài Mã Tổ ... thâm nhập, ngộ đạo! 

Xuất gia, thọ Cụ túc nhiều tuổi hạ mới du phương 

“ Xà Lê” tiếng gọi ...vừa chỉ dạy thân thương! 

TỪ SANH ĐẾN TỬ ....chỉ là CÁI ẤY! 

Bái lạy Ngài Thạch Đầu ... triệt ngộ từ đấy 

Qua nhiều nơi ...cuối cùng tại Ngũ  Duệ Sơn 

Thượng đường ra giáo hoá ...chỉ tường tận hơn 

Từ KHÔNG TÂM đến “vật gì bao trùm trời đất” 

 
Tiếc thay lời dạy Thiền sư nửa ẩn nửa thật! 

Như ánh trăng tròn sáng tự ngàn xưa 

Làm sao quét được mây đen ...sẽ gây mưa 

Ngàn thánh đồng nguồn, vạn linh chúng sinh về một! 

 
Không phải chỗ mắt thấy... điểm đến cùng tột 

Pháp thân lặng lẽ, thị hiện có đến có đi 

Giữ Chánh niệm “bọt tan đâu tại hưng suy! 

Kính xưng tán Thiền sư Linh Mặc 

...hành trạng thật giản dị! 
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Xuyên suốt bài pháp thoại Giảng Sư còn ngụ ý 

Bài kệ “Tứ  núi” của Vua Trần  Thái Tông! 

Chiêm nghiệm Vạn Vật thảy đều Không 

“Lãng đãng phong trần nơi đất khách ! 

Xa quê ngày tháng mãi lênh đênh”. 

 

Thầy dạy chúng con nhớ đừng quên điều cốt yếu: 

“Lục căn chớ duyên với lục trần “ 

Nguyện xin ghi nhớ....tạc dạ tri ân ! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

12/12/2020  
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Cảm nghĩ về các vị Thiền sư  qua bài giảng của  

TT Thích Nguyên Tạng trên Google Meet 
 

CẢM NGHĨ VỀ CÁC VỊ THIỀN SƯ 
  

 Thật là một nhân duyên thù thắng khi tôi được nghe quý 

Hòa Thượng, Thượng Tọa giảng pháp trên kênh youtube của 

Trang Nhà Quảng Đức/Úc châu trong chương trình hoằng pháp 

online Liên Âu lần thứ III. 

Và ngày 12/01/2021, tôi được nghe bài thuyết giảng của 

Thượng Tọa Giảng sư Thích Nguyên Tạng cho các Huynh 

trưởng lớp Bậc Lực, Gia đình Phật tử Việt Nam Hải Ngoại qua 

hệ thống Google Meet online với chủ đề về ba vị Thiền sư nổi 

tiếng bậc nhất trên thế giới, đã đem Phật Giáo vào đời đến gần 

các nước phương Tây qua phương pháp THIỀN và HÀNH 

THIỀN. Đó là các Ngài: 

 - THIỀN SƯ D.T. SUZUKI (Nhật Bản) 

- THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH (Việt Nam) 

- ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 (Tây Tạng) 
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 Thầy đã cho tôi hiểu sâu hơn lịch sử ra đời của THIỀN, 

đồng nghĩa với những gian khó vô cùng trong việc tu hành, 

truyền bá và sáng lập THIỀN TÔNG, xuất phát từ tình yêu 

thương vô bờ của quý Ngài muốn chúng sinh giảm bớt đau khổ 

của đời trần tục, muốn họ có lối suy nghĩ cao thượng hơn, sống 

cuộc đời thanh bạch không hề vọng tưởng, giảm những tham 

sân si của tam nghiệp, để người và người được sống trong hạnh 

phúc yêu thương, thế giới không có chiến tranh gây nhiều đau 

khổ cho nhân loại. 

Càng nghe về tiểu sử và cuộc đời hành thiền đầy gian nan 

trắc trở của các Thiền sư, trong lòng tôi càng vô cùng cảm phục 

lòng TỪ BI của các Ngài, đồng thời ngọn lửa YÊU THƯƠNG 

như hừng hực bừng cháy trong tôi khi nghĩ về các em Đoàn 

sinh GĐPT. Mà hiện nay thế giới đang phải sống chung với 

con corona virus thật nguy hiểm, nó đã chia cách xã hội, chia 

cách sự gần gũi các thành viên trong một gia đình ruột thịt 

huống chi gia đình Lam của chúng tôi. Thoắt đã tròn một năm, 

huynh trưởng và đoàn sinh chỉ thấy mặt nhau trên ZOOM, 

nhưng không đầy đủ số lượng như khi sinh hoạt thực tế tại 

chùa, nhất là các em Oanh vũ quá nhỏ để sử dụng internet học 

online, hơn nữa lứa tuổi này rất hiếu động không thể ngồi yên 

mà nghe giảng bài, dù chúng tôi hạn chế giờ học chỉ trong 

vòng 1:30' mà thôi. Là một huynh trưởng nỗi lo lắng ngày hôm 

nay làm sao thực hiện sứ mệnh của mình trong thời hiện tại. 

Tôi lo sợ các em từ đó dễ sinh ra giải đãi. 

Ôi, thật khó khăn!!! 

Nhưng suy nghĩ lại, nếu sau khi mình đã ra hết sức để phục 

vụ mà không được kết quả khả quan thì âu đó cũng là VẠN SỰ 

TÙY DUYÊN. 

Trình độ giáo lý Phật pháp của tôi chỉ ở Bậc Định do BHD 

GĐPT/ÂC tổ chức tu học liên tục ba năm và đã hoàn mãn cách 

đây hơn năm. Hôm nay được nghe youtube Thầy giảng cho các 
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vị Huynh trưởng thâm niên hải ngoại. Song tôi cảm thấy rất 

thích thú, vì bài giảng của Thầy không những đã khai sáng tâm 

cho các Huynh trưởng, mà ngay chính tôi đã hiểu sâu hơn, 

thấm thía hơn về HIỂU và THƯƠNG. Muốn cho người hạnh 

phúc thì phải hành TỪ BI và tự mình cũng vậy. Đó là nhu cầu 

thiết yếu cho đời sống của chúng ta. Muốn vậy hãy quay trở về 

tự quán tâm mình trong phương pháp Thiền. Mặc dầu, hàng 

ngày và trong sinh hoạt GĐPT tôi cũng từng dạy các em thực 

tập ngồi Thiền, mà quý Tăng Thân làng Mai đã chỉ dạy khi các 

vị về chùa vào dịp Tết Trung Thu hàng năm, nhưng suy nghĩ 

của tôi chỉ hạn hẹp là cho tâm thân các em và mình bớt động, 

chứ không ở một ý nghĩ cao cả như các Ngài. 

Những câu nói để đời của các Thiền sư: 

Thiền sư Suzuki: 

“Khi bạn tiếp tục thực hành ngồi thiền tuần này qua tuần 

khác, năm này sang năm khác, kinh nghiệm của bạn sẽ trở nên 

càng sâu thẳm, và kinh nghiệm của bạn sẽ bao trùm mọi sự bạn 

làm trong đời sống hàng ngày. Điều quan trọng nhất là quên 

mọi ý niệm có được, mọi ý niệm nhị nguyên. Nói cách khác chỉ 

thực hành ngồi thiền trong một tư thế nhất định. Chớ nghĩ đến 

điều gì. Chỉ ở yên trên đệm thiền của bạn mà không mong mỏi 

điều gì. Bấy giờ cuối cùng bạn sẽ lấy lại bản tánh chân thật của 

chính bạn. Nghĩa là, bản tánh chân thật của bạn lấy lại chính 

nó”. 

Sư Ông Thích Nhất Hạnh: 

“Quay lại và chăm sóc bản thân. Cơ thể bạn cần bạn, cảm 

xúc của bạn cần bạn, nhận thức của bạn cần bạn. Đau khổ của 

bạn cần bạn thừa nhận nó. Hãy về nhà và ở đó vì tất cả những 

điều này” - Thích NhấtHạnh. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma 14: 

 “Mọi người đều có quyền được hạnh phúc nhưng không ai 

có quyền phá hủy hạnh phúc của người khác. Mục tiêu tồn tại 
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không bao giờ có thể là làm cho bất cứ ai đau khổ” - Đạt Lai 

Lạt Ma. 

Với tôi những câu nói này như kim chỉ nam trong cuộc 

sống của mình, tuy kiến thức Phật học và khả năng còn nhiều 

hạn chế, nhưng với tư cách một Bồ Tát tại gia, một huynh 

Trưởng GĐPT tôi xin nguyện khắc ghi và đem Đạo đến với lứa 

tuổi trẻ, để khi lớn lên các em không những có TÀI mà còn có 

ĐỨC, là những công dân tốt phục vụ cho xã hội ngày càng tốt 

đẹp hơn. Và nhất là sẽ trở thành những Bồ-Tát hóa thân giúp 

cuộc đời ngày càng tươi sáng, đẹp đẽ và hạnh phúc hơn lên, 

giúp cho nền khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến đồng hành 

với đạo đức, để đem lại cuộc sống hòa bình cho nhân thế. 

 Vô cùng tri ơn TT Thích Nguyên Tạng, đã vì chúng con 

mà bỏ rất nhiều thời gian trong bài giảng, đến nỗi giọng Thầy 

đã khàn mà vẫn dạy liên tục trong 3h với vẻ mặt tươi vui, hoan 

hỷ, đã lôi cuốn người nghe cảm thấy thích thú khi được hiểu 

sâu sắc hơn, tỉ mỉ hơn về tiểu sử, đời hành đạo của từng vị 

Thiền sư đến từ các nước Nhật - Việt Nam - Tây Tạng đã cất 

công khai sáng, hoằng bá  THIỀN TÔNG ngày càng phát triển 

ở các nước phương Tây chỉ với hai chữ TỪ BI, và dạy con 

người hãy luôn sống tỉnh thức, biết quán niệm từng giây phút 

để trở về với chính mình. Có như vậy thì mới không còn vọng 

niệm để tiến đến Giác Ngộ Giải Thoát. 

 Con xin thành kính cảm niệm công đức của Thầy. Xin cầu 

chúc Thầy luôn an thường mọi thời để đem Phật pháp hoằng 

truyền khắp nơi. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

  

Strasbourg le 14.01.2021 

Htr. Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 
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Thiền sư Như Hội (742-821) 

Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 199 về 

Thiền sư Như Hội. Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng, 

là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất . 

Ngài quê ở Khúc Giang, cuộc đời Ngài đơn giản, tài liệu 

giáo sử không ghi chép nhiều, chỉ biết lúc đầu Ngài tu học với 

Thiền sư Cảnh Sơn, sau đó Ngài đến học với TS Mã Tổ và 

được đắc pháp. Sau khi ngộ đạo, Ngài về Đông Tự, rất đông 

chúng Tăng đến tu học theo Ngài và Ngài có biệt danh là "TS 

Như Hội giường gãy". 

Sư phụ giải thích vì số tu chúng quá đông, một giường 

nhiều người nằm ngủ quá tải nên giường bị gãy. SP kể ở thiền 

https://quangduc.com/images/file/eaC87jSe2AgBAGgM/198-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-nhu-hoi.jpg
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viện của HT Thanh Từ cũng xảy ra tình trạng quá tải và TV 

Quảng Đức, vì ngủ giường chồng, đã có Phật tử té bị thương 

chảy máu. 

Sau khi Sư phụ Mã Tổ viên tịch, đồ chúng chỉ tụng đọc 

thiền ngữ cốt tủy của Mã Tổ "Tức tâm tức Phật" mà không lo 

tu, nên Ngài lên tiếng cảnh báo bằng cách nói ngược lại rằng 

"Tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. Kiếm rơi đã lâu, 

ngươi mới khắc dấu thuyền". 

Sư phụ giải thích, chúng đệ tử học thuộc lòng “Tức Tâm 

tức Phật” mà không hiểu tường tận câu dạy của TS Mã Tổ, cứ 

ỷ lại cho là Tâm mình có Phật rồi cứ đọc thuộc lòng là thành 

Phật không cần phải nhọc công tu tập gì hết, không cần đi chùa 

lễ Phật, tụng kinh...mà phải hiểu Tức Phật Tức Tâm là Tâm 

vắng lặng mới là Tâm Phật, không phải Tâm đầy lao xao, vọng 

tưởng, luôn phan duyên theo sáu trần. 

Sư phụ có giải thích sự tụng kinh, người Phật tử tụng kinh 

cũng phải thấu rõ nghĩa lý của câu kinh thì công phu tụng kinh 

mới lợi lạc, có Phước báu. 

Sư phụ giải thích phi tâm phi Phật chỉ là phương tiện để 

giải thích, khi hiểu rồi thì Tức Tâm Tức Phật. 

Một hôm, Thiền sư Huệ Tịch đến đảnh lễ TS Như Hội. 

Sư hỏi: “Người ở đâu?” 

TS Huệ Tịch đáp: “Người ở Quảng Nam” 

Sư hỏi: “Ta nghe ở Quảng Nam có hạt minh châu trấn hải 

phải chăng?” 

TS Huệ Tịch đáp: “Dạ phải” 

Sư hỏi: “Hạt châu ấy thế nào?” 

TS Huệ Tịch đáp: “Ba mươi thì ẩn, Rằm thì hiện” 

Sư hỏi: “Tại sao không trình cho lão Tăng xem?”. 

TS Huệ Tịch bước tới gần, vô ngôn. 
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Sư khen Sư Tử con rống rất giỏi. 

Sư phụ giải thích, ba mươi thì ẩn là chỉ cho người chưa ngộ 

vì bị mây vô minh phiền não che mờ Tâm Phật. Ngày Rằm 

trăng sáng tâm Phật hiển lộ, tâm Phật nầy luôn thường hằng 

trong tất cả chúng sanh vạn loài. Tâm Phật có tự chứng tự biết, 

không diễn tả bằng lời được. 

Ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão, Ngài an nhiên thị tịch, thọ 

thế 80 tuổi. 

Bạch Sư phụ, hôm nay Sư phụ ban cho chúng con một bài 

pháp rất đặc thù của TS Như Hội “Phi Tâm Phi Phật”, nghe 

như nghịch lý thông thường, nhờ SP giảng rõ làm sáng tỏ chữ 

Tâm, giúp hàng Phật tử phải liễu đạt nghĩa chữ TÂM. Phàm 

Tâm là Tâm lao xao duyên theo lục trần bên ngoài. Phật Tâm là 

thể tánh tĩnh lặng, chơn tâm thường trú luôn hiện hữu trong tất 

cả chúng sanh vạn loài. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thấy Tánh không phải do mắt thấy! 

 

Con kính dâng Thầy bài thơ trình pháp sau khi nghe  

pháp thoại sáng hôm nay (19/12/2020). 

Kính đa tạ và tri ân Thầy, kính chúc Thầy pháp thể  

khinh an và tịnh lạc, HH. 

 

Tu với Ngài Cảnh Sơn nhưng ngộ đạo nơi Ngài Mã Tổ! 

“Hội giường gãy” học chúng tập trung ...đông, 

Không áp dụng “Tức Tâm Tức Phật” chỉ tụng  thuộc lòng, 

Sợ thiền ngữ chết, bèn giáo dạy ngược lại! 

 

Chấp Tánh ...bao người đã thành công hay thất bại? 

Tâm còn đối đãi, sanh diệt...  mãi lo phan duyên 

Trí hữu lậu ... kiếm, khó chém chặt được não phiền! 

Đạo giải thoát cần bức phá điều trú trước! 

 

Ngôn ngữ văn tự không thể nào diễn tả được! 

Thể tánh tịnh minh , “chỉ thế ấy” ngọc quý vô cùng, 

“Thấy Tánh không phải do mắt thấy”...lạ lùng! 

Vật vùi trong đá phải chuyển sao thành NÓNG! 

Có nghĩa là: 

Kho nghiệp báo giảm dần theo cuộc sống, 

Truyền Minh Đại Sư ...phương tiện giáo hóa Thiền Tông! 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

Huệ Hương 

19/12/2020 
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Thiền sư Bảo Thông  

(Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng) 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 200 về 

Thiền sư Bảo Thông. Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ 

Năng, là đệ tử đắc pháp của TS Hy Thiên Thạch Đầu. Ngài có 

họ Dương, người Dĩnh Châu, tỉnh An Huy (732-824). 

Ban sơ Ngài đến tham vấn TS Hy Thiên, và TS Hy Thiên 

hỏi: “Cái gì là tâm của con?”. Sư thưa: “Nói năng chính là tâm 

của con”. Sư bị TS Hy Thiên nạt đuổi ra. Sư phụ giải thích, lời 

nói phải phát xuất từ chân tâm, có chánh niệm, mới đem lại sự 

bình an cho người. Sư phụ có nhắc lời thơ của Sư ông Làng 

Mai "Miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm". 

Tuần sau, Ngài Bảo Thông lại đến thưa hỏi, nói năng là 

tâm, không còn cái nào khác, xin Sư phụ khai thị cho biết. 

https://quangduc.com/images/file/KV4tgECm2AgBAK5W/199-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-bao-thong.jpg
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TS Hy Thiên bảo: “Từ bỏ nhướng mày, chớp mắt, đem tâm lại 

cho ta”. 

Ngài Bảo Thông thưa: “Không thể tìm cái tâm mà không có 

nhướng mày chớp mắt. Không tâm có thể đem lại được”. 

TS Hy Thiên bảo: “Nguyên lai có tâm, sao nói không Tâm, 

không Tâm thì trọn đồng với không”. Tâm nằm trong chỗ 

nhướng mày, chớp mắt, mỗi cử chỉ, hành động đều có tâm. 

Tâm này là tâm sanh diệt, Chân tâm là cái Thấy tâm sanh diệt. 

Ngài Bảo Thông ngay chỗ này liền đạt ngộ, sụp lạy tạ ơn 

Sư phụ Hy Thiên. 

Một hôm Ngài Bảo Thông đứng hầu TS Hy Thiên. 

Sư phụ Thạch Đầu hỏi: “Người là Tăng tham thiền hay là 

Tăng châu viện”. 

Ngài Bảo Thông thưa là Thiền sinh. Sư phụ nói sao là 

thiền? 

Ngài Bảo Thông thưa, thiền của con là nhướng mày chớp 

mắt trong tâm thức vắng lặng. 

Sư phụ hỏi: “Ngoài nhuớng mày chớp mắt, đem bản lai 

diện mục trình cho ta xem”. 

Ngài Bảo Thông thưa, thỉnh Sư phụ xem con. 

Sư phụ bảo: “Bản lai diện mục vốn không vật, người cũng 

không vật.” 

Ngài Bảo Thông thưa: “Đã không vật tức là vật thật, không 

thể nói ra được, là chân như Phật tánh, tự chứng tự biết”. 

Sp Thạch Đầu khi nghe đệ tử trình thưa, ấn chứng và bảo: 

“Tâm của con thấy ý chỉ như vậy thì khéo hộ trì”. 

TS Bảo Thông đến ẩn tu ở Triều Châu, đồ chúng rất đông, 

Ngài khai thị, pháp tu chính yếu là Tâm tiếp xúc với Trần, 

không dấy khởi vọng niệm, là an lạc là giải thoát. 
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Ngày mùng 1 niên hiệu Trường Khánh thứ tư 824, Thiền sư 

từ biệt chúng rồi, an nhiên thị tịch, trụ thế 93 năm. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được SP ban cho bài 

pháp thoại về sự chứng đắc kỳ đặc của Thiền sư Bảo Thông với 

thiền ngữ “Nhướng mày chớp mắt”. Chỉ ngay nơi nhướng mày 

chớp mắt không khởi lên một niệm nào, tâm vắng lặng là “đã 

về, đã tới, bây giờ và tại đây”, chơn tâm Phật tánh sáng tỏ, tự 

chứng, tự ngộ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thiền là nhướng mày chớp mắt 

trong tỉnh thức! 

  
Kính đa tạ và tri ân Thầy với bài pháp thoại sáng nay  quá 

tuyệt vời (22/12/2020) Rất ít người biết chuyện Thượng thư Bộ 

hình đời Đường tên Hàn Dũ, câu chuyện đã dạy cho chúng con 

diệt trừ tánh kiêu mạn và nên dùng miệng thơm nói lời  

chánh ngữ...Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 
“Không dấy khởi vọng niệm cần gì tu sửa?” 

Khi thượng đường nhớ lại công án quá thâm sâu 

Tham vấn Sư phụ Hy Thiên Thạch Đầu 

Chưa thể vượt qua “Cái gì TÂM chẳng phải” 

 

Vì lần gặp đầu “Nói năng là Tâm” đáp lời giải 

Suốt tuần quán chiếu tư duy thắc mắc hoài 

“Tâm hết dấy động khi trừ chớp mắt nhướng mày” 

Ngộ đạo được ấn chứng từ đây giảng dạy xuyên suốt!  

 

Hàn Văn Công thầm phục “môn phong Ngài cao vút “ 

Nhờ đệ tử đắc pháp Tam Bình phương tiện chỉ lối vào 

“Trước  lấy định động, sau lấy trí nhổ mau” 

Thật ra Thiền sư Bảo Thông đã đạt rốt ráo! 

 

“Không thể nói được” cái chân tâm diệu áo 

Hợp cơ tùy chiếu, lặng lẽ tự dùng 

Tâm và trần cảnh chớ dính dấp chập chùng 

Diệu dụng là bản tâm, không vật  chính vật thật  
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Đa tạ Giảng Sư, 

Dẫn chuyện Hàn Dũ người bài bác Pháp Phật 

Tự cho mình hiểu Khổng, trí thức thượng tầng 

Bị đầy ra quan ải, suy sụp tinh thần 

Được Ngài Bảo Thông diệt trừ tánh ỷ tài kiêu mạn 

 

Đến Linh Sơn, Triều Châu dự định quy ẩn! 

Học chúng bốn phương xin hướng dẫn tâm linh 

“Cần khéo hộ trì THÀNH THẬT VỚI LÒNG MÌNH 

Bặt dứt nghe nhìn ... sẽ qua biển khổ” 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Huệ Hương  

22/12/2020 
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Thiền sư Tề An, đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng 

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất)  

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 201 về 

Thiền sư Tề An. Ngài thuộc đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng, là 

đệ tử đắc pháp của TS Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài Tề An họ Lý quê 

ở Giang Tô. 

TS Tề An có túc duyên nhiều đời, khi Ngài ra đời trong nhà 

đầy hào quang, có một Thiền sư đến nhà thăm và nói lời tiên tri 

rằng: “Đây là vị sứ giả dựng cờ vô thắng, xoay mặt trời Phật 

soi trở lại". 

Sư phụ giải thích: “Dựng cờ vô thắng" là ý nói không tranh 

thắng bại. "Xoay mặt trời Phật soi trở lại" là quay lại bản tâm 

trí tuệ của mình. 
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Lớn lên, Ngài xuất gia với Thiền sư Vân Tông, sau đó Ngài 

đến đảnh lễ Mã Tổ. Ngài Mã Tổ thấy tướng mạo Tề An đẹp đẽ, 

cho vào thất truyền pháp và Ngài Tề An đắc pháp. 

Ngài Tề An về Giang Tô lập đạo tràng hướng dẫn đại 

chúng tu học. 

Có một vị Tăng đến hỏi TS Tề An: “Thế nào là bản thân Lô 

Xá Na?” 

Sư bảo: “Đem cái bình đồng kia đến cho ta”. 

Vị Tăng liền lấy tịnh bình đem lại. 

Sư bảo: “Hãy đem để lại chỗ cũ” 

Vị Tăng đem bình để lại chỗ cũ rồi thưa hỏi lại câu trước. 

Sư bảo: “Đức Phật đã quá khứ lâu rồi”. 

Sư phụ giải thích có ba Lô Xá Na: 

1-Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Xá Na, có trùm khắp trong 

không gian và thời gian. 

2-Viên mãn báo thân Tỳ Lô Xá Na, là thân Phước báu đầy 

đủ công Đức, trí tuệ chiếu sáng không còn vô minh phiền não. 

3- thiên bá ức hoá thân Lô Xá Na, là ứng thân Phật ra đời 

giáo hoá, vắng lặng, không trụ trong sanh tử. 

Sư Tề An bảo: “Đức Phật đã quá khứ lâu rồi”, Sư phụ giải 

thích, cái dụng của pháp thân là "bưng bình đi tới, đi lui" , đó là 

thanh tịnh pháp Tỳ Lô Giá Na, nhưng vị Tăng không hiểu nổi 

cái dụng ngay trong giờ phút hiện tại, nên bị Tổ quở là ”Đức 

Phật đã quá khứ lâu rồi”. 

Sư phụ có nhắc lại lời của Triết gia Tây Phương Heraclitus 

rằng "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, vì dòng 

nước chảy qua chảy qua, không bao giờ lập lại nữa. 

Con vui sướng khi nghe Sư phụ giải thích về ý tưởng siêu 

tuyệt của Thiền sư Tề An khi Ngài hạ một chuyển ngữ khai thị 

rằng "suy nghĩ là kế sống nhà quỷ". Thật vậy lâu nay chúng ta 
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chỉ sống theo "kế của quỷ" chứ chưa bao giờ sống trong "nhà 

Phật". Cái suy nghĩ nhà quỷ mà ta có đạt được chăng cũng 

giống như hình ảnh ngọn đèn dầu côi dười trời bị gió nghiệp 

thổi tắt ngắm, chỉ có hành giả tu tập để đạt tới trí tuệ vô sư 

như ánh sáng mặt trời ở trên cao kia, sẽ không bao giờ, mãi mãi 

không giờ bị gió gì có thể thổi tắt nữa. Quả thật nếu không tu 

giới, không tu định, không tu tuệ thì những gì ta có được cũng 

giống như ngọn đèn dầu đơn côi nhỏ nhít dưới bầu trời, không 

có gì bảo đảm là ngọn đèn leo lét này không bị thổi tắt. 

Thiền sư Tề An có công tìm lại TS Đại Mai Pháp Thường, 

tu ở trên núi Đại Mai 40 năm. Một hôm, thị giả của TS Tề An 

lên núi Đại Mai tìm cây để làm gậy bị lạc đường và gặp Ngài 

Đại Mai. Ngài chỉ đường đi theo dòng suối để đi xuống. Vị 

Tăng về kể lại, TS Tề An nhớ lại có một TS cùng tu khi xưa 

mất tin tức luôn, TS Tề An tìm ra Ngài Đại Mai và có thỉnh 

Ngài Đại Mai hoằng pháp. 

Thiền sư Tề An về già không có bệnh, Ngài ngồi an nhiên 

thị tịch. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được Sư phụ ban truyền 

pháp về cuộc đời của Thiền sư Tề An, đặc biệt rất an bình từ 

lúc ra đời có thân tướng đẹp, xuất gia được Mã Tổ cho vào thất 

truyền pháp, ấn chứng nhẹ nhàng, tạo đạo tràng giáo hoá thanh 

tịnh. Ngài đúng là có túc duyên Phước báu từ trước. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Còn Suy Nghĩ phân biệt 

là kế sống nhà quỷ! 
 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp sáng hôm nay 24/12/2020. 
Thật là một bài pháp quá tuyệt vời, dù con có đọc qua vài lần 

trong sách nhưng phải chờ đến hôm nay mới hiểu rõ được. 

Kính đa tạ và tri ân Thầy, thành tâm kính chúc Thầy pháp thể 

khinh an để chúng đệ tử có thể thâm nhập vào Thiền Chánh 

Tông "Tức Tâm Tức Phật ". Kính , HH. 
 

Tất cả cảm thụ, suy nghĩ là vọng tưởng, 

Ngộ là tự mình trực nhận cái bên trong! 

Chư Tổ ngày xưa có Tuệ Nhãn suốt ... thông 
Tướng pháp khí nên được Ngài Mã Tổ nhận. 

 

Đây viên Ngọc quý được tinh luyện cẩn thận! 

Hoằng hoá tại Hàng Châu, nổi tiếng Hội Diêm Quan 

Kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã mượn ý ....phất tử Tề An 
Bất cứ cái gì đều.... chỉ là Bản Tâm Thể!  

 

Quạt rách Tề Ngưu đâu? Thiền ngữ tiền lệ 

Lỗi lạc sáng suốt ....Thiền sư Pháp Không cũng chào thua 
Ý ....Bồ Đề Đạt Ma hai tử thi, một quan tài ... mua? 

Ngộ Không Thiền sư, sắc ban ....nhận được Chánh Pháp!  
 

Đa tạ Giảng Sư ..những Thiền ngôn tận tường giải đáp 

Báo thân Lô Xá na ... Phật quá khứ lâu rồi 
Kế sống của quỷ, trước gió ...ngọn đèn côi, 

Bốn thứ Pháp Giới ...nghe hoài chưa  hiểu? 

Ngưỡng phục Thầy ... Trí Vô Sư ... hội liễu !!! 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

24/12/2020 
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Thiền sư Viên Trí Đạo Ngô (768 - 835)  

Đời thứ 4 sau Lục Tổ Huệ Năng  

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm) 

 
Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài 202 về 

Thiền sư Viên Trí Đạo Ngô (768-835). Ngài thuộc đời thứ 4 

sau Lục Tổ Huệ Năng, là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Dược 

Sơn Duy Nghiễm. 

Thiền sư Viên Trí Đạo Ngô họ Trương, quê ở Hải Hôn, Dự 

Chương (nay là tỉnh Giang Tây). Lúc nhỏ, Ngài xuất gia và thọ 

giới với Hòa thượng Bàn. Tiếp đó, Ngài đến tu học và đắc pháp 

với Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm và là Sư đệ của Thiền sư 

Vân Nham Đàm Thanh, là người đặt nền móng cho thiền phái 

Tào Động về sau. 
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Một hôm Thiền sư Đạo Ngô đi dạo núi về tới cổng chùa, Sư 

phụ Dược Sư Duy Nghiễm hỏi: “Con đi đâu mới về”. 

Ngài Đạo Ngô thưa: “Con đi dạo núi về”. 

TS Dược Sơn bảo: “Không rời thất này, đem gì về, nói 

mau”. 

Sư thưa qua 2 câu thơ:  

“Trên núi chim con đầu tợ tuyết, 

Đáy khe cá lội lo chẳng cùng”. 

Sư phụ giải thích ý của Sư Đạo Ngô là không có gì để đem 

về, cái có là đã có trong tâm rồi, nếu trả lời đem gì về là rơi vào 

vọng niệm, mà chỉ trả lời 1 câu thơ tả cảnh cho vui thôi, mà bài 

thơ của Ngài cũng là 1 công án thiền " Chim con mà đầu trắng 

như tuyết, chim già mới là đầu bạc mới đúng chứ; còn cá lội ở 

dưới khe sâu mắc gì lo sợ chim bắt thịt ?". Cái nghịch lý là 1 

dấu hỏi mà hành giả tự tìm câu trả lời. 

Ngài được Sư phụ Duy Nghiễm ấn chứng. 

Nhân Thiền sư Đàm Thạnh bệnh, TS Viên Trí thăm và hỏi: 

“Lìa cái vỏ lủng này thì tới chỗ nào để thấy nhau”. 

TS Đàm Thạnh đáp: “Đến chỗ không sanh không diệt sẽ 

thấy nhau”. 

Sư phụ giải thích, quán cái chỗ không đau không bệnh là 

chỗ không sanh không diệt. 

Sư phụ kể lúc SP dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư ở Tu Viện 

Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada, một Phật tử thưa hỏi Sư phụ: 

“Một người tu được đánh giá thành công ở chỗ nào”. 

Sư phụ trả lời: “Tự bản thân mỗi người cảm nhận”. 

Bạch Sư phụ, con nghe câu hỏi này, con kính sám hối, con 

rất khó chịu, câu hỏi rất vô phép. Người xuất gia đơn sơ một y 

vàng, một tay nải, đầu tròn sạch, ăn chay, danh từ thành công 

không có trong người tu. 
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Câu trả lời của Sư phụ sâu sắc vô cùng. 

Đến ngày mùng 10 tháng 9 niên hiệu Thái Hòa năm thứ 9 

(835 TL) đời nhà Đường, Thiền sư Viên Trí Đạo Ngô an nhiên 

viên tịch, thọ thế 67 tuổi. 

Vua sắc ban là Tu Nhất đại sư, tháp hiệu Bảo Tướng. 

Cuối thời giảng hôm nay, Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ 

"Chưa" của Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ gởi tặng từ Ấn Độ: 

Chưa đi thì chẳng có về 

Chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. 

Chưa vui vì cuộc sum vầy 

Thì đâu buồn.. sẽ một ngày chia xa? 

Chưa lại, thì đâu có qua 

Chưa bình minh.. chẳng bóng tà huy phai. 

Chưa thức, đâu biết đêm dài 

Chưa chờ, đâu thấy tháng ngày lê thê.. 

Chưa yêu, ai biết não nề 

Lạy dài “ba chữ” ê chề nhân sinh. 

Chưa cô độc, kiếp một mình 

Thì đâu thương những tâm tình tái tê. 

Chưa lạnh lẽo lúc Đông về 

Nào thương .. cơ nhỡ bên hè phố đêm. 

Chưa một lần biết lặng im 

Sao ta nghe được nhịp tim mọi người! 

Chưa hề khóc, chẳng biết cười 

Chưa cho.. sao tận lòng ngời nỗi vui. 

Chưa nhìn xuống.. để ngậm ngùi.. 

Thì chưa biết “Tạ ơn đời” một phen . 

Chưa tha thứ được nhỏ nhen 

Răng mà.. xóa sạch thói quen giận hờn!. 

Chưa hay kiếp sống chập chờn 
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Nhọc nhằn thương, ghét, thua, hơn.. còn dài.. 

Chưa lần đến trước Phật đài 

Rầu rầu sáu nẻo gọi hoài … chạy quanh.. 

Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh 

Bôn ba, tất bật… để thành hư vô. 

Và chưa biết tiếng ” Nam Mô..” 

Tình trần chưa cạn, chưa khô nặng nề… 

Chưa Đi thì chẳng có Về 

Chưa Sinh thì Tử chẳng hề gọi tên 

Sau mưa, trời vẫn nắng lên 

Cửa Vô Sinh vẫn rộng thênh đợi người.. 

Thiên thu có dáng Phật cười 

Còn ta, thấp thoáng bên đời này thôi !!! 

Bạch Sư phụ, mỗi ngày Sư phụ vẫn kiên trì không ngừng 

nghỉ trao truyền cho chúng con hành trình tu của những Thiền 

sư tới nay hơn trăm vị, sự chứng đắc của mỗi vị rất kỳ đặc, hơn 

trăm hình thái không hề giống nhau, cho chúng sanh thấy 

không chấp trước vào hiện trạng nào, nhưng tất cả đều chung 

một biểu hiện của Tâm chứng ngộ đó là Phật tâm, chân tâm, 

thể tánh Tịnh minh thường trú bên trong của tất cả chúng sanh 

vạn loài. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ngàn muôn người gọi chẳng xoay đầu! 
 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp sau khi nghe  

pháp thoại về Thiền sư Viên Trí Đạo Ngô. Thật cảm động khi 

Thầy trả lời câu hỏi của một đệ tử tại Canada và chúng con đã 

may mắn học được . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 
 

Thế nào phép tắc sau cùng của Đạo lý? 

Chỉ Gọi, Nghe, Dạ ...nơi ấy hãy nhận ra 

Cái đó không sanh không tử ... chẳng đi xa 

Thành công người tu ...thế nào là đắc lực? 

 

Viên Trí Đạo Ngô Thiền sư ....mặt trời sáng rực 

Cái Dụng của Trí thể hiện bằng cách bỏ đi ... 

Bồ đề muốn làm tòa phải lấy cái gì? 

Chẳng ngồi chẳng nằm trong con người đi đứng! 

 

Được Tổ Quy Sơn lần thứ hai ấn chứng 

Ứng đáp tương hợp Vô vi, pháp Không! 

Núi Đạo Ngô thượng đường học nhân rất đông 

Thật lực rốt ráo ...cần giải thoát vòng sinh tử? 

 

Tu Nhất Đại Sư ... 

dù phải đi xa lý muôn đời vẫn giữ! 

Đa tạ Giảng Sư ... 

lời đáp xuất sắc cho câu hỏi Canada đệ tử! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

26/12/2020 
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Thiền sư Hoàng Bá Hi Vận (? - 850)  

Đời thứ 4 sau Lục Tổ Huệ Năng,  

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Bách Trượng, Là 

người đặt nền móng vững chắc cho Thiền Phái Lâm Tế) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 203 về 

Thiền sư Hoàng Bá Hi Vận. Ngài thuộc đời thứ tư sau Lục tổ 

Huệ Năng, là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Bách Trượng Hoài 

Hải và cũng là người đặt nền móng vững chắc cho Thiền phái 

Lâm Tế (Sư phụ của Thiền sư Nghĩa Huyền, người khai sáng 

thiền phái Lâm Tế). 

Ngài Hoàng Bá Hi Vận, người tỉnh Phúc Kiến, tiếng nói có 

âm thanh trong trẻo, tướng cao lớn và đẹp đẽ, trên trán có một 

cục thịt vun lên như viên bảo châu như ý. 
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Một hôm trên đường đến chiêm bái núi Thiên Thai, tỉnh 

Chiết Giang, Ngài gặp một vị Tăng trông rất quen thuộc, nhìn 

kỹ thì là một người “mục quang xạ”, Sư phụ giải thích là như 

người đã chết. Ngài Hoàng Bá không sợ nên cùng đi cùng nói 

chuyện. Khi đến một suối đầy nước và chảy mạnh, vị Tăng 

thúc Ngài đi qua. Ngài bảo vị Tăng ấy cứ tự đi qua, vị Tăng đi 

trên mặt nước (hiển thị thần thông). Ngài Hoàng Bá thấy vậy 

nên cảnh cáo vị Tăng kia không nên khoe khoang về thần 

thông của mình, nếu có thì tự biết tự tu chứ không nên hiển thị 

ra ngoài. Vị Tăng ấy không giận mà mở lời khen ngợi Ngài 

Hoàng Bá là người có khí chất đại thừa và sau đó biến mất. 

Sư phụ giải thích, người tu khi đạt thấy tánh, tận diệt hết 

phiền não nhiễm ô, tự nhiên sẽ có thần thông diệu dụng, và chỉ 

sử dụng thần thông đúng lúc và cần thiết như Tổ Mã Minh bắt 

tại trận một tên ngoại đạo biến thành một con sâu chui vào bồ 

đoàn của Ngài để nghe trộm pháp, con sâu này chính là Ngài 

Ca Tỳ Ma La, sau đó đã quy phục Tổ Mã Minh xuất gia tu học 

và trở thành vị Tổ PG Ấn Độ thứ 13. Sử dụng thần thông để 

hóa độ trong trường hợp này là không phạm. 

Ngài Hoàng Bá đến Nam Xương, đảnh lễ tháp Mã Tổ, gặp 

TS Bách Trượng có tịnh thất ở gần. 

Ngài Hoàng Bá hỏi Tổ Bách Trượng " Tông thừa từ xưa chỉ 

dạy như thế nào? " 

TS Bách Trượng im lặng không trả lời. 

Sư phụ giải thích "Tông thừa" ở đây là chỉ cho Phật tánh, 

hành giả phải tự nhận biết, nên Tổ im lặng, nếu trả lời là vọng 

tưởng, điên đảo. 

Ngài Hoàng Bá nói “Sp im lặng như thế thì không thể dạy 

bảo người đời sau, Pháp sẽ dứt tuyệt “. 
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TS Bách Trượng nói: “Tưởng con là một con người”. Rồi 

bỏ đi về Phương trượng 

Ngài Hoàng Bá theo sau và tự nhận: “Người đặc biệt đến 

đây”. 

TS Bách Trượng đã thầm nhận qua câu nói: “Nếu vậy thì 

sau này con không được cô phụ ta”. 

Sư phụ giải thích là TS Bách Trượng hứa khả, cho Hoàng 

Bá nhập chúng tu học. 

Một hôm TS Bách Trượng hỏi: “Con từ đâu tới”. 

Ngài Hoàng Bá thưa: “Con mới nhổ nấm dưới núi Đại 

Hùng về”. 

TS Bách Trượng hỏi: “Lại thấy đại trùng chăng?” Sư phụ 

giải thích đại trùng (chữ Hán) là con cọp. 

Ngài Hoàng Bá không trả lời, mà làm tiếng rống của con 

cọp. 

TS Bách Trượng ấn chứng cho Ngài Hoàng Bá. 

Sau khi đắc pháp, TS Hoàng Bá đi hoằng pháp, đến một 

chùa Khai Nguyên, chúng tu học rất đông, gặp Tướng quốc Bùi 

Hưu là quan triều đình. 

Bùi Hưu hỏi vị Trụ trì: "Thầy vẽ cái gì đây?" 

Thầy Trụ trì đáp: "đang vẽ hình Cao tăng". 

Bùi Hưu hỏi: "Hình có thể thấy, còn Cao tăng ở đâu? " 

Thầy Trụ trì không đáp được. 

Tướng Bùi Hưu hỏi tiếp: "Trong đây có Thiền nhân chăng? " 

Thầy Trụ trì đáp: "Vừa có một vị Tăng vào chùa, thấy dáng 

vẻ giống như  một Thiền giả". 

Tướng Bùi Hưu bèn xin cho gặp. Gặp Ngài Hoàng Bá, Bùi 

Hưu trình bày: "Con vừa có một câu hỏi, Thầy Trụ trì tiếc lời 

không đáp, xin Ngài đáp cho". 

Ngài Hoàng Bá bảo: "Mời Tướng công hỏi lại" 
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Tướng Bùi Hưu lặp lại câu hỏi trước. (Hình có thể thấy, còn 

Cao tăng ở đâu?) 

Ngài Hoàng Bá liền gọi: "Bùi Hưu! " 

Bùi Hưu: "Dạ! " 

Ngài Hoàng Bá bảo: "Ở chỗ nào?" 

Tướng Bùi Hưu ngay nơi đó ngộ đạo như được hạt châu 

trên búi tóc, bèn cung thỉnh Sư Hoàng Bá vào phủ kính thờ làm 

Thầy tiếng “dạ” , tiếng "dạ" ấy khi nghe gọi là thốt ra liền, 

tiếng "dạ" không vọng tưởng, không điên đảo, không phàm-

thánh, có-không... đó là rõ biết hiện tiền, là tánh Phật, chân tâm 

thường trú, là viên Minh Châu có bên trong của tất cả vạn loài 

chúng sanh. 

Một hôm Bùi Hưu hỏi: “Thế nào là Phật” 

TS Hoàng Bá đáp: “Tức tâm là Phật”, “không tâm là đạo”. 

Sư phụ giải thích: Ngay tâm này là Phật, tâm không phiền 

não nhiễm ô là tâm Phật. Không tâm là đạo, là tâm rỗng lặng 

như hư không, không có đối đãi, không có dấy khởi tà niệm, 

phiền não. Đạo là chỗ đến cuối cùng, đó là Phật tánh. 

Bùi Hựu hỏi, tâm là Phật có cần phải tu lục độ không? 

TS Hoàng Bá đáp: “ngộ tại tâm, không quan hệ đến tu lục độ”. 

Lục độ là pháp tu phương tiện. Bố thí đối trị lòng tham, 

nhẫn nhục đối trị sân tức... 

Thiền, tịnh độ, mật tông cũng là phương tiện tu tập để nhận 

ra tâm mình là Phật. 

Đức Phật giảng tất cả Pháp để giúp đối trị tất cả tâm. 

Đời Đường Đại Trung, Sư an nhiên thị tịch. Vua ban sắc 

hiệu là Đoạn Tế Thiền sư. 

Trước khi viên tịch, Ngài Hoàng Bá để lại bài kệ rất thiết 

thực cho con đường tu: 
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Trần lao quýnh thoát sự phi thường, 

Hệ bã thằng đầu tố nhất trường. 

Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt, 

Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. 

 

Dịch nghĩa: 

Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, 

Đầu dây nắm chặt giữ lập trường. 

Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, 

Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay SP ban cho bài pháp về TS Hoàng 

Bá, Ngài có cuộc đời tu và sự chứng đắc rất nhẹ nhàng, để lại 

cho chúng đệ tử dễ nương theo hành trì: “Tức tâm là Phật, 

không tâm là đạo”, phải “đầu dây nắm chặt lập trường” thì sẽ 

đạt đạo. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Truyền Tâm Pháp Yếu: 

Tức Tâm là Phật -Không Tâm là Đạo . 

 

Con kính dâng Thầy bài trình pháp cho bài pháp thoại sáng 

hôm nay về Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận... Con đã học qua tác 

phẩm này từ trangnhaquangduc cũ, nhưng hôm nay nghe lại 

chính Thầy giảng đã . ......Kính đa tạ và tri ân Thầy, HH. 

 

 

Đạo đâu chỉ con đường... còn là nơi đến rốt ráo! 

“Chánh pháp sẽ mất nếu không thể trả lời” 

Tổ Bách Trượng ấn chứng... “Tưởng con là 1 con người” 

Người đặc biệt đến rồi ... nguyện sau này không cô phụ! 

 

 

Đại trùng dưới núi ... thượng đường  thiền nhân học tựu 

Hồng Châu thu phục đệ tử Bùi Hưu 

Lục độ vạn hạnh chưa phải tuyệt pháp tu 

Tất cả Pháp Phật để độ tất cả Tâm  ....có bịnh  

 

 

Xuyên suốt đời hoằng hoá lời giảng dạy ...kiên định! 

Cứu cánh là không có ngã và nhân 

Phương tiện ứng hóa ... chưa phải chân thân! 

"TỨC TÂM LÀ PHẬT, KHÔNG TÂM LÀ ĐẠO " 
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“Truyền Tâm pháp yếu” 

 

Tác phẩm giá trị ...siêu văn hoá! 

Rời văn tự chỉ truyền dạy một Tâm 

Nhưng ngữ lục Ngài cao vút thậm thâm 

Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, 

Đầu dây nắm chặt giữ lập trường. 

Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, 

Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. 

Đoạn Tế Thiền sư ...nền tảng cho danh môn Lâm Tế! 

 

Kính bạch Giảng Sư cúi đầu thủ khể 

Lời bình giảng đã làm chấn động tâm người 

Đây là hạt châu Như Ý mỗi người 

“Là một tiếng DẠ đi vào Phật Địa” 

Thể tánh tịnh minh ... làm sao liễu nghĩa? 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Huệ Hương 

29/12/ 2020 
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Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền,  

Đời thứ 5 sau Lục Tổ Huệ Năng,  

(Là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Hoàng Bá Hi Vận, 

Người khai sáng Thiền Phái Lâm Tế) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học bài thứ 204 về 

Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Ngài thuộc đời thứ 5 sau Lục 

Tổ Huệ Năng, là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Hoàng Bá Hi 

Vận, là người sáng lập Thiền phái Lâm Tế.  

Ngài là một Thiền sư nổi tiếng trên thế giới nhờ công khai 

sáng Tông Lâm Tế, nay tông này đã được truyền bá rộng khắp 

thế giới sau 13 thế kỷ. 

Ngài họ Hình, pháp hiệu là Nghĩa Huyền, quê ở Nam Hoa 

thuộc Tào Châu. Thuở thiếu thời, Ngài đã có chí xuất trần, đến 

lớn xuất gia thọ giới Cụ túc. Ngài lầu thông tam tạng kinh, luật, 
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luận nhưng Ngài than rằng: "Tam tạng kinh điển là phương 

thuốc cứu đời, chưa phải yếu chỉ của giáo ngoại biệt truyền". 

Ngài lên đường đến đạo tràng của TS Hoàng Bá ở ba năm 

cầu học. 

Ngài thưa hỏi TS Hoàng Bá, thế nào là ý chỉ của Phật, Ngài 

bị Tổ Hoàng Bá đánh một gậy. Lần thứ nhì, lần thứ ba Ngài 

đắp y thưa cùng một câu hỏi đều bị đánh một gậy, 3 lần hỏi 3 

lần đều bị đánh. Ngài Lâm Tế chán nản nên xin đi chỗ khác. Tổ 

Hoàng Bá thương bảo nên đến TS Đại Ngu ở Cao An. 

TS Đại Ngu hỏi Ngài Lâm Tế từ đâu đến, Ngài Lâm Tế 

trình thưa từ Tổ Hoàng Bá. 

TS Đại Ngu khai thị "TS Hoàng Bá đã vì ngươi mà chỉ chỗ 

tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi?" vừa nghe câu 

này, Ngài Lâm Tế đã đại ngộ và trở về lễ tạ ơn Sư phụ Hoàng 

Bá. 

Ngài Lâm Tế trồng cây Tùng trên núi. TS Hoàng Bá hỏi 

trồng cây Tùng để làm gì? 

Ngài Lâm Tế thưa, cây Tùng cho cảnh trí đẹp và là tiêu 

bản cho người đời sau. 

TS Hoàng Bá ấn chứng, Tông của ta tới đời con rất hưng 

thịnh. 

Thiền của phái Lâm Tế là không căn cứ trên tọa thiền, mà là 

khán thoại đầu, tham công án, thiền có mặt trong đi, đứng, nằm, 

ngồi. Thiền theo chủ trương của Lục Tổ Huệ Năng là "ngoài lìa 

tướng là thiền, trong không loạn là định". Còn Thiền của phái 

Tào Động hành giả bắt buộc phải ngồi thiền, ngồi càng lâu càng 

tốt, ngồi thiền giúp nhiếp phục tâm dễ và nhanh hơn. 

Sư phụ giảng, bệnh của chúng sanh là không tin vào Phật 

tâm của mình nên suốt đời khổ, cái đang nghe pháp đó là Phật 

tâm của mình. 
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Sư phụ nhắc, trong Kinh Lăng Nghiêm có câu: “Nhất Tịnh 

Minh”, một tâm sáng khởi phát ra, sáu trần hoà hợp, là lục 

thông, là giải thoát, còn ngược lại "một tâm mà bất minh thì 

sanh ra lục tặc", dẫn tới khổ đau, luân hồi. 

Năm 868, ngày 10 tháng Giêng năm Đinh Hợi, Ngài an 

nhiên ngồi thị tịch. Vua ban sắc hiệu Huệ Chiếu Thiền sư. Về 

sau Thiền sư Hư Vân làm bài thơ tán thán công đức của Tổ 

Lâm Tế (bản Việt dịch của HT Minh Cảnh, Sư phụ diễn ngâm 

cuối buổi giảng pháp): 

Lâm Tế Nghĩa Huyền siêu việt tông 

Đại Ngu Hoàng Bá đối cơ đồng 

Ba phen đánh hét duyên chưa hợp 

Một nắm vung ra lậu sạch không 

Dám vuốt râu hùm không sợ chết 

Mong cầu bến giác vượt mê dòng 

Thiền chỉ quảng khai truyền nối mãi 

Trấn Châu hưng thịng chấn tông phong. 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được Sư phụ ban truyền 

bài pháp thoại về Tổ Sư khai sáng Tông Lâm Tế, là Thiền phái 

nổi tiếng được truyền thừa từ cuối thế kỷ 9 đến nay, sau 13 thể 

kỷ mà cây thiền này vẫn xanh tốt như ngày nào. Chúng con 

hãnh diện là con cháu của Ngài, làm đệ tử của Sư phụ qua bài 

kệ truyền pháp của Tổ Liễu Quán: Thiệt Tế Đại Đạo, Tánh Hải 

Thanh Trừng, Tâm Nguyên Quảng Nhuận... 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, 

Hồn nhiên mặc áo xiêm!  
 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp nhưng chưa tỏ bày được hết 

những kệ ngôn và những mẩu giai thoại về Đức Đại Tổ Sư Lâm 

Tế Nghĩa Huyền, con ước mong ngày nào đó sau khi chiêm 

nghiệm từng lời trong Ngữ lục Lâm Tế do đệ tử Ngài biên chép 

lại,.....con sẽ đạt ý thêm. Kính tri ân công Đức vô lượng của 

Thầy...bài pháp thoại hôm nay dài gần hai giờ đồng hồ ... 

Kính chúc sức khỏe Thầy, HH 

 

Kính ngưỡng Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền, người khai phá 

" Đánh và Hét " tuyên dương giáo hóa tông phong 

Hiểu rằng KHÓ THỂ ĐÓNG ĐINH TRONG HƯ KHÔNG, 

Muôn vạn người ngộ đạo nếu nhận ra chỉ huấn! 

 

Thuở nhỏ chí xuất trần, thâm cứu kinh luật luận 

Thọ giới xuất gia luôn nghĩ nguồn cội uyên nguyên, 

“Chỉ là phương thuốc cứu đời chưa đúng giáo ngoại biệt truyền!” 

Hội Hoàng Bá ....đã ba năm chưa một lần  tham vấn, 

 

Dù oai nghi nghiêm chỉnh chẳng giống... chúng! 

Ba lần bị đánh "Đại ý Phật Pháp là gì !!!" 

Thầy tội nghiệp ...chỉ đến Đại Ngu khi từ giã ra đi, 

Pháp lìa văn tự ....Lục Tổ Thiền cốt tủy! 

 

"Ngoài lìa tướng trong không động” yếu chỉ! 

Khi Ngộ được bản tâm ...pháp Hoàng Bá không nhiều, 

Được ấn chứng nhiều lần do đối đáp tuyệt chiêu ... 

Hậu sanh thấy Tánh ...mỗi lời nói rất đặc biệt! 
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Sẽ hưng  thịnh ....lời huyền ký quả đúng siêu tuyệt! 

Thiền Lâm Tế là công án, khán thoại đầu 

Thượng đường ...Phật bây giờ đang ở nơi đâu? 

Tìm lý mầu nơi Tam tạng, 12 phần giáo ...không thỏa ước! 

 

Trí sơ cơ ..."Cỏ hoang chưa từng cuốc" 

Cục thịt đỏ có vô vị chân nhân 

Từ lúc ra đời ....đã có trời xanh 

Hồn nhiên mặc áo Xiêm...Tùy duyên tiêu nghiệp cũ! 

 

Còn biết bao ngữ lục ...kính đa tạ Giảng Sư ban nhũ 

Lại thêm Lâm Tế gia phổ kệ tiếp truyền thừa 

Pháp chiến Thiền Sư phụng Lâm, Đạo lý hợp người ưa! 

Như tri âm, gió Vàng thổi sáo Ngọc! 

 

Nguyện thính pháp mỗi ngày để tu học 

Kính lễ Đại Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Huệ Hương 

31/12/2020 
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Thiền sư Hưng Hóa (830-925)  

Đệ nhị Tổ Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền sư 

Hưng Hoá Tồn Tương, là đệ Nhị Tổ thuộc tông Lâm Tế, kế 

tiếp Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền, vị Tổ thứ sáu sau Lục Tổ Huệ 

Năng. 

Sư phụ đã sơ lược lại thứ tự các đời của chư vị Tổ Sư sau 

Lục Tổ Huệ Năng như sau: 

- Đời thứ nhất: Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng 

- Đời thứ hai: Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất 

- Đời thứ ba: Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải 

- Đời thứ tư: Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận 

- Đời thứ năm:Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền 

- Đời thứ sáu: Thiền sư Hưng Hóa Tồn Tương 
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Thiền sư Hưng Hoá (830-925), thuộc dòng dõi họ Khổng, 

một dòng họ danh giá của Trung Hoa. Năm 2005 được bằng kỷ 

lục là có ghi nhận bộ gia phả của dòng họ Khổng là gia phả lâu 

đời nhất, trên 2,500 năm, với chi tiết đầy đủ của 86 thế hệ. 

Ngài Hưng Hoá xuất gia tu học và  được cử làm thị giả của 

Thiền sư Lâm Tế. 

Một hôm, Ngài lắng nghe lời đối thoại của Ngài Lạc Phố 

đến thưa hỏi Thiền sư Lâm Tế. Ngài Lâm Tế hỏi Ngài Lạc Phố 

có việc gì hỏi chăng. 

Ngài Lạc Phố thưa, mới thọ giới nên không hội (hiểu). 

Sư phụ giải thích là khi đắc pháp rồi thì không có gì để tìm 

hiểu, nếu còn hiểu là có vấn đề. Thiền sư Lâm Tế hỏi là để 

kiểm chứng sự liễu đạo của Ngài Lạc Phố. Đối với Thiền sư, 

Phật pháp với mình là một, nếu còn hiểu, còn nói ra là còn đối 

đãi. Phật pháp là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú, chỗ 

rốt ráo tận cùng của hành giả.  

Ngài Hưng Hoá không nhận ra chỗ này nên mở lời chỉ trích 

Sư phụ là "đem con chim sẻ đã chết bỏ dưới đất mà bắn". 

Ngài Lâm Tế nói nếu ta nói ra là tội lỗi như da thịt liền lặn bị 

chọc thủng máu chảy ra, chân tâm thường trú xưa nay liền lặn 

như vậy. 

Ngài Hưng Hoá suy nghĩ liền bị Ngài Lâm Tế đánh. 

Khi Ngài Lâm Tế viên tịch rồi, Ngài Hưng Hoá vẫn chưa 

triệt ngộ, nên Ngài đến Thiền Viện Tam Thánh tu học với 2 sư 

huynh là TS Huệ Nhiên và sư huynh Đại Giác, tại nơi này, 

Ngài đã khai ngộ. 

Gần cuối đời, vua Đường Trang Tông đời hậu Đường mời 

Thiền sư Hưng Hoá vào tham vấn. Vua hỏi: 

"Trẫm chiếm Trung Nguyên thu được một viên ngọc quí, 

chưa ai thẩm định được giá trị của nó" 
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Ngài Hưng Hóa thưa "Xin Bệ hạ đưa vật báu ra cho bần 

Tăng xem thử". 

Nhà Vua liền lấy hai tay vuốt từ đầu đến chân. 

Ngài Hưng Hóa nói:- "Ngọc quí của quân vương không ai 

dám định giá" 

Vua Trang Tông rất vui, ban cho Ngài tử y và Tăng hiệu, 

Ngài đều từ chối không nhận. Vua bèn tặng ngựa, Ngài 

nhận để đi hành khước. 

Sư phụ giải thích: TS Hưng Hóa liễu ngộ nên phát 

biểu "Ngọc quí của quân vương không ai dám định giá, bởi vì 

viên ngọc quý đó là Phật tánh, cái không thể nào định giá được.  

Ngài Hưng Hóa cỡi ngựa vua tặng, Ngài bị té ngựa gãy 

chân, phải bó vào chân gãy một chân cây và đi khấp khểnh 

chung quanh thiền viện. Ngài hỏi Tăng chúng: 

- Các ngươi biết Lão tăng chăng? 

Chúng Tăng đáp:- Làm sao mà chúng con không biết Hòa 

thượng. 

Ngài bảo:- Pháp sư què này nói được mà đi chẳng được. 

(năng thuyết bất năng hành, Sư phụ giải thích Ngài khiêm hạ 

với chúng đệ tử khi nói lời này) 

Sau đó Ngài đến pháp đường sai Duy-na đánh chuông họp 

chúng. Chúng tụ họp, Ngài bảo: 

- Các vị biết Lão tăng chăng? 

- Đại chúng không đáp được. 

Ngài ném chân cây, ngồi ngay thẳng và viên tịch. 

Ngài được Vua bang Thụy hiệu là Quảng Tế Thiền sư, 

tháp hiệu là Thông Tịch. 

Cuối buổi giảng, Sư phụ đã diễn đọc bài thơ tán thán công 

hạnh Thiền sư Hưng Hóa Tồn Tương (830-925) của TS Hư 

Vân, do HT Minh Cảnh dịch: 
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Thiện Tài Đồng Tử hướng về Nam 

Khỏi nước trăm thành quyết hỏi thăm 

Thấu triệt qua lời môn đánh hét 

Ngoài tâm văn vẽ chí hư đàm 

Quân vương chỉ bảo là vô giá 

Diện mục Lão tăng quả khó tham 

Buông bỏ xác thân về tịch chiếu 

Niết bàn bốn đức quả phi phàm. 

Kính bạch Sư phụ, hôm nay chúng con được Sư phụ giảng 

giải về Thiền sư Hưng Hoá, Ngài là đệ tử của Thiền sư Lâm 

Tế, Ngài là tấm gương sáng ngời về hạnh khiêm hạ khi Ngài 

giáo hóa đồ chúng và tự mình chứng ngộ chứ không nên rập 

khuông bắt chước tiếng hét của những vị tiền bối của Thiền 

phái Lâm Tế. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Đừng bắt chước Hét nếu chưa tìm ra diệu lý! 

 

       Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền sư Hưng Hoá. 

Kính đa tạ Thầy, đã giải thích rất tường tận những câu mà Tổ 

Lâm Tế đã dạy: "Đập tan nhà Đường cũng chẳng ai hội Phật 

Pháp" và gia phả Đức Khổng Tử được ghi vào Guiness với 86 

đời thật uy danh từ năm 2005. Thật là một đại hữu duyên còn 

được tiếp tục nghe Thầy giảng lại về Tổ Sư Thiền để nhẹ nhàng 

tu tập và thấy được lẽ thật. Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Nay mới hiểu thế nào người triệt ngộ! 

Chẳng ai tự cho mình hội được Phật Pháp đâu ... 

Mây trong, trời xanh .. nhà Thiền từ vựng nhiệm mầu, 

Khi Thể Tánh Tịnh Minh chính là cứu cánh. 

 

Ba gậy từ bi mà Hoàng Bá Thiền sư đã đánh! 

Giúp Ngài Lâm Tế tỏ biết tinh tường, 

Thượng đường "DA THỊT LÀNH MÀ TA KHOÉT VẾT THƯƠNG" 

Ngữ lục ấy sau này được: 

Thiền sư Hưng Hóa và Tam Thánh Huệ Nhiên ghi lại, 

 

Dù Sư  Phụ viên tịch, vẫn chưa được tự tại 

Nên thường niệm ân Tổ với ba nén hương, 

Ngoài Tiên Sư, còn hai Sư Huynh phải cúng dường 

Sư huynh Tam Thánh và Ngài Đại Giác, 

 

Hét, Đánh là phương cách đem chim đến ổ đập! 

Đừng hét mù, hét loạn chẳng lợi ích gì, 

Làm sao chuyển hoá được ba độc THAM, SÂN, SI 

Như bài thơ Giảng Sư ngâm trong pháp thoại **** 
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Lại thêm uy danh họ Khổng đệ Nhị Tổ gia phả 

Niềm tự hào cho Tông Lâm Tế đến ngày sau 

Tam giáo đồng nguyên nền đạo đức uyên thao 

Vạn thế Sư biểu..ngôi đầu Thích Ca Đức Phật! 
 

Ngọc quý vua Đường vô giá ....tâu lẽ thật! 

Con ngựa vua ban ...đưa đến gãy chân. 

Thượng đường, ném nạng cây ...phiền não nhân 

Ngồi ngay thẳng thị tịch ...xứng danh ĐỆ NHỊ TỔ! 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

4/3/2021  

 

**** 

Bài thơ về ba gậy đánh của Thiền sư Từ Thọ được TT Thích 

Minh Quang dịch Việt như sau: 

(Gậy thứ nhất trút bỏ Tham độc - Gậy thứ hai trút bỏ Sân độc - 

Gậy thứ ba trút bỏ Si độc)  

Học Đạo trước cần chẳng nên Tham! 
Tâm tham chướng đạo khiến ta phàm 
Tổ Sư một pháp vô cầu ấy 
Lêu lạc trong đời ai chịu tham. 
 

Học Đạo trước cần chẳng nên Sân! 
Tâm Sân chưa dứt, Đạo chưa gần 
Chư Phật thường nhắc Sân như lửa 
Thiêu sạch căn lành, Bồ Đề nhân. 
 

Học Đạo trước cần chẳng nên Si 
Tâm Si chưa dứt khiến hồ nghi 
Mây Mê che phủ đen như mực 
Vầng Tuệ sáng ngời, ai liễu tri? 
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Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung (860-952),  

Đệ Tam Tổ Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Nam Viện Huệ Ngung. Ngài là Tổ thứ ba trong Thiền phái 

Lâm Tế. Tiểu sử Ngài rất đơn giản, Ngài là người tỉnh Hà 

Nam, Trụ trì Nam Viện nên Ngài được gọi là Nam Viện Huệ 

Ngung, Pháp hiệu là Bảo Ứng nên Ngài cũng được gọi là Bảo 

Ứng Hòa Thượng. 

 Mở đầu thời giảng, Sư phụ đã diễn đọc bài thơ của Thiền 

Sư Hư Vân tán thán công hạnh Ngài Huệ Ngung như sau: 

Như bên vực thẳm lướt trên băng 

Nhiếp hạnh kiệm lời rõ Thánh tăng 

Việc ác không theo thường khắc kỷ 
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Điều lành vâng giữ chẳng ai bằng 

Công viên quả mãn nên cơ nghiệp 

Phước đủ huệ đầy vượt khó khăn 

Thị tịch vô sanh luôn tự tại 

Tông phong Nam Viện mãi truyền đăng. 

Sư Phụ giải thích, theo bài thơ, Ngài Huệ Ngung là một vị 

Thiền Sư mẫu mực, tiệm tu đốn ngộ. Nhiếp hạnh là làm lành, 

áp dụng tất cả những hạnh lành để dọn đường cho bản thân đi 

đến giác ngộ. Kiệm lời là nói ít. Việc ác không theo thường 

khắc kỷ. Tự khắc bản thân không cho phóng dật buông lung. 

Người muốn tu huệ thì trước đó phải có tu phước. Phước là 

động lực giúp hành giả an trú trong chánh định, tâm không dễ 

duôi, trạo cử, tu Huệ được dễ dàng. Tu Phước là làm công quả 

trong chùa, làm từ thiện, có tính hữu lậu, hiển lộ bên ngoài. Tu 

Huệ là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, có tính vô lậu, âm bên 

trong. 

Một hôm Ngài Huệ Ngung thượng đường dạy chúng: "Trên 

cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhận" 

Sư phụ giải thích: Nhận (không phải nhẫn) là đơn vị đo 

lường của thời nhà Chu bên Trung Quốc, 1 nhận là 8 thước. 

Ngài Huệ Ngung lập lại lời pháp ngữ khai thị nổi tiếng của 

Tổ Lâm Tế: "Trong cục thịt đỏ của các ông có một vô vị chân 

nhân thường từ cửa mặt ra vào mà các ông không biết". 

Có một vị Tăng bước ra hỏi Tổ Lâm Tế: Vô vị chân nhân là 

gì? 

Sư Lâm Tế bước xuống, túm lấy ông bảo: -Nói đi! Nói đi! 

Vị Tăng mở miệng định nói, Sư bèn xô ra và bảo: 

“-Vô vị chân nhân là cái gì ư? Là que cứt khô!” 

Sư phụ giải thích: Cửa mặt là chỗ giữa hai chân mày, cũng 

là chỉ cho lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vô là không, vị là vị 
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trí, là chỗ trụ, vô vị chân nhân có nghĩa là không có chỗ nào để 

trụ cho một chân nhân, người chân thật. Đó là chân như Phật 

tánh bên trong của tất cả chúng sanh vạn loài. 

Que cứt khô, là chỗ thấp nhất phá vọng tưởng điên đảo của 

hành giả. 

Vua Trần Thái Tông là vị vua khai sáng triều đại Nhà Trần, 

cuối đời Ngài vào núi ẩn tu theo dòng Thiền Lâm Tế, Vua viết 

trong bài "Phổ Thuyết Sắc Thân" có nhắc đến thiền ngữ "cục 

thịt đỏ" này qua 4 câu thơ: 

Vô vị chân nhân xích nhục đoàn 

Hồng hồng bạch bạch mạc tương man 

Thùy tri vân quyện, trường không tịnh 

Thúy lộ thiên biên, nhất dạng san. 

Vô vị chân nhân thịt đỏ au 

Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. 

Ai hay mây cuộn, không toàn tịnh 

Sương biếc bên trời, một núi xanh. 

(Sư ông Thanh Từ dịch) 

Vua Trần Nhân Tông là cháu nội của Vua Trần Thái Tông 

về sau đi tu lấy pháp hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài là sơ 

tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 

Sư Huệ Ngung thượng đường dạy: " Các nơi chỉ đủ con mắt 

thốt trác đồng thời, mà không đủ dụng thốt trác đồng thời" 

Có vị Tăng hỏi: "Thế nào là diệu dụng của thốt trác đồng 

thời?" 

Thiền Sư Huệ Ngung giải thích: "Tác gia (bậc đạt đạo) thấy 

nhau chẳng thốt trác thì thốt trác đồng thời mất. 

Sư phụ giải thích: "Thốt trác đồng thời" là thiền ngữ nổi 

tiếng của Thiền Sư Huệ Ngung. Thốt trác đồng thời cũng 

giống như đập đá nháng lửa, như điện xẹt ánh sáng, trong đó 
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không cho một kẽ hở bằng sợi tóc. Nếu có ý thức thì mất cơ ấy 

rồi. Chư Tổ Sư cũng giải thích: "Cơm chưa chín chớ nên dỡ 

nắp, trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ”.  

Thiền Sư Huệ Ngung khai thị, các người có đủ con mắt thốt 

cát đồng thời mà không đủ dụng thốt cát đồng thời. 

Con mắt là cái thấy, cái hiểu như vậy. 

Cái dụng là cái biết áp dụng trong đời sống. 

Khi đạt ngộ rồi thì đạt đến cái dụng của nó, thốt trác đều 

mất. 

Thiền Sư Huệ Ngung viên tịch năm Canh Tuất, 950, thọ thế 

91 tuổi, vào thời Vua Đường Nguyên Tông. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ giải 

thích pháp ngữ nổi tiếng của Thiền phái Lâm Tế, vô vị chân 

nhân là không có chỗ trụ cho chân tâm, đó là chơn như Phật 

tánh của tất cả chúng sanh, và pháp ngữ thốt cát là sự đạt ngộ 

tự nhiên tự tại của chơn như Phật tánh. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ!  

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Nam Viện  

Huệ Ngung. Kính bạch Thầy đến hôm nay con mới biết 

"nhận là một đơn vị đo lường", thảo nào cứ hồ nghi suy nghĩ 

mãi không ra. Kính đa tạ Thầy, với tất cả sự ngưỡng mộ.  

Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Tông Lâm Tế truyền thừa đến Bảo Ứng Hòa Thượng. 

Tam Tổ Nam Viện Huệ Ngung, phước đủ huệ đầy, 

Thời hiện đại Hòa Thượng Hư Vân xưng tán thật hay 

Đầu pháp thoại Giảng Sư khai thị giảng chúng *** 

 

Tích sử ghi ngữ lục “THỐT TRÁC ĐỒNG THỜI DIỆU DỤNG” 

Mấy ai triệt ngộ với lời dạy cao siêu? 

Hồ đồ còn nghi vấn, trách cứ xằng ...liều 

Mà không biết như điện chạm xẹt ánh sáng, 

trong đó không một kẽ hở cho sợi tóc máng!  

 

Thượng đường dạy chúng: - “Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhận” 

Đa tạ Giảng Sư ....nhận  là 8m đơn vị đo lường, 

Cũng mượn lời Tổ Lâm Tế tương đương, 

" Trên cục thịt đỏ có vị chân nhân không ngôi thứ, 

Y thường ra vào ngay trên mặt người chưa chứng cứ, 

hãy xem! Xem!" 

 

Còn nhớ cũng trong khóa Hư Lục, 

Vua Trần Thái Tông với bài Phổ Thuyết Sắc Thân: 

"Vô vị chân nhân thịt đỏ au, 

Hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau. 
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Ai hay mây cuốn trời trong vắt, 

Ven trời Sương biếc núi một màu" 

Chứng tỏ Tông Lâm Tế ..truyền đến  Việt Nam, 

Thiền căn nguyên  từ dòng chảy  Mã Tổ Đạo Nhất!  

 

Giúp hiểu tích truyện với nghĩa sâu, lời thật! 

Từ Nhữ Châu đến Nhất Khẩu Giang  Tây, 

Hòa Thượng Từ Minh mua tặng dao cạo để chi đây? 

Nhận rất trân trọng ...khắc ghi tiếp tiếp pháp! 

 

Hét, đánh là cách từ bi khi ....không ứng đáp. 

Đuổi xuống pháp đường ...hãy mừng đi .... hội rồi! 

Còn phân biệt, có ý thức sẽ mất cơ thôi, 

Chiêm nghiệm được ....Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiếu. 

Đệ tử giỏi  làm vang danh Nam Viện ngữ yếu!!!  

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

6/3/2021  

 

*** 

Như bên vực thẳm lướt trên băng 

Nhiếp hạnh kiệm lời rõ Thánh tăng 

Việc ác không theo thường khắc kỷ 

Điều lành vâng giữ chẳng ai bằng 

Công viên quả mãn nên cơ nghiệp 

Phước đủ huệ đầy vượt khó khăn 

Thị tịch vô sanh luôn tự tại 

Tông phong Nam Viện mãi truyền đăng. 

(Thơ tán thán công hạnh Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung  

(860-952) của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch) 
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư 

Phong Huyệt Diên Chiểu (896-973). 

Ngài Diên Chiểu thuộc đời thứ tư của thiền phái Lâm Tế, 

ngài trụ trì chùa Phong Huyệt nên cũng được gọi là Thiền Sư 

Phong Huyệt Diên Chiểu. 

Thuở nhỏ ngài thông minh lỗi lạc, học rộng hiểu nhiều, cha 

và anh của ngài ép ngài đi thi ra làm quan. Khi tới kinh đô, 

ngài bỏ thi và đến chùa Khai Nguyên xin xuất gia với thiền sư 

Trí Cung. 

Sau khi thọ giới Cụ Túc, Ngài lên đường đi hành khước và 

gặp thiền sư Cảnh Thanh. Thiền sư Cảnh Thanh hỏi ngài đến 

đây phải qua sông nhỏ. 

Ngài đáp thuyền to chỉ bay trên không. 

Thiền sư Cảnh Thanh biết là ngài Diên Chiểu chỉ nói chữ 

nhưng chưa đạt đạo rốt ráo. 
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Ngài Diên Chiểu nói tiếp, biển cả thuyền chiến ra khơi còn 

sợ. 

TS Cảnh Thanh biết ngài Diên Chiểu giỏi, thiền sư muốn 

thử lửa, thiền sư đưa cây phất trần lên để xem thiền khách có 

nhận ra ý chỉ không. 

Ngài Diên Chiểu hỏi cái này là cái gì. 

TS Cảnh Thanh biết là ngài Diên Chiểu chưa ngộ và đuổi ra 

khỏi giảng đường. 

Ngài Diên Chiểu ra đi ngoài nhưng nghĩ rằng mình đến đây 

để tu học, chưa đạt được gì mà đi về thì uổng phí cho cuộc đời, 

nên ngài quay trở lại sám hối  với Sư phụ vì “con đã có lời 

trình bày cạn hẹp, nếu con không nói lời khó nghe thì con 

không thấy được từ tâm của Hoà Thượng độ cho con”. 

TS Cảnh Thanh bảo hãy nói ra những gì con thấy được. 

Ngài Diên Chiếu trả lời, nếu nói ra thì được cái gì. 

TS Cảnh Thanh hiểu là ngài Diên Chiểu chưa đạt đạo rốt 

ráo nhưng có thấy tánh một chút. 

Ngài Diên Chiểu từ tạ TS Cảnh Thanh đến tu học với TS 

Hoa Nghiêm, tại đây duyên lành giúp ngài gặp thị giả Khoách 

(đã ngộ tánh) đệ tử của TS Huệ Ngung. Ngài Diên Chiểu kết 

làm bạn và thầm ngộ được “chỉ yếu tam huyền” của Tông Phái 

Lâm Tế, nên ngài rất thích thú. 

Sư phụ giải thích: Yếu chỉ Tam Huyền là: 1.Thể trung 

huyền: những câu nói hoàn toàn không trau chuốt văn hoa, chỉ 

nhắm vào chân tướng của vạn hữu. 2/ Cú trung huyền: lời nói 

chân thực, không liên quan đến tình thức, nhằm tỏ ngộ ý nghĩa 

sâu kín của lời nói. 3/ Dụng trung huyền: câu nói sâu xa mầu 

nhiệm, xa lìa tất cả sự trói buộc của ngữ cú... 

Ngài Thị giả Khoách khuyên Ngài Diên Chiểu đến gặp 

thiền sư Nam Viện Huệ Ngung. 
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Ngài liền tìm đến Nam Viện để cầu pháp. Đến nơi, ngài 

không lễ bái. TS Nam Viện cảnh báo: “Vào cửa phải rành 

chủ”. 

Sư phụ giải thích: Chủ ở đây là chỉ cho TS Nam Viện Huệ 

Ngung, gặp ngài Trụ Trì là phải lễ bái hỏi thăm. Và Chủ ở 

nghĩa thứ 2 là chỉ cho chính bản thân của ngài Diên Chiểu, phải 

làm chủ tâm mình, không để cho khách trần lôi kéo. 

TS Nam Viện lấy tay vỗ gối trái một cái. 

Ngài Diên Chiểu liền hét. 

TS Nam Viện vỗ gối mặt một cái. 

Ngài Diên Chiểu lại hét. 

TS Nam Viện bảo: Vỗ bên trái gác lại, vỗ bên mặt là sao? 

Ngài Diên Chiểu thưa: Mù. 

TS Nam Viện liền nắm gậy. 

Ngài Diên Chiểu thưa: Chớ gông mù gậy tối. Giựt gậy đập 

Hòa thượng, chớ bảo chẳng nói. 

TS Nam Viện nói 30 năm trụ trì chưa có ai dám khiêu chiến 

mà vào hãm hại ta. 

TS Nam Viện bảo hãy ngồi xuống uống trà, chấp nhận ngài 

Diên Chiếu vào pháp hội. Ngài Diên Chiểu không dám ngồi, 

xuống nhà tăng rồi lên đảnh lễ tạ ơn. Ngài Diên Chiểu ở lại hầu 

TS Nam Viện. 

Ngài Diên Chiểu trước khi nhập chúng phải qua lời đối đáp 

với TS Nam Viện về cách xử dụng gậy thứ nhất là vô sanh 

nhẫn, đẩy lui tất cả cấu uế, không còn sanh tử luân hồi. Gậy thứ 

hai là triệt ngộ. 

Vô sanh nhẫn thuộc hàng bát địa Bồ Tát . 

Nhẫn có ý nghĩa cao quý nhất, không làm điều ác, luôn làm 

việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. 

Người không nhẫn thì có năm điều bất lợi: 



277 

- làm mọi người chán xa lìa mình. 

- gây hoang mang, đau khổ cho người 

- tâm điên đảo trước khi lâm chung, và đọa làm ác thú sau 

khi lâm chung. 

Hành giả đạt được vô sanh nhẫn là đã đạt được chân lý các 

pháp không sanh diệt, chỗ tột cùng mà Phật đã nói trong Kinh 

Đại Bát Nhã. 

Ngài Diên Chiểu trụ trì ở chùa Phong Huyệt, ở một mình 

trong 7 năm, sống rất kham khổ, lượm trái cây ăn, đêm đốt lá 

thông để sưởi ấm, kiên trì tu tập, đào luyện nội tâm. 

Sau 7 năm, đàn việt biết được, cúng dường xây chùa thành 

một đại tùng lâm. 

Năm 937 ngài thượng đường khai pháp. Ngài bảo chúng, 

gặp cơ phải  đại dụng tham thiền để chấm  dứt phiền não, làm 

chủ lục căn khi tiếp xúc với lục trần không vọng tìm cầu thì 

ngay đó đạt đại ngộ. 

Ngày rằm, triều đại nhà Tống, năm 973, ngài ngồi kiết già 

an nhiên thị tịch, thọ thế  78 tuổi và 59 hạ lạp, đây là bài kệ 

ngài lưu lại cho đời trước khi viên tịch: 

Đạo tại thừa thời tu tế vật 

Viễn phương lai mộ tự đằng đằng 

Tha niên hữu tẩu tình tương tợ 

Nhật nhật hương yên dạ dạ đăng. 

HT Thanh Từ dịch: 

Phải thời truyền đạo lợi quần sanh 

Chẳng quản phương xa tự vươn lên        

Năm khác có người dòng giống đó 

Ngày ngày hương khói đêm đêm đèn. 
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Thiền Sư Hư Vân có thơ tán dương công hạnh Thiền Sư 

Phong Huyệt Diên Chiểu (do HT Minh Cảnh dịch) Sư phụ đã 

diễn ngâm cuối thời pháp rất hay như sau: 

Một gậy Nam phương chẳng xót tình 

Đánh bày long tượng liễu vô sinh 

Hai đường toan tính rơi tiêu mất 

Ba nẻo vọng cuồng rớt nhẹ thinh 

Tròn bảy tám xuân lo đạo cả 

Đến năm chín hạ tỏ tâm mình 

Tinh cần bất thoái luôn trì nguyện 

Trụ vững tông phong cứu vạn linh. 

 Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về cuộc đời tu hành của thiền sư Diên Chiếu. 

Con kính phục hạnh tu của ngài. Quả thật Ngài đã để lại cho 

hậu thế tấm gương kham nhẫn, hành trì suốt 7 năm đào luyện 

nội tâm, ở một mình trong chỗ thanh vắng, chỉ ăn trái cây 

lượm, sưởi ấm bằng lá thông khô. Ngài đã đạt vô sanh pháp 

nhẫn, một hình ảnh hiện thực của đời tu, một vầng trăng chiếu 

sáng cho cuộc đời khổ lụy này. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Dưới gậy Vô Sanh Nhẫn, Gặp Cơ chẳng thấy Thầy !  

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Diên Chiểu 

hôm nay . Kính bạch Thầy đến hôm nay con mới tỏ rõ được thế 

nào là Tâm Huyền và Tứ liệu giản đồng thời "Lấy chốt tháo 

chốt " Kính tri ân Thầy với bài pháp thoại nầy đã minh chứng 

lời Nguyễn Trải " người còn ngữ ngôn phân biệt còn nhiều 

vọng tưởng " . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 
Một trong những đại thiền sư của tông phong Lâm Tế 

Đệ tử triệt ngộ thấy Tánh ... rạng danh Thầy 

Được Sư Phụ Huệ Ngung ấn khả  với câu này : 

“Dưới gậy Vô Sanh Nhẫn 

Gặp Cơ chẳng thấy Thầy “ 

Mới hay ngôn ngữ văn chương thường sinh vọng tưởng ! 

 
Đa tạ Giảng Sư : 

Tột cùng hạnh Nhẫn... lời Phật dạy nên nuôi dưỡng 

Tâm thiện lành, ý thanh tịnh cần giữ mãi luôn 

Lợi ích người, mình....  tai họa tha buông 

Đạt Vô Sanh Nhẫn đến đệ bát địa cứu cánh ! 

 
Tam Huyền, Tứ Liệu Giản nằm trong HÉT, ĐÁNH! 

Môn sinh Lâm Tế ao ước ... gậy Từ Tâm 

“Lấy chốt tháo chốt” không trú trước , sai lầm 

Hữu duyên thay ! 

Thiền sư Diên Chiểu được kẻ tác gia khuyến tấn ! 
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Triệt ngộ rồi vẫn nhiều năm cần mẫn , 

Bảy năm nơi Phong Huyệt tự tại ẩn cư 

Lại học nơi Ngài cách khiêm hạ đảnh lễ chân sư 

Được uống trà ... không còn Khách, Chủ  thử sức ! 

 

 

Kính tri ân Giảng Sư giúp ngộ ra lời nói chân thực! 

Ngôn ngữ nhà Thiền dù rất khó nghe 

Có Chánh niệm rồi đừng để bụi vướng khe 

Một vọng khởi lên ...hủy tan  chiếc áo lụa ! 

 

 

Kiết già thị tịch, bảy mươi tám tuổi, trăng cười, gió múa! 

 

      Huệ Hương 
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Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) 

 Đệ Ngũ Tổ Thiền Phái Lâm Tế  
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Thủ Sơn Tỉnh Niệm, Ngài thuộc đời thứ chín sau Lục Tổ Huệ 

Năng, và là vị Tổ thứ năm thuộc Thiền phái Lâm Tế. 

Thiền Sư Tỉnh Niệm gần gũi với chúng đệ tử thời nay vì 

Ngài là hành giả của Kinh Pháp Hoa, Ngài quê ở Lai Châu xuất 

gia ở Chùa Nam Thuyền ở quê nhà. 

Đầu bản Kinh Pháp Hoa có bài kệ tán dương công đức tụng 

Kinh Pháp Hoa rất hay, chính vì bài kệ này dẫn Ngài vào Kinh 

Pháp Hoa. Ngài tâm đắc Kinh Pháp Hoa và tụng thuộc lòng 

Kinh Pháp Hoa nên Ngài còn được gọi là Niệm Kinh Pháp Hoa. 

Nhân duyên ngộ đạo với Thiền Sư Tỉnh Niệm cũng nhờ Sư 

phụ Phong Huyệt Diên Chiểu nhắc lại sự kiện niêm hoa vi tiếu 

trên Linh Thứu Sơn, nơi Phật giảng Kinh Pháp Hoa. 
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Sư Phụ kể về Hòa Thượng Trí Hữu, Thầy Bổn Sư của HT 

Bảo Lạc, mỗi ngày thọ trì Kinh Pháp Hoa, thọ trì xong, Ngài 

đốt trên đầu một liều hương để cúng dường, khi trên đầu không 

còn chỗ đốt nữa, Ngài đốt hương trên tay và sau cùng là đốt 

luôn 1 ngón tay. Có người hỏi Hòa Thượng đốt có nóng không, 

Hòa Thượng trả lời, nếu nóng thì đừng đốt, đừng theo hạnh của 

Hòa Thượng. Bồ Tát Quảng Đức cũng là hành giả Kinh Pháp 

Hoa, đã vị pháp thiêu thân để bảo vệ Chánh Pháp. 

Thiền Sư Tỉnh Niệm là hành giả kinh Pháp Hoa, khi tới học 

pháp với Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu, Ngài vẫn tiếp tục 

trì kinh Pháp Hoa. Thiền Sư Phong Huyệt cử làm chức tri khách. 

Một hôm, lúc Thiền Sư Tỉnh Niệm hầu quạt Thiền Sư Phong 

Huyệt, Thiền Sư Phong Huyệt khóc than rằng "bất hạnh, tông 

Lâm Tế đến đời ta không tìm được người có khả năng tiếp nối 

ngọn đèn Chánh pháp". Ngài nhắm vào Thiền Sư Tỉnh Niệm. 

Ngài Tỉnh Niệm thưa: "Bạch Sư Phụ con xem trong đại 

chúng có người có khả năng". 

TS Phong Huyệt bảo: "Người thông minh thì nhiều nhưng 

người ngộ tánh thì không có". 

Ngài Tỉnh Niệm thưa: "Sư Phụ xem con có làm được không". 

TS Phong Huyệt nói: "Ta trông mong ở con đã lâu nhưng e 

ngại con đắm nhiễm không rời Kinh Pháp Hoa". 

Sư phụ giải thích: Kinh chỉ là phương tiện, là chiếc bè đưa 

chúng ta qua bờ bên kia, bờ giác ngộ rốt ráo, qua bờ rồi thì bỏ 

chiếc bè lại. Như thiền ngữ ‘lấy chốt tháo chốt’, đã tháo chốt 

rồi thì bỏ chốt luôn. 

Như lời Đức Phật nói, trong 45 năm ta chưa nói một lời 

nào, liễu đạt đạo rốt ráo, không còn chấp lời của Đức Phật nữa. 

TS Phong Huyệt thượng đường và nhắc lại việc Thế Tôn 

dùng con mắt như hoa sen xanh nhìn xem đại chúng, bèn hỏi: 

"Chính khi ấy hãy bảo Đức Thế Tôn đã nói cái gì? " 
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Sư Tỉnh Niệm bèn phủi áo đi ra. 

TS Phong Huyệt ném cây gậy trở về phương trượng. Vị Thị 

giả chạy theo sau thưa: "Sư huynh Niệm Pháp Hoa vì sao 

không đáp lời của Hòa thượng?" 

TS Phong Huyệt đáp: "Niệm Pháp Hoa đã hội rồi". 

Sư phụ giải thích: TS Phong Huyệt ném gậy là ấn chứng 

cho Ngài Tỉnh Niệm thừa kế. 

Sư Phụ giải thích thời Đức Phật thuyết pháp dùng tiếng 

phạm âm. Tiếng phạm âm của Đức Phật trên vang tới trời hữu 

đỉnh, Ngài Mục Kiều Liên đã thử bay lên vẫn còn nghe được, 

dưới xuống tận địa ngục a tỳ, nơi nào có chúng sanh là có 

phạm âm, có Phật tánh, loài rắn rết mọi loài đều có Phật tánh. 

Ngài Tỉnh Niệm giảng tất cả kinh điển dạy là giúp ta trở lại 

nhận ra ông Phật của mình, thì mới là vô sự nếu không là đa sự. 

Chư Thượng tọa chớ hét cuồng hét loạn, phải làm chủ bản 

thân mình, đừng để khách trần, âm thanh sắc tướng làm chủ 

mình. Nghe một câu chuyện mà giữ tâm mình bình thản không 

suy nghĩ, không lo sợ là an lạc như nhiên. 

Sư có làm bài kệ nói về yếu chỉ tông phong Lâm Tế, là 

hành giả phải vượt qua sự đối đãi sang hèn, trí ngu, thành thị 

thôn quê trong đời sống, mà phải nhận thức ngay nơi mình 

đang ở bây giờ và tại đây là giờ phút tuyệt vời của chúng ta. 

Đời nhà Tống niên hiệu Thuần Hoá, năm 992, giờ ngọ, 

ngày 4 tháng Chạp, Sư thượng đường nói bài kệ dự báo trước 

một năm sau Sư sẽ viên tịch, để đệ tử chuẩn bị tinh thần. 

Sư Phụ giải thích bài kệ Ngài nói lên cái thao thức đối với 

các đệ tử, lăng xăng lộn xộn là tạo lỗi nhiều như cát sông 

Hằng. Muốn không tạo lỗi thì đừng lăng xăng, phải làm chủ 

sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần. 

Đến ngày dự báo trước, mặt trời vừa sáng, Ngài ngồi yên 

viên tịch, thọ thế 68 tuổi đời, môn đồ làm lễ trà tỳ, và xây tháp 

cúng dường. 
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Ngài Tỉnh Niệm có nhắc tới Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Di 

Lặc, Bồ Tát Văn Thù trong lời đi chúc để lại, và khuyên chúng 

đệ tử phải nương vào hạnh của các Bồ Tát mà tu tập. 

Sư Phụ giải thích: Bồ Tát Văn Thù là chỉ cho căn bản trí 

(vô Sư trí) như vàng còn trong quặng, còn Bồ Tát Quan Âm, 

Bồ Tát Phổ Hiền là chỉ cho hậu đắc trí, như vàng được đúc 

thành phẩm nhẫn, dây chuyền rồi, là dụng của căn bản trí. 

Người đệ tử Phật nương vào tu tập mười hạnh của Bồ Tát 

Phổ Hiền để đạt đến giác ngộ. Bồ Tát Di Lặc là vô phân biệt 

trí, chuyển thức thành trí. Bồ Tát Di Lặc được xem là Tổ Sư 

của tông Duy thức truyền dạy cho đại Sư Vô Trước lập ra tông 

Duy Thức, hướng dẫn cho chúng ta tu tập chuyển thức thành 

trí: 

Chuyển tiền ngũ thức (mắt tai mũi lưỡi thân ý) thành sở tác 

trí. 

Chuyển ý thức thành diệu quang sát trí. 

Chuyển mạt na thức thành bình đẳng thánh trí. 

Chuyển A lại gia thức, thành đại viên cảnh trí, cuối cùng 

thành Vô phân biệt trí là đạt tới giác ngộ và giải thoát. 

Kinh bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng về sự đạt ngộ rất kỳ đặc của Thiền Sư Tỉnh Niệm, nói lên 

yếu chỉ của tông Lâm Tế, là tự tại làm chủ mình ngay bây giờ 

và tại đây, là giờ phút đẹp nhất, và sự ra đi của Ngài cũng rất tự 

tại, Sư cho biết trước một năm, đúng ngày Sư tự tại an nhiên 

thị tịch. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Hạ thủ là tán thân mất mạng! 

( Hỏi là ở chỗ đáp - Đáp là ở chỗ hỏi. 

Thông minh thì nhiều mà ngộ Tánh rất ít) 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Tỉnh Niệm. 

Bài pháp thoại thật tuyệt vời dù rất nhiều chi tiết và thiền ngữ 

rất vi tế, để mà chúng đệ tử sẽ từ từ chiêm nghiệm và hiểu thật 

rõ nếu nghe qua vài lần mà không hề VỊT NGHE SẤM . Kính 

đa tạ Thầy đã giúp con thấy ra Pháp Hoa Kinh hay Tổ Sư 

Thiền gì rốt cuộc chỉ là những chủng tử mình đã gieo vào tàng 

thức với chánh niệm luôn giữ gìn thì phẩm Phổ Hiền khuyến 

phát trong Kinh Pháp Hoa đúng là diệu dụng như "Hơn sáu 

muôn lời thành bảy cuốn - chứa đựng vô biên nghĩa mầu - 

Trong cổ nước cảm lồ rịn nhuần - Trong miệng chất đề hồ nhỏ 

mát - - Bên răng Ngọc trắng tuôn xá lợi - Trên lưỡi sen hồng 

phóng hào quang " Kính tri ân Thầy và kính chúc sức khỏe 

Thầy, HH. 

 

Ngài Thủ Sơn Tỉnh Niệm ...đời thứ chín sau Lục Tổ! 

Dù Đạo hiệu NIỆM PHÁP HOA chẳng trú trước nơi kinh, 

Hội ý Tổ Sư ...Phật Pháp không nhiều vì chẳng tự tin! 

Thể tánh tịnh minh ..... rốt ráo người VÔ SỰ, 

 

Đa tạ Giảng Sư ... 

Nhờ pháp thoại mới hiểu nghĩa CÔNG PHU HẠ THỦ! 

Tán thân mẩt mạng ... gọi miên mật hành trì, 

Tổ Sư Thiền "Tháo chốt rồi hãy bỏ chốt đi " 

"Hãy bảo nói cái gì "... Phật cầm hoa sen xanh hỏi đại chúng! 
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Tâm sự nước mắt rơi Sư phụ Phong Huyệt ngầm ...thu dụng 

Đệ tử nối pháp, tay khéo chẳng khoe danh 

Trong nhiều người  thông minh...kiến tánh ít ...đã hội thành 

Ném gậy trở về phương trượng, ấn chứng ....người thừa kế! 

 

Lại học được yếu chỉ Tổ Sư Thiền rất vi tế! 

Thuật hỏi đáp: Một lời cắt đứt ngàn cân, 

Nhớ cho rằng: Tình với phi tình một tính chân 

Thì Quan Âm chỉ Di-lặc ...Văn-thù Căn bản Trí! 

 

Hỏi là ở chỗ đáp- Đáp là ở chỗ hỏi đã dụng ý! 

Bạch Triệu trưởng lão, đại bại còn tính trình thưa 

"Không nên quên mất... "đổi sắc bày đường xưa" 

Gia phong cú ngữ ...xem bàn tay núi Thiếu Thất! 

 

Cần đạt ngộ "Tại đây, bây giờ" , đợi sáng mai gà mất, 

Hai rồng giành ngọc châu, được ...chính tham cầu! 

Lăng xăng tạo tội chẳng biết vì đâu? 

Hãy như "Cánh cửa sổ nhìn con ngựa chạy qua.... 

Vừa suy nghĩ liền không dính dáng." 

Khách là khách, chủ là chủ đừng hét lên cuồng loạn! 

Chẳng cần ôm rỗng ...phải chín chắn lưu tâm, 

Thân sắc vàng trong thế giới bạch ngân 

 

Kính tri ân Giảng Sư ...bộ sách nói về tiểu sử! 

Danh Tăng nước Việt  ..Thiền Sư Thích Trí Hữu 

Bổn Sư Hòa Thượng Hội chủ GHPGVNTN Úc Châu, Tân            

Tây Lan *** 

Mỗi ngày một bộ kinh ...đốt liều hương... một chấm mang, 

Hết trọn đầu xuống đến cánh tay ....thật ngưỡng phục ! 
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Liên tưởng đến Bồ Tát Thích Quảng Đức! 

Đốt thân ngũ uẩn .... toàn thể nhục thân, 

Học được rằng: 

dù Thiền, Pháp Hoa tông  cứu cánh cũng một chữ CHÂN 

Pháp âm hòa một tiếng ....Như nay ... cần toàn thể biết! 

 

Sáu tám tuổi thị tịch, trời xanh ...diệu tuyệt !!!!! 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

Melbourne 11/3/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc 
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Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024),  

Đệ Lục Tổ Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Phần Dương Thiện Chiêu, Ngài thuộc đời thứ mười sau Lục Tổ 

Huệ Năng, và là Tổ thứ 6 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Ngài Thiện Chiêu quê ở Thái Nguyên, mồ côi Cha Mẹ năm 

lên 14 tuổi, cảm nhận sự vô thường của cuộc đời, nên Ngài phát 

tâm xuất gia tu học. Sau khi thọ giới Cụ túc, Ngài du phương 

hành khước và cầu học Phật pháp với 71 vị thiện tri thức trước 

khi Ngài đến tu học với Thiền Sư Tỉnh Niệm Thủ Sơn. 

Sư phụ giải thích Thiền Sư được xem như một Thiện Tài 

đồng tử, nhân vật chính trong phẩm Nhập Pháp Giới thuộc kinh 

Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài đã đi cầu học với 53 vị thiện hữu 
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tri thức, (về lý, Sp giải thích: con số 53 là 53 địa vị chứng đắc 

của hành giả từ phàm phu đến Thánh quả, đó là: 10 Tín, 10 

Trụ, 10 Hạnh, 10 Hồi Hướng, 10 Địa, Diệu Giác, Đẳng Giác & 

Phật quả). 

Một hôm, Thiền Sư Tỉnh Niệm lên tòa. Ngài Thiện Chiêu 

ra hỏi: “Tổ Sư Bá Trượng cuốn chiếu, ý chỉ thế nào?" 

TS Thủ Sơn đáp: “Áo rồng vừa phất toàn thể hiện” 

Ngài Thiện Chiêu hỏi: “Còn Ý của Ngài thế nào?” 

TS Thủ Sơn đáp: “Chỗ tượng vương đi bặt dấu chồn” 

Qua câu nói này, Ngài Thiện Chiêu đại ngộ liền đảnh lễ tạ 

ơn, rồi thưa trình 2 câu thơ: 

“Muôn xưa đầm biếc nguyệt trong không, 

Ba phen gạn lọc mới được biết” 

(vạn cổ bích đàm không giới nguyệt, 

Tái tam lao lộc thủy ưng tri). 

Sư dừng lại đây hầu hạ thời gian rất lâu. 

Sư phụ giải thích: “ ‘Áo rồng vừa phất toàn thể hiện, có 

nghĩa là Ngài Bá Trượng đã ngộ tánh rồi nên cuốn chiếu giống 

áo rồng mở ra bày rõ bản lai diện mục (Phật tánh);” Chỗ tượng 

vương đi bặt dấu chồn” có nghĩa là khi Phật tánh (tượng 

vương) xuất hiện thì không còn phiền não khổ đau nữa (dấu 

chồn). 

Khi ra giáo hóa, Ngài Thiện Chiêu thượng đường khai thị 

dạy chúng: "Phàm một câu nói phải đủ ba huyền môn, một 

huyền môn phải đủ ba yếu. Cổ đức xưa kia đi hành khước, nghe 

một nhân duyên mà chưa liễu ngộ, thì ăn uống không biết ngon, 

nằm ngủ chẳng yên, gấp rút giải quyết chớ cho là việc nhỏ”. 

Sư phụ giải thích:  Tam huyền và tam yếu là giáo lý  cốt tủy 

của Thiền Phái Lâm Tế, giúp cho đệ tử vượt thoát chấp trước 

khổ đau. 
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Tam huyền là: 

1/Thể trung huyền: Câu nói nhắm thẳng vào chân tướng của 

đạo lý.  

2/Cú trung huyền: Chỉ cho lời nói chân thực, không hề liên 

quan đến tình thức phân biệt, tức không câu nệ vào ngôn ngữ 

mà chỉ nhằm tỏ ngộ ý nghĩa sâu kín của lời nói. 

3/ Dụng trung huyền): Chỉ cho câu nói vượt ra sự trói buộc 

của ngữ cú.. 

Tam yếu: 

Yếu thứ nhất: Lời nói không có phân biệt tạo tác. 

Yếu thứ hai: Nhắm thẳng vào Phật tánh 

Yếu thứ ba: Dứt bặt ngôn ngữ 

Ngài Thiện Chiêu dạy tiếp:" Xét ra các Ngài từ trước đến 

nay đi hành khước, chẳng phải vì du sơn ngoạn thủy, xem 

những vẻ đẹp của châu phủ, thọ dụng manh áo chén cơm, đều 

vì tâm thánh chưa thông. Do đó, mà ruổi rong hành khước, 

quyết trạch chỗ sâu kín, truyền bá phô trương, rộng hỏi các bậc 

tiên tri, gần gũi những vị cao đức. Bởi vì muốn tiếp nối ngọn 

đèn Phật tâm, kế thừa chư Tổ làm rạng rỡ hạt giống thánh, để 

tiếp dẫn kẻ hậu lai, tự lợi và lợi tha vậy”. 

Sư phụ giải thích trên đây là lời tâm huyết của Ngài dạy 

chúng xuất gia, nói rõ mục đích, hoài bảo của người tu cố gắng 

tu học để tiếp tục kế thừa Phật tổ, tiếp dẫn người đời sau, làm 

lợi ích cho mình và cho người. 

 Về cuối đời, Ngài Lý Hầu sai sứ giả thỉnh Ngài Thiện 

Chiêu làm Trụ trì, nếu không thỉnh được Thiền Sư thì người sứ 

sẽ bị giết. Thiền Sư tập chúng lo hành lý và hỏi đệ tử ai có thể 

đi theo Ngài được. Có vị đệ tử thứ nhất cho biết là đi theo Sư 

phụ được 50 dặm, người thứ hai cho biết là đi được 70 dặm, vị 

thị giả thứ ba cho biết là Sư phụ đi đến đâu con theo đến đó. 

Trước khi lên đường, Ngài Thiện Chiêu cho thị giả dọn 

cơm, vị thị giả vừa dâng chén cơm, Ngài dừng đũa an nhiên thị 
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tịch giữa bữa ăn, ra đi tự tại, vị thị giả đứng hầu bên cạnh cũng 

nhẹ nhàng thị tịch theo Sư phụ, rất đáng ngưỡng phục. 

Sư phụ nhấn mạnh: Sự ra đi tự tại của Ngài Thiện Chiêu 

cũng như các vị Thiền Sư khác vào lúc cuối đời đã đánh tan tất 

cả những nghi ngờ của nhiều người cho rằng Tổ Sư thiền 

không có thật tu và thật chứng. 

Cuối buổi giảng, Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán 

công hạnh Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024) của 

TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch như sau, rất hay: 

Khắp nơi rảo bước hỏi minh Sư 

Nương thiện trở về quyết chẳng từ 

Nhẹ phẩy áo rồng bày diện mục 

Vừa co vòi tượng lộ huyền hư 

Chánh nhân đạo lý càng tin tưởng 

Xả bỏ mạng căn hợp ý như 

Dừng đũa an nhiên ngồi thị tịch 

Đầm xanh tịch lặng đến vô dư. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Thiện Chiêu rất đặc thù, từ lúc xuất 

gia Ngài miên mật theo học với 71 vị thiện tri thức, tự tìm cầu 

học pháp, ngộ đạo rồi ra hoằng pháp, Ngài đã 30 năm không ra 

khỏi cổng chùa. Cuối đời, Ngài thị hiện sự tự tại an nhiên viên 

tịch ngay giữa bữa ăn, và đặc biệt Ngài có người thị giả cũng 

tịch theo Sư phụ. Quả thật thần thông siêu việt độc nhất vô nhị 

của vị Thiền Sư phái Lâm Tế. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ba huyền mở đạo Chánh, một câu phá Tà tông. 
 

(kế sống - Bình thường tay chẳng nắm, cúng dường Tăng 

ngũ hồ. Thức ăn : Cơm thiên hòa đà chưa thịnh soạn. Một vị 

canh ngon no liền thôi) 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Phần 

Dương Thiện Chiêu . Kính đa tạ Thầy khi chỉ rõ sự, lý của 

Thiện Tài Dồng Tử tham học với 53 Thánh Nhân trong Phẩm 

Nhập Pháp Giới / Kinh Hoa Nghiêm và đánh bặt hồ nghi của 

chúng sinh về Tổ Sư Thiền, lại học được cách chẳng nhìn lỗi 

thế gian. Kính tri ân Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu bậc  kỳ tài nhất thiên hạ, 

Tham vấn 71 vị tôn túc ...sau 14 tuổi xuất gia, 

Thọ nhận nét đặc biệt các tông phái tinh hoa. 

Đạt ngộ với Sư Phụ Thủ Sơn Tỉnh Niệm! 

 

Đem văn học Thiền Tông qua trứ tác ...phát triển! 

Chùa Thái Bình, 30 năm lui ở yên! 

“ Có khả năng gánh vác Đại Pháp” ....nhận  lời khuyên 

Tiếp  nối pháp khi Sư Phụ Viên tịch ( 993) . 

 

Tôn chỉ ba huyền, ba yếu ngữ ... tăng sinh phấn khích! 

Người  thuyết pháp phải có mười trí đồng chân **** 

Đạt một viên thông,  rành rõ chỗ chuyển thân 

Lẽ thật tự mình thầm nhận ...dù phương tiện, 

Bao lần gạn lọc, cuốn chiếu ...toàn thể hiện! 
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Đa tạ Giảng Sư, ....đánh bặt mọi hồ nghi ! 

Đường tắt " TỔ SƯ THIỀN " thẳng A đến Z ...đi 

Tự tại an nhiên thị tịch Sư Phụ cùng thị giả! 

Được thế ...."Như Lai Thiền" tuần tự 53 bậc đạo cả! 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

Melbourne 13/3/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Thế nào là mười trí đồng chân,  

một đồng nhất chất, (Vật gì?) 

hai đồng đại sự, (Cái gì?) 

ba tổng đồng tham, (Ai hay )  

bốn đồng chân trí, (người nào? ) 

năm đồng biến phổ, (Cái gì?)  

sáu đồng Cụ túc, (Cái gì?)  

bảy đồng đắc thất, (Vật gì? )  

tám đồng sanh sát, (thế nào là? )  

chín đồng âm hẩu, (cùng ai?) 

mười đồng đắc nhập. (cùng người nào?)  
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Thiền Sư Từ Minh Thạch Sương Sở Viên  

(986-1039) 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Từ 

Minh Sở Viên (986-1039), Ngài thuộc đời thứ 11 sau Lục Tổ 

Huệ Năng và là Tổ thứ 7 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Ngài họ Lý quê ở Thanh Tương, Toàn Châu (nay thuộc tỉnh 

Quảng Tây). Khi chưa xuất gia Ngài là thư sinh, học văn 

chương. Đến năm 22 tuổi Ngài phát tâm xuất gia ở Ẩn Tỉnh Tự 

ở Tương Sơn (thuộc Tỉnh Giang Tây ngày nay) được Mẹ Ngài 

ủng hộ và khuyên con trai nên đi du phương tìm thầy học đạo. 

Nghe danh ở Phần Dương có Thiền Sư Thiện Chiêu là một vị 

thiện tri thức bậc nhất, Ngài bất chấp mọi khó khăn trong thời 

chiến tìm đến Thầy học đạo. Thiền Sư Phần Dương thấy Ngài 

liền thầm nhận cho nhập chúng. 

https://quangduc.com/images/file/8s0dRqbo2AgBAHRB/213-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-tu-minh.jpg


295 

Ngài ở đây hai năm hầu thầy, làm công quả nhưng chưa 

được nhập thất, mỗi lần Ngài vào tịnh thất thưa hỏi Phật pháp 

đều bị Sư phụ chửi mắng thậm tệ bằng những lời thô tục của 

thế gian. Một hôm Ngài tự than rằng “Từ ngày đến đây tu học 

đã trải qua hai năm rồi mà không được dạy bảo, chỉ làm tăng 

trưởng niệm thế tục trần lao, năm tháng qua nhanh, việc mình 

chẳng sáng, mất cái lợi của kẻ xuất gia."  Sư phụ Phần Dương 

Thiện Chiêu nhìn thẳng vào mặt Ngài và mắng: "Đây là ác tri 

thức, sao người dám bán đứng ta", rồi cầm gậy đuổi đánh. Ngài 

kêu la cầu cứu, Sư phụ Phần Dương liền bịt miệng Ngài lại. 

Ngài bỗng nhiên đại ngộ và nói: "Mới biết đạo Lâm Tế vượt 

khỏi thường tình”. Và Ngài ở lại hầu hạ Sư phụ Phần Dương 

bảy năm. 

Sư phụ giải thích: Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu là 

Thiền Sư chuyên dùng thuốc đắng (lời thô tục, đánh đập) làm 

phương pháp giáo hóa, khai thị cho đệ tử, nếu đệ tử không vượt 

qua được thử thách cam go này sẽ mất lợi lớn. 

Sau 7 năm hầu Thầy, Ngài được Thái thú Nghi Xuân là 

Huỳnh Tông Đán cung thỉnh về Trụ trì Chùa Nam Nguyên. Sau 

khi Trụ trì, Ngài thăng tòa dạy chúng: “Tất cả chư Phật và pháp 

A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề của chư Phật đều từ kinh này 

ra”. Ngài dựng đứng cây gậy và nói: “Cái này là cây gậy của 

Nam Nguyên, cái gì là kinh ?”. Nói xong Ngài xuống tòa về 

phương trượng. 

Sư Phụ giải thích, tất cả kinh do Đức Phật nói trong 45 năm 

đều hợp khế lý và khế cơ. Khế lý, nội dung của lời Đức Phật 

đặt trên nền tảng trung đạo, không dính vào sự đối đãi, dù mặt 

trời có tắt, mặt trăng có rơi, lời Phật dạy vẫn luôn là chân lý. 

Khế cơ, lời Phật dạy hợp từng căn cơ của tất cả chúng sanh bất 

cứ ở đâu, trời người địa ngục đều có thể tu tập đến giải thoát và 

giác ngộ, xuyên suốt vượt không gian và thời gian. 
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Kinh Phật dung chứa năm nghĩa: 

1- Xuất sinh, từ kinh Phật lưu xuất ra tất cả công đức thiện 

pháp nhiệm mầu. Sư Phụ nêu ra, Ngài Lục Tổ Huệ Năng chỉ 

nghe 8 chữ vàng cứu khổ trong kinh Kim Cang: “Ưng vô sở trụ 

nhi sanh kỳ tâm” mà cứu đời khổ lụy của Ngài. 

2- Tuyền dũng: Kinh như dòng suối chảy mạnh, làm trôi 

hết tất cả phiền não trong tâm. 

3- Hiển thị: Kinh làm rõ bày hết tất cả chân lý, pháp môn 

giúp chúng sanh tu tập để giải thoát. 

4- Thằng mặc: Kinh Phật là dây mực, thước đo, là tiêu 

chuẩn để ta nương vào mà tu, mà đo đạt lộ trình tu của mình để 

mà thăng hoa trên nẻo đạo. 

5- Kiết man: Kinh thu kết, thấu nhiếp tất cả pháp môn 

thiền, tịnh, mật, để chúng sanh nương vào đó mà tu tập để giác 

ngộ. 

Sư phụ giải thích thêm: Thiền Sư Từ Minh chỉ vào cây gậy 

và bảo “Tất cả chư Phật và pháp A-nậu-đa-la tam-miệu tam-

bồ-đề của chư Phật đều từ kinh này ra”, là trực chỉ cho chúng 

đệ tử nhìn thấy cây gậy ngay đó là nhận ra cái thấy của mình 

trong giờ phút hiện tại đó, là nhận ra “tất cả tam tạng”, nếu 

không nhận ra tánh thấy ngay đó thì đời mình vẫn luôn trầm 

luân đau khổ. 

Về sau, Ngài về trụ trì Chùa Thạch Sương, Ngài thượng 

đường khai thị: “Hương Nghiêm ngộ thế ấy là rõ ràng ngộ Như 

Lai thiền, Tổ Sư thiền còn chưa thấy được. Hãy nói Tổ Sư 

thiền có cái gì đặc biệt? Nếu nhằm trong lời nói mà nhận thì 

lừa bịp người sau.” 

Sư Phụ giải thích về Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền, tuy hai 

mà một, tuy một mà hai, tùy theo căn cơ, hoàn cảnh và trình độ 

của hành giả. 
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 Như Lai thiền: hành giả phải qua quá trình tiệm tu mà đốn 

ngộ. 

Tổ Sư thiền: là hành giả đốn ngộ do tiệm tu. 

Như Lai thiền do Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm 

theo tuần tự, người đệ tử phải tu tập “5 thiền chi”: Tầm, tứ, hỷ, 

lạc, nhất tâm, để đoạn trừ “5 triền cái”: tham dục, sân hận, hôn 

trầm, trạo cử, hoài nghi, đó là năm chướng ngại che mờ tâm trí, 

đưa đến luân hồi sanh tử. 

Hoàn tất 5 thiền chi, hành giả sẽ chứng: 

Sơ Thiền: không còn tham dục và ác pháp, chứng và trú 

thiền thứ nhất với trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 

tứ. 

Nhị Thiền: diệt tầm tứ với trạng thái hỷ lạc do định sanh, 

chứng thiền thứ hai. 

Tam Thiền: ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ 

lạc, xả niệm lạc thú, chứng và trú tầng thiền thứ 3. 

Tứ Thiền: xả lạc khổ, diệt hỷ ưu, không khổ, không lạc, xả 

niệm thanh tịnh, chứng và trú thiền thứ tư. 

Sư phụ cũng giải thích rõ: cùng lúc đạt tứ thiền, hành giả 

lần lượt chứng 4 quả vị Thanh Văn: 

1/ Tu Đà Hoàn: hành giả phá trừ 3 kiết sử: Thân kiến, giới 

cấm thủ và hoài nghi (hành giả còn tái sanh 7 lần, thất lai) 

2/Tư Đà Hàm: hành giả đã loại trừ: làm nhẹ dần 2 kiết sử: 

Dục và Sân hận (hành giả còn tái sanh 1 lần, nhất lai) 

3/A Na Hàm: hành giả tận diệt sạch sẽ 5 hạ phần kiết sử: 

Thân kiến, giới cấm thủ, hoài nghi, tham dục và sân hận (hành 

giả không còn tái sanh nữa, bất lai) 

4/ A La Hán:  hành giả tiếp tục đoạn tận 5 thượng phần kiết 

sử còn lại: sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử và vô minh, 

chứng quả A La Hán, đây là quả vị Thánh Thanh văn, cao siêu 
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cuối cùng, hành giả đã đạt được sự giải thoát giác ngộ viên 

mãn, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn chết 

(viên tịch) lúc nào cũng được tự tại như ý. Một vị chứng quả A 

La Hán sẽ có đầy đủ Tam Minh và Lục Thông, tuy nhiên, do 

phước duyên mỗi vị khác nhau, mức độ về Thần thông có thể 

khác nhau. 

Tổ Sư thiền, chư Tổ Sư không dạy dài dòng, trực chỉ chơn 

tâm kiến tánh thành Phật. Tức tâm tức Phật, ngay tâm này là 

Phật, nhận ra Phật ngay tâm mình là Phật, là giải thoát. 

Vào niên hiệu Bảo Nguyên, quan đại thần Đô úy Lý Công 

biết trước giờ chết, cho thỉnh Ngài Từ Minh đến để từ biệt ra 

đi. 

Sư hỏi: “Thế nào là Phật tánh xưa nay”. 

Quan đại thần đáp: “Hôm nay nóng như hôm qua”. 

Quan Lý công hỏi lại Sư: “Một năm sắp đi như thế nào?”. 

Sư bảo: “Xưa nay không ngăn ngại, tùy chỗ mặc nhiên 

tròn”. (Sư Phụ giải thích là tùy nơi để thọ sanh, giáo hoá.) 

Quan Lý Công, giờ phút chót, vẽ hình tròn và làm bài thơ 

tặng Sư. 

Quan Lý Công vui vẻ thị tịch. 

Vua Tống Nhân Tông cho lính hộ tống đưa Sư trở về. 

Thuyền đi giữa đường, Sư bảo thị giả: “Ta vừa bịnh phong”. 

Thị giả nhìn thấy Sư bị méo mặt qua một bên. Thị giả nói: “Tại 

sao lúc bình thường, Sư phụ quở Phật mắng tổ mà hôm nay lại 

bệnh như thế này?” 

Sư bảo: “Đừng có lo, ta sẽ vì ngươi mà sửa lại ngay”, nói 

xong, Sư lấy tay sửa miệng lại ngay ngắn và nói: “Từ nay về 

sau chẳng nhọc đến ngươi”. 

Sư phụ giải thích: Sư là vị đã chứng ngộ, có thần thông, thị 

hiện thân bệnh để cảnh tỉnh chúng sanh. 
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Một năm sau, vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1041, Sư 

tắm gội, ngồi kiết già rồi từ biệt an nhiên thị tịch. Sư thọ thế 54 

năm, 32 tuổi hạ. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng về cốt tủy lời dạy của Thiền Sư Từ Minh Sở Viên về 

Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền, quả thật Phật pháp bất tư nghì, 

con nguyện phát tâm cầu học ngay từ hôm nay để lần theo 

bước chân của quý Ngài. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Sư Tử Lông vàng Tây Hà -Chỗ không Phật làm Phật! 

(Chỗ chỗ đều Từ Thị - Cửa cửa thấy Thiện Tài ) 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Từ Minh 

Sở Viên. Kính tri ân Thầy với những yếu chỉ để đạt được tứ 

thiền ...nhưng hiện giờ sơ thiền vẫn chưa giẫm chân vào được 

Thầy ạ, căn cơ quá thấp chưa hội chỉ biết tu Phước nhiều và 

giữ giới hầu có đủ thuận duyên kiếm chút Tuệ may ra có 

Định... Kính chúc Thầy pháp thể khinh an ...Con, kính, HH. 

 

Thư sinh, hai hai tuổi xuất gia cầu Đạo! 

Bất chấp chướng ngại, giặc giã đến Phần Dương, 

Bị quở đánh “Ác Tri thức” ....hai năm chẳng tỏ tường. 

Chợt ngộ đạo ...được bịt miệng khi kêu cứu! 

 

“Đạo Lâm Tế vượt thường tình” ...nguyện trú, thủ! 

Bảy năm dưới trướng được khuyến khích du hóa phương Nam, 

Dương Đại Niên, Lý Đô úy kết bạn giao thâm 

Sư Tử Lông Vàng Tây Hà .... uy danh thật đúng! 

 

Nhớ lời Sư Phụ, tìm Thiền Sư Hiểu Thông... thủ chúng 

Ba năm tại Đông Sơn, về đến Nam Nguyên 

Giáo hóa thượng đường... "Phật ...Nước chảy cao nguyên! 

Người trong cảnh "Theo dòng người chẳng đoái". 

 

“Nghe danh không bằng thấy mặt"  lộ bày khí khái! 

Cao phong ...Sư  Ông Thần Đảnh vẫn  giật mình, 

“Tịnh thất ngã” đệ tử không bình tĩnh hoảng kinh 

Từ đấy tại Đạo Ngô, Thạch Sương, yếu chỉ kinh .... gậy! 
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An thân lập mạng triển khai Tam Huyền để ....THẤY 

"Gậy nằm ngang, khêu động cả càn khôn đại địa. 

Úp bát xuống, che đậy hà sa thế giới." 

 

Kính đa tạ Giảng Sư ...ý nghĩa chữ Kinh 

Tuyền dũng, Thằng mặc, Hiển  thị , Yết ma, Xuất sinh, 

Còn chỉ rõ làm thế nào vào Lạc, Hỷ ...Định, 

Bài pháp thoại quá tuyệt vời ..tự  mình thanh tịnh 

 

"Chỗ chỗ đều Từ Thị. Cửa cửa gặp Thiện Tài " 

Chỗ không Phật làm Phật ...kiến tánh vui thay! 

Sanh tử bình thường như khoác vào áo mới. 

Kính đảnh lễ Thiền Sư Từ Minh Sở Viên ... tạo niềm phấn khởi! 

 

Đốn ngộ, tiệm tu  do bởi căn cơ 

Đích đến cứu cánh chẳng tột ...đến bao giờ? 

Thuốc nhiều bịnh lắm, lưới dày cá đặc! 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

Melbourne 16/3/2021  
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Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) 

Tổ thứ 8 của Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Dương Kỳ Phương Hội (986-1039), Ngài thuộc đời thứ 12 sau 

Lục Tổ Huệ Năng, và là Tổ thứ 8  tông Lâm Tế và Ngài là 

người khai sáng của phái Dương Kỳ, một chi nhánh của Tông 
Lâm Tế. 

Ngài họ Lãnh, quê ở Nghi Xuân, Viên Châu (tỉnh Giang 

Tây ngày nay). Thuở thiếu thời tánh tình của Ngài vui vẻ và lý 

thú. Một ngày kia Ngài đến Cửu Phong để chiêm bái 

cảnh chùa, chợt nhớ như chỗ đã từng ở trong kiếp quá khứ, nên 
Ngài liền xin cạo tóc xuất gia tu học. Ngài tự có vô Sư trí nên 

học kinh nghe pháp thuộc hiểu, lãnh hội rất nhanh. Sau khi thọ 

giới Cụ túc, Ngài đi du phương hành khước, cuối cùng Ngài 

đến cầu học pháp với Thiền Sư Từ Minh. 
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Ngài Dương Kỳ ở trong thiện viện của Thiền Sư Từ Minh, 

được cử làm Giám Tự, Ngài đóng góp công sức, công phu, 

công quả để lo cho thiền viện một cách siêng năng, cần mẫn. 
Mỗi lần Ngài đến hỏi pháp, Thiền Sư Từ Minh không trả lời và 

bảo rằng "Việc của tri khố quá nhiều, hãy đi lo  hoặc "Giám tự 

ngày sau con cháu khắp thiên hạ, cần gì vội gấp". 

Sư phụ giải thích: đây là lời tiên tri, dự báo của Sư phụ Từ 

Minh là trong tương lai mai sau đệ tử thọ học giáo pháp của 

Thiền Sư Phương Hội rất đông. 

Một hôm Ngài Từ Minh vừa đi ra, chợt trời đổ mưa đến, 

Ngài Phương Hội rình ở con đường tắt nhảy ra nắm áo Sư phụ 

Từ Minh đứng lại và nói: "Ông già này! hôm nay phải vì tôi 
nói, nếu không nói tôi sẽ đánh ông ". 

TS Từ Minh nói: "Giám tự biết là việc quanh co liền 

thôi". Câu nói chưa dứt, Ngài Phương Hội đại ngộ, liền đảnh lễ 

ngay dưới bùn. 

Hôm sau, Sư Phương Hội đầy đủ oai nghi đến phương 
trượng lễ tạ.  

Sư Phụ giải thích: "Biết là việc quanh co liền thôi",  quanh co 

là biểu trưng cho tâm vọng tưởng, điên đảo. Ngược lại với "tâm 

quanh co" là tâm ngay thẳng" (trực tâm, trực tâm là đạo tràng). 
Trực tâm là 1 trong 3 tâm của Bồ Đề Tâm (tâm giác ngộ): 

1-Trực tâm: Tâm ngay thẳng, tâm hết quanh co, là thấy việc 

thiện thì làm, thấy việc ác thì tránh, không suy tính gì cả, còn 

suy tính không phải là trực tâm. 

2-Thâm tâm: Tâm sâu lắng do vun trồng nhiều thiện 
nghiệp, công đức, loại bỏ dần tham sân si, sp giải thích thâm 

tâm như mảnh đất được chăm sóc cẩn thận thì không còn cỏ 

dại mọc lên nữa; đất tâm chứa đầy công đức và thiện nghiệp thì 

"cỏ dại" phiền não không có cơ hội để mọc lên nữa. Con thích 

ví dụ này quá. 
3-Đại bi tâm: Tâm thương xót chúng sanh, nhìn thấy tất cả 

chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của mình, ai ai cũng có 
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chân tâm, tánh giác thường hằng, nên mong muốn họ hết khổ 

được vui, cái khổ của chúng sanh là cái khổ của mình, cái vui 

của chúng sanh là cái vui của mình. 

Ngài Phương Hội liễu đạt được hết 3 tâm trên nên khi nghe 

câu "Biết việc quanh co liền thôi"  thì Ngài đã ngộ đạo. 

Sau giờ thọ trai, Thiền Sư Từ Minh thường lên núi đi kinh 

hành, có các Thiền giả đến tham vấn không biết Sư phụ ở đâu 

mà tìm. Ngài Phương Hội biết Ngài Từ Minh đi chưa bao xa, 

liền đánh trống tập hợp đại chúng. Thiền Sư Từ Minh la 

rầy: "Tiểu tùng lâm chiều mà đăng tòa, từ đâu được qui củ 

này? " 

Sư Phương Hội thưa: "Thiền viện Phần Dương xưa kia buổi 

chiều vẫn có tham vấn, sao lại không phải qui củ". 

Sư Phụ giải thích: Đây là tấm lòng từ bi muốn truyền pháp 

cứu mê tình của Ngài Phương Hội, vì muốn cho chúng sanh 

nghe pháp để tu tập giải thoát nên Ngài phải phá lệ, đánh trống 

tập chúng để cung thỉnh Thiền Sư Từ Minh đăng tòa giảng 

pháp mà trước đó trong thiền việc chưa thông qua thời khóa 

biểu hiệu lệnh này. 

Cuối đời Ngài Phương Hội có để lại bài thơ cảm động lòng 

người như sau: 

"Dương Kỳ sạ trụ ốc bích sơ 

Mãn sàng tận tát tuyết trân châu 

Súc khước hạng ám ta hư 

Phiên ức cổ nhân thụ hạ cư". 

Dịch nghĩa: 

“Nhà ta phên mái rách tơi bời 

Nền trắng một màu tuyết trắng rơi 

Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối 

Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.” 

Thấy am thất của Thiền Sư Phương Hội bị tuyết đổ làm hư 

rách nên một vị Tăng xin sửa mái nhà. Ngài hỏi: "Con ngộ đạo 
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chưa ?" Vị Tăng thưa: "Con chưa ngộ". Thiền Sư bảo: "Con 

chưa ngộ thì lấy thời gian đâu mà sửa thất cho ta ?" 

Sư phụ giải thích: Tấm lòng của Thiền Sư Phương Hội quá 
tuyệt vời, Ngài luôn mong muốn chúng đệ tử phải quý thời 

gian để lo tu tập để sớm ngộ tánh, nếu chưa ngộ thì phải siêng 

năng tinh tấn, đừng có phung phí thời gian để làm việc khác. 

Đến niên hiệu Khánh Lịch năm thứ sáu (1046), Ngài 

Phương Hội dời đến núi Vân Cái Đàm Châu và đem Lâm Tế 

chánh mạch trao cho đệ tử của Ngài là Thiền Sư Thủ Đoan, rồi 

đến niên hiệu Hoàng Hựu cải nguyên (1054), Ngài an nhiên thị 

tịch, thọ thế 58 tuổi, chúng đệ tử làm lễ trà tỳ và thu nhặt nhiều 

xá lợi ngũ sắc, xây tháp tôn thờ Ngài tại núi Vân Cái. 
Cuối thời pháp Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) của Hòa 

Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt như sau: 

"Hét xong lại hét rõ thiền tông 

Hiệp giác lìa mê ngộ chủ ông 
Diện mục xưa nay chưa đổi khác 

Quê hương chính thật thể chân không 

Cát đâu bám mắt nên tinh ý 

Tiếng rót vào tai chớ bận lòng 
Giải thoát tự do lìa chướng ngại 

Vượt ngoài cảnh vật hiện thần thông ". 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền 

Sư Dương Kỳ Phương Hội, cuộc đời của Ngài ngộ đạo nhẹ 

nhàng, xứng đáng là người kế thừa tông phong của Thiền phái 
Lâm Tế, nhờ sự chăm chỉ siêng năng cần khổ làm công quả và 

đến lúc nghe một câu "Giám tự biết việc quanh co liền thôi “, 

bặt dứt mọi vọng tưởng là đạt đạo, đạt ngộ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ngộ Đạo... khi biết là việc quanh co liền thôi ! 

(Trực Tâm tức Đạo Tràng) 
 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Phương 

Hội. Kính tri ân Thầy với bài pháp thoại được thọ nhận quá 

tuyệt vời ... con đã hiểu thật rõ về Tiệm và Đốn và không còn 

một chút nào nghi ngờ và phân biệt gì nữa. 

Kính ngưỡng phục trí nhớ của Thầy về các lời khai thị của 

các Tổ và những ngữ lục đã được ghi chép lại. 

Kính chúc Thầy pháp thể khinh an và kính đảnh lễ Thầy, HH. 

 

Khai Tổ hệ phái Dương Kỳ, 

Tổ thứ 8 Thiền  tông Lâm Tế, Thiền Sư Phương Hội! 

Một câu đốn ngộ ... phải trải nhiều năm 

Căn cơ có lại tu tập tích chứa trong tâm 

Bặt vọng tưởng quanh co ...ra đi rũ bỏ!  

 

Với Bồ đề tâm...mong người người được cứu độ! 

Lời Sư Phụ Từ Minh huyền ký như thần 

Con cháu Giám Tự đời sau sẽ rất đông 

Quả thật! 

“Chớ nói 30 năm sau, Dương kỳ đầu rồng đuôi rắn". 

 

Cửu Phong nơi chốn dường như dành sẵn 

Xuất gia lần đầu và trở lại lần hai, 

Trú trì trên núi Dương Kỳ chuẩn bị sơ khai 

Thượng đường đưa gậy “Được càn khôn chấn động“ 

 

Chẳng thấy ra một pháp là lỗi lầm lớn! 

Đến Đạo đừng đi đường dưới núi ... trải nghiệm dần 

Cần ngộ thì dễ, cần mê thì khó ... thật cao thâm 

“Nhất thiết Trí thanh tịnh", trời không bốn vách!  
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Đa tạ Giảng Sư ... chỉ ra khí phách, 

Bậc kỳ tài... ngộ đạo mới quan tâm, 

Sá chi nhà trống vách tan hoang 

“Nhà của Dương Kỳ đơn sơ lắm 

Trên giường tuyết trắng đã ngập đầy 

Rụt cổ lại, lòng ngầm than thở 

Người xưa nhà chỉ nơi gốc cây.” 

Sách tấn  ...khi đệ tử nhã ý muốn tân trang lại! 

Kính tri ân ... điều thọ nhận từ bài pháp thoại 

Bậc đạo Sư chân chính rất khó tìm 

Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm cứu độ mê tình. 

Đoạn đối đáp Thầy Trò ... tinh ý về Mê Ngộ 

....lời khai thị giữa Nam Nhạc và Mã Tổ! 

Lại thêm 

Lời tán thán công hạnh được Giảng Sư ngâm 

Đó là bài thơ của Ngài Hư Vân **** 

Xuất sắc hành trạng ... Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội . 

Nam Mô Công  Đức Lâm  Bồ Tát Ma Ha Tát! 

Huệ Hương 

Melbourne 20/3/2021 

 
**** 

Hét xong lại hét rõ thiền tông 
Hiệp giác lìa mê ngộ chủ ông 

Diện mục xưa nay chưa đổi khác 

Quê hương chính thật thể chân không 
Cát đâu bám mắt nên tinh ý 

Tiếng rót vào tai chớ bận lòng 
Giải thoát tự do lìa chướng ngại 
Vượt ngoài cảnh vật hiện thần thông. 
(Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội 

(992-1049) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 
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Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072) 

Tổ thứ 9 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Bạch Vân Thủ Đoan. Ngài thuộc đời thứ 13 sau Lục Tổ Huệ 

Năng và là Tổ thứ 9 của Thiền phái Lâm Tế. 

Ngài ra đời vào thời nhà Tống vào năm 1025 ở Hành 

Dương (Tỉnh Hồ Nam ngày nay). Năm 20 tuổi, Ngài xuất gia 

với Hòa Thượng Nhân Út ở Trà Lăng, sau đó Ngài Thủ Đoan 

đến cầu pháp  với Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội. Thiền Sư 

Dương Kỳ Phương Hội hỏi Bổn Sư của Ngài là ai, Ngài thưa 

là: “Hòa Thượng Nhân Úc". Thiền Sư Dương Kỳ hỏi: “Hòa 

Thượng Bổn Sư của con có làm một bài kệ khi đi qua cầu bị té, 

con có nhớ bài kệ ấy không ?”. 

Ngài Thủ Đoan liền đọc bài kệ: 

https://quangduc.com/images/file/rjUkUjDv2AgBAExo/216-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-thu-doan.jpg
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Ngã hữu minh châu nhất khỏa, 

Cửu bị trần lao quan tỏa, 

Kim triêu trần tận quang sanh, 

Chiếu phá sơn hà vạn đóa. 

HT Thanh Từ dịch: 

Ta có một viên minh châu, 

Đã lâu vùi tại trần lao, 

Hôm nay trần sạch sáng chiếu, 

Soi tột núi sông muôn thứ. 

Sư Phụ giải thích: Hòa Thượng cỡi ngựa đi qua cầu gỗ, 

ngựa đạp phải miếng gỗ mục nên bị té và Hòa Thượng ngã 

nhào theo, ngay lúc đó Ngài tỉnh ngộ và làm ngay bài kệ trên. 

Ý của Hòa Thượng muốn nói ở đây là tất cả mọi người đều có 

viên minh châu (chỉ cho Phật tánh) hằng có bên trong, nhưng bị 

che lấp bởi ô nhiễm của trần lao. Sư Phụ nhắc đến viên minh 

châu trên tay trái của Bồ Tát Địa Tạng trong chánh điện phóng 

hào quang soi chiếu khắp ba cõi. 

Khi nghe xong bài kệ, Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội 

cười rồi bỏ đi ra chứ không nói lời nào. Ngài Thủ Đoan ngạc 

nhiên và suốt đêm không ngủ được vì nghĩ là TS Phương 

Hội khinh thường Hòa Thượng Bổn Sư mình, hôm sau Ngài 

vào thưa hỏi: “Bạch Sư Phụ hôm qua con đọc bài kệ xong, 

Ngài cười rồi bỏ đi, con không hiểu”. 

Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội không trả lời trực tiếp mà 

hỏi lại: “Con có thấy người đang hát Sơn đông không?”, nhân 

dịp mùa Tết có lễ hội hát Sơn Đông quảng cáo bán thuốc. 

Ngài Thủ Đoan thưa: “Bạch Sư Phụ, con có thấy” 

Thiền Sư bảo: “Con còn thua y một bậc”. 
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Ngài Thủ Đoan cũng chưa hiểu, thưa hỏi: “Y chỉ thua chỗ 

nào?” 

Thiền Sư Phương Hội bảo: “Y thích người ta cười, con thì 

sợ người ta cười” 

Ngay câu nói này, Ngài Thủ Đoan đạt ngộ và sụp lạy 

xuống để tạ ơn. 

Sư Phụ giải thích sự đạt ngộ của Ngài Thủ Đoan được xem 

là đốn ngộ và sự đốn ngộ này đã phải bắt gốc từ một quá trình 

tiệm tu trước đó rồi, và khi phá vỡ kiến chấp nụ cười của Sư 

Phụ không phải là khinh thường và tán dương mà Ngài Thủ 

Đoan đã vượt qua cửa hẹp của đối đãi "thích và sợ", "có và 

không", "thị và phi".... 

Sư Phụ giải thích Đức Thế Tôn trải qua 6 năm khổ hạnh, 49 

ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, một hôm sao mai vừa ló dạng, 

Đức Thế Tôn bừng sáng đại ngộ. Ngài cũng đã có thời gian qua 

quá trình tiệm tu. 

Nhân duyên ngộ đạo của Ngài Thủ Đoan nhờ nụ cười của 

Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội, Sư Phụ cũng nhắc 10 câu nói 

thời danh về nụ cười như sau: 

1/. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười, ít ra đó cũng 

là một sự khởi đầu tốt đẹp.  

2/. Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là 

cánh cửa sổ trên gương mặt, để cho thấy trái tim bạn đang ở 

nhà.  

3/. Một nụ cười tỏa nắng, không hề tốn kém, nhưng nó lại 

giống như ánh sáng buổi sớm mai, xua tan đi màn đêm tăm tối 

và mang đến một ngày đáng sống. 

4/. Mỉm cười chắc chắn là một trong những biện pháp làm 

đẹp tốt nhất. 



311 

5/. Một khuôn mặt tươi cười là một khuôn mặt đẹp. Một trái 

tim mỉm cười là một trái tim hạnh phúc 

6/. Nếu không sử dụng nụ cười của mình thì chẳng khác 

nào bạn có hàng tỷ đồng trong ngân hàng nhưng lại quên chi 

tiêu.  

7/. Nụ cười của bạn làm bừng sáng cuộc sống của tất cả 

những ai nhìn thấy nó. Đối với một người đã nhìn thấy quá 

nhiều người nhăn mặt hoặc cau có, nụ cười của bạn sẽ giống 

như mặt trời xuyên qua áng mây mù. 

8/.Vẻ đẹp là sức mạnh, còn nụ cười là vũ khí. 

9/.Hãy mỉm cười, đó là chìa khóa phù hợp với khóa trái tim 

của mọi người. 

10/. Đôi khi, bạn chỉ mất một giây để mỉm cười rồi lãng 

quên, nhưng với người khác, nụ cười đó có thể tồn tại mãi mãi. 

Sư Phụ nhắc lại lời của Thiền Sư Triệu Châu, Phật đất 

không độ được nước, Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ 

không độ được lửa. Phật ngồi trong tâm của tất cả chúng sanh 

vạn loài. 

Lời khai thị của Thiền Sư Thủ Đoan: “Lìa là việc thường 

thấy của thế gian, chẳng lìa thì làm sao thấy được việc chẳng 

lìa đó”. Cũng như Ngài từ chùa Pháp Hoa rồi dời đi qua chùa 

khác, theo thế gian là có lìa thật nhưng trên mặt xuất thế gian 

thì không có gì lìa hết. Người ra đi lìa thế gian nhưng thần thức 

vẫn còn tồn tại nhập vào pháp giới tánh. 

Sư dạy chúng: “Thân Phật đầy dẫy nơi pháp giới, khắp 

hiện trước quần sanh tuỳ duyên cảm ứng”, nơi nào có chúng 

sanh, nơi đó có Phật, không phải Phật chỉ có ở Bồ Đề Đạo 

Tràng bên Ấn Độ. 

Niên hiệu Hy Minh thứ 5, 1072, Ngài an nhiên thị tịch,thọ 

thế 48 tuổi. 



312  

Cuối buổi giảng Sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072) của Hòa 

Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt như sau: 

"Người xưa đối cảnh tỉnh cơn mê 

Đốn phá vô minh sạch mối mờ 

Anh sợ người cười, sai một thẻ 

Hắn mừng tôi thích, biết thiên cơ 

Nghe qua tự rõ đời hư huyễn 

Lập tức ngộ ngay tánh sạch nhơ 

Dạo khúc tơ đồng, ai kẻ biết 

Người đông hiếm kẻ đạt thiền cơ" 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về sự ngộ 

đạo nhẹ nhàng của Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan, nhờ ngộ 

nhận nụ cười của Sư phụ Dương Kỳ Phương Hội, sau một đêm 

bị mất ngủ, tâm Phật bừng dậy phá vỡ kiến chấp chủ quan thua 

người hát Sơn đông thích được cười. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ngộ đạo nhờ nụ cười Sư Phụ! 

( Vượt qua đối đãi của Thích và Sợ . 

Phá được 2 nỗi hoài nghi làm thao thức suốt đêm ) 
 

Kính dâng Thầy những gì con hiểu được từ bài pháp thoại 

về Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan. 

Kính tri ân và đa tạ Thầy đã từ bi dẫn chứng nhiều thí dụ 

cho chúng đệ tử hiểu về 

Tổ Sư Thiền vì càng về sau các Thiền Sư càng có nhiều ngữ 

lục quá cao siêu và được đưa vào các công án mà con còn quá 

sơ cơ! Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan ....Lâm Tế đời thứ chín 

20 xuất gia, 6 nơi trụ trì, 48 thị tịch an nhiên 

Thuộc lòng bài thơ Nhân Úc ngộ đạo phổ biến nhà thiền 

Nụ cười Sư Phụ .....tại sao thao thức tư duy mãi? 

 

Sụp lạy ngộ đạo ...Thích, Sợ hoài nghi đối đãi! 

Thượng đường pháp ngữ dùng  thơ **nhờ giỏi văn chương 

Đơn Hà, Triệu Châu ...Phật chính bên trong ...tỏ tường 

Thân Phật khắp hiện đạo lý tùy duyên cảm ứng? 

 

Lại  nhắc người học đạo tự tại trước giờ sinh tử! 

Núi biển về minh chủ, bao vọng tưởng bặt dừng 

"Người  không nghĩ xa ắt có lo gần" ..vì Tri Hữu 

"Ta đi trong cỏ rậm, ngươi lại vào thôn sâu" *** chuyện ấn chứng ! 

 

Kính đa tạ giảng Sư ... 

....mười danh ngôn về nụ cười thích ứng **** 

Đúng mọi thời, mọi lúc, với mọi giới  dân gian 

Đạo đời ứng dụng xử thế ... phiền não dẹp tan 

Giúp chiêm nghiệm, thực hành  tu dưỡng tánh! 
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Khi Giảng Sư ngâm ...bài tán dương công hạnh! 

Từ Ngài Hư Vân được Việt dịch thế này: 

 

Người xưa đối cảnh tỉnh cơn mê 

Đốn phá vô minh sạch mối ngờ 

Anh sợ người cười, sai một thẻ 

Hắn mừng tôi thích, biết thiên cơ 

Nghe qua tự rõ đời hư huyễn 

Lập tức ngộ ngay tánh sạch nhơ 

Dạo khúc tơ đồng, ai kẻ biết 

Người đông hiếm kẻ đạt thiền cơ. 

 

Bài pháp thoại ... chúng đệ tử hiểu thông trọn vẹn. 

 

Nam Mô Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan tác đại chứng minh . 

 

Huệ Hương 

Melbourne  25/3/2021 

 

 

**chỗ ở người kia ta chẳng ở,  

chỗ đi người kia ta chẳng đi,  

chẳng phải vì người khó chung họp,  

trọn là Tăng tục cốt phân minh 

***Thầy tôi là Dương Kỳ hỏi Sư ông Từ Minh:  

Khi chim vắng kêu chão chẹt, mây từ vào núi chùm thì thế nào?  

Sư ông đáp:  

Ta đi trong cỏ rậm, ngươi lại vào thôn sâu.  

Thầy tôi thưa:  

Quan chẳng cho lọt mũi kim, lại xin một câu hỏi.  

Sư ông liền hét. Thầy tôi thưa: Khéo hét. Sư ông lại hét. Thầy tôi 

cũng hét. Sư ông hét luôn hai tiếng. Thầy tôi liền lễ bái.  
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*****chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười 

1- Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu 

thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. 

– Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift 

to that person, a beautiful thing. 

2- Nụ cười là cánh cửa sổ trên gương mặt để cho thấy trái tim 

bạn đang ở nhà. 

– A smile is a window on your face to show your heart is at home. 

Khuyết danh 

3- Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. 

– Laughter is the best medicine. 

4- một nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày đen tối nhất  

5- Vẻ đẹp là sức mạnh, còn nụ cười là vũ khí. 

– Beauty is power; a smile is its sword. 

John Ray 

6- Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm 

bắt đầu của yêu thương. 

– Let us always meet each other with smile, for the smile is the 

beginning of love. 

Mẹ Teresa 

7- Hãy cười lên, đó là chiếc chìa khóa có thể mở mọi trái tim. 

– Smile, it is the key that fits the lock of everybody’s heart. 

Anthony J. D’Angelo 

8- Nụ cười là ánh sáng cửa sổ tâm hồn trên gương mặt, cho mọi 

người biết hiện bạn đang có ở đây. 

– A smile is the light in the window of your face that tells people 

you’re at home. 

Khuyết danh 

9-Người không biết cách cười tươi sẽ không biết cách mở ra các 

cánh cửa hạnh phúc. 

10- Làm cho ai đó mỉm cười bất cứ khi nào bạn có thể, bạn sẽ 

không bao giờ biết được có thể tạo ra sự khác biệt nhiều như thế nào 

trong cuộc đời họ vào lúc đó. 
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Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104), 

Tổ thứ 10 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104). Ngài thuộc đời thứ 14 sau Lục 

Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 10 của Thiền phái Lâm Tế. 

Ngài Pháp Diễn có ba vị đệ tử nổi tiếng, đó là TS Viên Ngộ 

Khắc Cần (Phật Quả), TS Thanh Viễn Phật Nhãn và TS Huệ 

Cần Phật Giám, trong đó có Ngài Viên Ngộ Khắc Cần là tác 

giả bộ sách "Bích Nham Lục" (công án thiền). 

Ngài Pháp Diễn quê ở Miên Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Ngài 

xuất gia năm 35 tuổi. Sau khi thọ giới Cụ túc, Ngài đến Thành 

Đô học “Bách pháp minh môn & Duy thức”. 

Sư Phụ giải thích, tất cả pháp đều lưu xuất từ tâm thức 

của ta. Ngài Pháp Diễn nghiên cứu học Duy thức rất kỹ, 
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thanh lọc tất cả phiền não, để chuyển thức thành trí, đạt tới 

giác ngộ, giải thoát. 

Sư phụ nhắc lại bài kệ do chư Tổ đúc kết 100 pháp giúp cho 

đại chúng dễ nhớ pháp số 100 như sau: 

"Sắc pháp thập nhứt, tâm pháp bát, 

Ngũ thập nhứt cá tâm sở pháp 

Nhị thập tứ chủng bất tương ưng, 

Lục cá Vô vi thành bá pháp". 

Dịch nghĩa: 

"Sắc pháp mười một, Tâm pháp tám, 

Năm mươi mốt món Tâm sở pháp, 

Hai mươi mốt món Bất tương ưng, 

Sáu món Vô vi thành trăm pháp" 

Tâm Vương: Có 8 món: 

Tâm Sở Hữu Pháp: có 51 món 

Sắc Pháp: có 11 món (70) 

Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp: có 24 món (94) 

Vô Vi Pháp: có 6 món (100) 

Sư phụ có nhắc chi tiết 11 Tâm Sở Thiện, con xin ghi 

vào đây để học thuộc lòng và áp dụng: 

1/Tín, 2/Tàm, 3/Quý, 4/Vô tham, 5/Vô sân, 6/Vô si, 7/Tinh 

tấn, 8/Khinh an, 9/Bất phóng dật, 10/Hành xả và 11/Bất hại. 

Ngài Pháp Diễn khi học Duy Thức có đoạn nói "Bồ-tát khi 

vào kiến đạo, trí cùng lý hợp, cảnh cùng thần hội, chẳng phân 

năng chứng sở chứng.” 

Ngoại đạo ở Ấn Độ thường nạn Tỳ-kheo rằng: Đã chẳng 

phân năng chứng sở chứng, lại lấy cái gì làm chứng? Tỳ-kheo 

không đáp được. Ngoại đạo chê bai, không đánh chuông trống, 

chúng lại mặc ca-sa. Về sau có Pháp Sư Huyền Trang sang Ấn 
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Độ cứu được nghĩa này rằng: "Như người uống nước lạnh nóng 

tự biết." Từ đây mới giải được cái nạn này. 

Ngài Pháp Diễn chất vấn "Lạnh nóng ắt là biết vậy, thế nào 

là việc tự biết? ", không có ai trả lời được nên cuối cùng Ngài 

cầu Pháp với Thiền Sư Thủ Đoan Bạch Vân. 

Ngài Pháp Diễn đến đảnh lễ Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan 

hỏi yếu chỉ viên ngọc châu của Nam Tuyền là gì và nhờ Ngài 

Bạch Vân giải đáp. 

Ngài Bạch Vân Thủ Đoan quát 1 tiếng thật to. Ngài Pháp 

Diễn nghe tiếng quát, chấn động tâm cang ngộ ngay liền. 

Sư Phụ giải thích, viên ngọc châu là như ý bảo châu, là tâm 

trong sáng hằng có trong tất cả chúng sanh vạn loài, là Như Lai 

tạng của mỗi bản thân chỉ tự mình nhận biết. 

Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan ấn khả cho Ngài Pháp Diễn, 

cử Ngài làm trông coi nông trại “trồng gai” (lá gai gói bánh ít, 

thân cây làm sợi). Ngài quá giỏi nên nhiều người khác ganh tị, 

vu khống Ngài lấy tiền chi xài riêng. Thiền Sư Bạch Vân Thủ 

Đoan triệu Ngài Pháp Diễn về hỏi. Ngài Pháp Diễn im lặng, 

Ngài Bạch Vân Thủ Đoan đánh Ngài Pháp Diễn một bạt tai. 

Ngài Pháp Diễn về đem sổ sách và tiền ra trình Sư Phụ xem. 

Ngài Bạch Vân Thủ Đoan kiểm tra và thấy không thiếu một 

đồng, và biết là Ngài Pháp Diễn bị vu khống. Chính nhờ vào sự 

vu khống này, Ngài được Sư phụ tin tưởng và trao phó việc kế 

thừa về sau. 

Ngài Pháp Diễn đem công án của một thiền khách đến Lô 

Sơn hỏi chỗ ngộ, Ngài Pháp Diễn đem công án quán chiếu liền 

ngộ, Ngài trình cho Sư phụ Bạch Vân Thủ Đoan. Sư Phụ dùng 

tay múa chân đạp, Ngài Pháp Diễn cười thầm ngộ. 

Ngài Pháp Diễn đã đạt nhất thiết trí thanh tịnh ngay trong 

giờ phút hiện tại, rõ biết hiện tiền, là chánh niệm tỉnh giác, 

không phiền não, không đối đãi, là cốt tủy của đường tu. 
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Niên hiệu Sùng Ninh thứ ba (1104) ngày 25/6, Ngài Pháp 

Diễn thượng đường từ biệt chúng: 

"Giàu hiềm, ngàn miệng ít, 

Nghèo hận, một thân nhiều. 

Ngài trở về phương trượng tắm gội sạch sẽ, gần sáng nằm 

thế kiết tường mà an nhiên thị tịch, thọ thế: 81 tuổi; 44 hạ lạp. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Pháp Diễn (1024-1104) của Hòa Thượng 

Hư Vân do HòaThượng Minh Cảnh Việt dịch. 

Ma-ni châu báu tự nhiên sanh 

Muốn được phải nên dứt đấu tranh 

Phương tiện khéo quyền chăm thuyết pháp 

Biện tài vô ngại quyết tâm hành 

Sư nhân việc ấy mồ hôi đổ 

Ta bởi do đày dạy trẻ lành 

Xá-lợi như mưa bày đại định 

Dương tháp Đông Sơn sớm tựu thành. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

cho bài pháp về Ngài Pháp Diễn. Sự chứng ngộ của Ngài Pháp 

Diễn nhẹ nhàng nhờ Ngài đã có quá trình nghiên cứu về duy 

thức rất kỹ, thanh lọc tất cả phiền não, nên một tiếng la “dốt” 

của Sư Phụ Bạch Vân Thủ Đoan, tâm can Ngài chấn động và 

ngộ ngay liền. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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"Việc tự biết “ phải đổ mồ hôi tầm Thầy... 

( từ Tứ Xuyên về phương Nam) 

với “Truyền Phật Tâm Tông “ để liễu ngộ! 
 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ngũ Tổ 

Pháp Diễn. Kính bạch Thầy, con phải thú thật học Duy Thức 

đã lâu mà phải đợi hôm nay được nghe Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp 

Diễn thắc mắc "Việc tự biết " và bài pháp thoại quá tuyệt vời 

đã giúp con một lần nữa ôn lại Duy Thức Học để đọc và thấm 

thía tâm phân biệt và Biến kế sở chấp của mình. Kính tri ân và 

kính đảnh lễ Thầy, kính chúc Thầy pháp thể khinh an, HH. 
 

Đông Sơn núi Ngũ Tổ... địa linh thêm tài nhân kiệt xuất! 

Pháp Diễn Thiền Sư nối pháp Tông Lâm Tế đời thứ mười 

“Chẳng phân năng chứng, sở chứng“ ngoại đạo cười 

Ngài Huyền Trang một lời giải bày để cứu ...nghĩa! 
 

“Người uống nước nóng lạnh tự biết”.... cần thấm thía! 

Nhưng “việc tự biết” nào có dễ dàng đâu? 

Từ Tứ Xuyên về phương Nam cốt khám phá tìm cầu 

Ngộ lần đầu ...Ma Ni Châu qua tiếng nạt! 
 

Làm thơ ca **gió lành đã quạt mát! 

Nhưng triệt ngộ ... phải vỡ hạt đậu đá ..để hiện tiền 

Dứt bặt ngôn ngữ, phân biệt đối đãi ...cơ duyên 

Dưới cửa Bạch Vân Sư Phụ ..đầy đủ trăm vị! 
 

Kính đa tạ Giảng Sư ... Bách  pháp Duy Thức giải thật tỉ mỉ! 

Với 11 sắc pháp , 8 tâm vương lập thành 

Thêm 51 tâm sở hữu pháp, 24 tâm bất tương ưng hành 

Cộng vào 6 vô vi pháp ... tìm ra Nhất Thiết Trí! 
 

Giảng Sư mượn bài thơ “ Mộng” ***chỉ bày điều ý nhị! 

Trong thân giả hợp ngũ uẩn này ... người thật tên gì? 
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Không lời có thể đáp, không lý để giải nghi 

Việc tự biết ...khi tỉnh tỉnh sẽ nhổ gốc!! 

 

Bài pháp thoại... giúp suy tư nhiều điều được học ... 

Đừng trách Ngài Tuyết Phong bội nghĩa vô ơn 

“Tay không về tay không“ ngữ cú Tông Đức Sơn ! 

Chân Như, Phàm, Thánh đấy ...phương tiện ngôn ngữ! 

 

Bậc Đạo Giả  ...vang danh nhờ 3 đệ tử: 

Phật Giám, Phật Nhãn, Phật Quả Viên Ngộ Khắc Cần! 

Chuyển ngữ trong nhà trạm nói thoại “Xem gót chân“! 

Cần hiểu chăng? Giàu, nghèo, dư, thiếu  khó ...vượt ra giải thoát! 

 

Nam Mô Ngũ Tổ Pháp Diễn Thiền Sư tác đại chứng minh! 
 

Huệ Hương 

Melbourne 27/3/2021 

 

 

**Trước non một mảnh nhàn điền địa 

Tay chấp tận tình hỏi Tổ ông 

Mấy độ bán ra rồi mua lại  

Vì  thương tùng trúc dẫn gió lành. 

**** 

Gá thân mộng  

Dạo cảnh mộng  

Mộng tan rồi  

Cười vỡ mộng  

Ghi lời mộng  

Nhắn khách mộng 

Biết được mộng  

Tỉnh cơn mộng  

( HT Thích Thanh Từ)  
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Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Ngũ Tổ  

Pháp Diễn (1024-1104 của Hòa Thượng Hư Vân, do 

HT Minh Cảnh dịch Việt) được Giảng Sư ngâm 

 

Ma-ni châu báu tự nhiên sanh 

Muốn được phải nên dứt đấu tranh 

Phương tiện khéo quyền chăm thuyết pháp 

Biện tài vô ngại quyết tâm hành 

Sư nhân việc ấy mồ hôi đổ 

Ta bởi do đày dạy trẻ lành 

Xá-lợi như mưa bày đại định 

Dương tháp Đông Sơn sớm tựu thành 
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Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả 

(1036-1135) Tổ thứ 11 của Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135). Ngài thuộc đời 

thứ 15 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 11 của Thiền 

Phái Lâm Tế. 

Ngài quê ở Bình Thành, tỉnh Giang Tô, xuất thân trong gia 

đình nho giáo, từ nhỏ Ngài có túc duyên đến với Phật pháp. 

Ngài đến chùa Diệu Tịch thấy kinh sách, tôn tượng Phật, Ngài 

nhớ tiền kiếp của mình từng là một Sa môn, Ngài xin cha mẹ 

xuất gia với Thầy Tự Tỉnh, rồi theo học kinh luật với HT Văn 

Chiếu Thông, học Kinh Lăng Nghiêm với HT Mẫn Hạnh. 

Sau đó Ngài lâm bệnh nặng và tự than rằng "Con đường Niết-

bàn của chư Phật không có trong văn cú". Nên sau khi lành 

https://quangduc.com/images/file/F1qRcDDv2AgBACtg/218-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-khac-can.jpg
https://quangduc.com/images/file/F1qRcDDv2AgBACtg/218-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-khac-can.jpg
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bệnh, Ngài lên đường du phương cầu pháp. Ban đầu Ngài 

đến học với Thiền Sư Thắng ở Chùa Chân Giác. TS Thắng 

chích máu nơi cánh tay chỉ dạy Ngài: "Đây là một giọt nước 

nguồn Tào Khê". Ngài kinh hãi trong giây lâu và nói: "Đạo là 

như thế ư ?" 

Ngài không chấp nhận và bỏ đi. 

Tiếp đó, Ngài đi bộ đến đất Thục để lần lượt theo học 

Pháp với Thiền Sư Hạo ở Ngọc Tuyền, Thiền Sư Tín ở Kim 

Loan, Thiền Sư Triết ở Đại Qui, Thiền Sư Độ Liễm ở Đông 

Lâm, Thiền Sư Tổ Tâm ở Hoàng Long, trong đó TS Tổ Tâm 

có lời dự tri về cuộc đời của Ngài rằng: "Ngày sau một tông 

Lâm Tế sẽ thuộc về con vậy". 

Sau cùng, Ngài đến yết kiến Thiền Sư Pháp Diễn ở Ngũ 

Tổ trình hết những hiểu biết của mình đã tu học lâu nay, 

nhưng TS Pháp Diễn không chấp nhận mà chỉ dùng những lời 

nói thô tục không theo kinh điển, nên Ngài tức giận bỏ 

đi.  Thiền Sư Pháp Diễn cảnh báo Ngài "Đợi khi ông mắc 

bệnh nặng rồi mới nghĩ đến ta". 

Ngài Khắc Cần Phật Quả tới Kim Sơn, bị bệnh thương hàn 

nặng thì nhớ tới lời của Thiền Sư Pháp Diễn. Khi hết bệnh, 

Ngài trở lại Thiền Sư Pháp Diễn và được cho làm thị giả để có 

cơ hội học pháp. 

Nửa tháng sau, có Quan Ngự Sử Đề Hình hưu trí trở về đất 

Thục, ghé vào thăm TS Pháp Diễn và hỏi đạo. Ngài Khắc Cần 

ngộ đạo nhờ cuộc đối đáp giữa Sư Phụ Pháp Diễn và vị quan 

Ngự Sử này. 

Thiền Sư Pháp Diễn hỏi: "Đề Hình thuở thiếu niên có từng 

đọc Tiểu Diễm thi chăng? " Trong đó có hai câu thơ gần nhau: 

"Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự 

Chỉ yếu Đàn Lang nhận đắc thanh" 
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Dịch nghĩa: 

“Vừa kêu Tiểu Ngọc nguyên không việc, 

Chỉ cốt đàn lang nhận được thanh”. 

Sư phụ giải thích: 2 câu thơ này TS Pháp Diễn đọc lại từ 

trong câu chuyện xưa để trắc nghiệm tánh thấy của ông Đề 

Hình. Chuyện là ngày xưa có đôi vợ chồng mới cưới, nhưng 

vì lễ giáo phong kiến ràng buộc, nên dù là vợ chồng mà 

không được ở bên nhau để tâm sự. Chàng thì mải miết ở thư 

phòng để ‘sôi kinh nấu sử’, chờ ngày ứng thí; nàng thì phải 

hầu hạ mẹ chồng, làm phận sự con dâu. Chàng nhớ nàng đến 

trước phòng hoa chúc mà ngại ngùng không dám gõ cửa. 

Nàng ở trong phòng dù rất muốn được gặp chồng mà cũng 

không dám mời vào. Trong tình cảnh ấy, nàng chợt nghĩ ra 

một cách, gọi cô hầu Tiểu Ngọc làm việc này việc kia, rằng 

“Tiểu Ngọc! Lấy giúp ly nước, lấy cái trâm cài"..… Việc sai 

Tiểu Ngọc làm việc chỉ là cái cớ để cho chàng ở ngoài cửa 

kia biết rằng mình đang ở trong phòng. Cho nên, tất cả 

những tiếng gọi Tiểu Ngọc ơi, Tiểu Ngọc hỡi chỉ là muốn 

nói “Chàng ơi! Thiếp đang ở trong phòng đây nè!”. Câu 

chuyện ấy đã được viết thành bài thơ nổi tiếng có tựa đề là 

“Tiểu Diễm thi”: 

"Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự 

Chỉ yếu Đàn Lang nhận đắc thanh" 

Dịch nghĩa: 

“vừa kêu Tiểu Ngọc nguyên không việc, 

Chỉ cốt đàn lang nhận được thanh”. 

Ngài Pháp Diễn gọi “Đề Hình”. 

Quan Đề Hình ứng đáp ngày: “Dạ dạ” 

Sư Phụ giải thích, tiếng “Dạ” là tánh thấy hiện tiền, rõ biết 

ngay bây giờ và tại đây. 
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Câu chuyện đối đáp trên giúp Ngài Khắc Cần Phật Quả đạt 

ngộ chút ít. Lúc Ngài Khắc Cần đi ra khỏi tịnh thất của Sư 

phụ nhìn thấy con gà nhảy lên lan can vỗ cánh gáy vang, Ngài 

tự hỏi: “Đây há không phải là tiếng?”, và Ngài hốt nhiên triệt 

ngộ, bèn trở vào thất trình bài kệ nói lên sở đắc của mình: 

 

"Kim áp hương tiêu cẩm tú vi 

Sảnh ca tòng lý tuý phù quy 

Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự 

Chỉ hứa giai nhân độc tự tri" 

 

Dịch nghĩa: 

 

"Lò hương bên trướng khói vừa tan 

Say khướt dìu về nhạc vấn vương 

Một đoạn phong lưu thời trai trẻ 

Chỉ có giai nhân mới hiểu chàng". 

 

Thiền Sư Pháp Diễn nghe bài kệ và ấn chứng cho Ngài 

rằng “Phật Tổ đại sự không phải căn nhỏ cơ hèn mà đến 

được”. 

Khoảng niên hiệu Chánh Hòa (1111-1118), Ngài Khắc 

Cần được Tể Tướng Trương Thương Anh (hiệu là Cư Sĩ Vô 

Tận) cung thỉnh về trụ trì Thiền viện Linh Tuyền ở Giáp Sơn 

và nơi đây, Ngài đã hoàn tất tập công án Bích nham lục, một 

tác phẩm vĩ đại và nổi tiếng của thiền công án, lưu truyền tới 

ngày nay. 
 



327 

 
 

Sư phụ có đọc cho đại chúng nghe công án đầu tiên "Thánh 

Đế Đệ Nhất Nghĩa" (nói về Sơ Tổ Bồ Đạt Ma & Vua Lương 

Võ Đế) trong bộ sách này do HT Thanh Từ dịch và mong 

chúng đệ tử tìm hiểu thêm khi có thời gian. Xem bản online 

trên Trang Nhà Quảng Đức. 

Niên hiệu Thiệu Hưng thứ năm (1135), đời Vua Tống Cao 

Tông, ngày mùng 5 tháng 8, Sư có chút bệnh, viết kệ để lại cho 

chúng đệ tử: 

Đã triệt không công 

Bất tất lưu kệ 

Hãy để ứng duyên 

Trân trọng! Trân trọng! 

Viết xong, Sư ném bút và ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ 

thế 73 tuổi. 

https://quangduc.com/p1241a33089/bich-nham-luc
https://quangduc.com/p1241a33089/bich-nham-luc
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Khi làm lễ trà-tỳ, lưỡi và răng của Ngài không cháy hết. 

Tháp được tôn thờ trong khuôn viên Chùa Chiêu Giác. Vua ban 

thụy là Chơn Giác Thiền Sư, tháp hiệu là Tịch Chiếu. 

Cuối buổi giảng Sư phụ có diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135) 

của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt: 

"Cơ giáo hợp nhau, trí tuệ sau 

Thuốc thang tùy bệnh giúp người đau 

Ngộ tâm người mỉm trao chân pháp 

Đầu gật vô ngôn tỏ lý mầu 

Rõ tiếng thông âm, từng tỉnh mộng 

Thấy bay nghe gáy rõ tâm đầu 

Trời nghiêng biển động Tu Di ngã 

Đại địa sơn hà sụp đổ nhào". 

Kinh bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

cho bài pháp về sự chứng đắc của Thiền Sư Viên Ngộ Khắc 

Cần Phật Quả rất đặc thù và nhẹ nhàng qua sự Ngài được nghe 

câu chuyện cổ tích của Sư phụ Pháp Diễn kể cho quan Ngự sử 

Đề Hình, hai tiếng: “Dạ dạ” của quan ngự sử đánh thức Phật 

tâm của Ngài Viên Ngộ Khắc Cần nhận ra sự trao truyền chân 

pháp của Sư Phụ Pháp Diễn, là rõ biết hiện tiền ngay bây giờ 

và tại đây. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Túc duyên  học nhiều  kinh luận ... 

nhưng giác ngộ không nằm trong văn tự ! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Phật Quả 

Khắc Cần với muôn ngàn sự tri ân về Vô Sư Trí của Thầy . 

Chắc hẳn Thầy đã có túc duyên như Thiền Sư Viên Ngộ nên đã 

nhớ hết muôn vạn lời trong các công án nan thấu và liễu triệt . 

Kính đảnh lễ Thầy và kính đa tạ Thầy với bài pháp thoại trên 

tất cả tuyệt vời... .Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Phật Quả Khắc Cần, Viên Ngộ đạo hiệu ban tặng! 

Thiền Tông Lâm Tế, Tổ thứ mười một truyền trao. 

Phật pháp đầy thái hư ...ngôn ngữ cầu được sao? 

 

Túc duyên  học nhiều kinh luận ... 

... nhưng giác ngộ không nằm trong văn tự! 

 

Thiện tri thức, Thiền Sư Thắng nhắn nhủ: 

“Giọt nước nguồn Tào” khi trích máu ở tay. 

“Đạo vẫn thế ư?" Dù có túc duyên ...chưa mở khai 

Tìm về Sư Phụ ..sau lần bỏ đi ...thất bại trình sở học! 

 

Triệt ngộ....thanh âm tiếng gọi người hầu của Tiểu Ngọc *** 

Chỉ  một âm thôi  ..  Đại Pháp Nhãn Tạng cao vời, 

Được ấn khả ...thủ tọa, khắp nơi triệu mời. 

Tâm, Phật, Chúng sinh ..pháp giới ... cùng một thứ! 

 

Bích Nham Lục, công án tối trọng trong thiền ngữ **** 

Được hoàn tất nhờ lưu trú Linh Tuyền Giáp Sơn 

Bài kệ Bảo Phong Khắc Văn chỉ rõ nguồn cơn*** 
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Liễu nghĩa  Hoa Nghiêm ....Cư sĩ Vô Tận sụp lạy! 

 

Đa tạ Giảng Sư ...đã mượn lời văn hào truyền dạy ***** 

Về cách cấu tạo 100 công án  để hoàn thành ## 

Tất cả tiinh hoa chủ yếu đủ bảy phần# 

Thế nhưng tại sao đồ đệ Đại Huệ lại đốt sạch? ### 

 

Kính tri ân....lời Sư  thượng đường ...thông mạch 

Từ Ba Tâm "bất khả đắc " của kinh Kim Cang, 

Tánh giác ...thể tánh tịnh minh khó vượt ngang 

Công án " Con trâu qua cửa " thật nan thấu !!!! 

 

Khi thị tịch, trà tỳ "lưỡi và răng không cháy " ! 

"Kệ lưu mà không  lưu "...thâm thuý vô thường, tuỳ duyên, 

Mời đọc chiêm nghiệm thật quá uyên nguyên ... 

"Đã triệt không công 

Bất tất lưu kệ 

Hãy để ứng duyên" 

Trân trọng! Trân trọng!!!!! 

 

Nam Mô Viên Ngộ Khắc Cần, Phật Quả Thiền Sư tác đại 

chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 30/3/2021 
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** 

Lò hương bên trướng khói vừa tan 

Say khướt dìu về nhạc vấn vương 

Một đoạn phong lưu thời trai trẻ 

Chỉ có giai nhân mới hiểu chàng. 

 

** *Thiền Sư Chơn Tịnh  

Sự sự vô ngại 

Như ý tự tại 

Tay cầm đầu heo 

Miệng tụng tịnh giới 

Đẩy ra phòng dâm 

Tiền rượu chưa trả  

Ở ngã tư đường  

Cởi mở túi vải  

 

****Văn hào nổi danh của Đức Hermann Hesse viết như sau 

về Bích nham lục sau khi đọc bản dịch của giáo Sư W. Gundert, xuất 

bản năm 1960: 

Tác phẩm vĩ đại này là một món quà thượng thặng với những nội 

dung huyền diệu mà tôi không thể nào thưởng thức trọn vẹn trong 

đoạn đời còn lại. Mà ngay cả một cuộc đời trinh nguyên cũng không 

đủ để thực hiện điều này. Những tâm hồn cao cả nhất, sùng đạo nhất 

của Trung Quốc và Nhật Bản đã uống nước nơi nguồn này hơn 800 

năm nay, nhưng vẫn không uống cạn, đã nghiên cứu quyển sách này 

đến tận cùng, nhai đi nhai lại những lời nói bí ẩn trong đây, nếm 

được vị ngọt ngào của nó, họ chỉ biết âm thầm tôn kính mức độ thâm 

sâu và đáp lại những nét hóm hỉnh của nó với một nụ cười am tường 

mãn nguyện. 

 

 

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
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## Nhìn chung, cấu trúc của mỗi công án trong Bích nham 

lục có thể được nêu như sau: 

1. Thuỳ thị (zh. 垂示, ja. suiji), lời dẫn của Thiền Sư Viên Ngộ 

nhằm giúp thiền sinh hướng tâm về nội dung chính của bản công án; 

2. Bản tắc (zh. 本則, ja. soku), bản công án chính của Thiền Sư 

Tuyết Đậu, thỉnh thoảng cũng được kèm theo lời bình; 

3. Trước ngữ (zh. 著語, ja. jakugo), những câu bình của Viên 

Ngộ xen vào công án của Tuyết Đậu; 

4. Bình xướng (zh. 評唱, ja. hyōshō), lời bình giải của Viên 

Ngộ, nêu rõ chi tiết, thời điểm, nguyên do công án này được hình 

thành...; 

5. Tụng (zh. 頌, ja. ru), chỉ bài tụng của Tuyết Đậu về công án; 

6. Trước ngữ của Sư Viên Ngộ về bài tụng của Tuyết Đậu; 

7. Bình xướng của Viên Ngộ về bài tụng của Tuyết Đậu. 

Vì cấu trúc của bản văn có nhiều tầng lớp nên Bích nham 

lục cũng nổi danh là một quyển sách cực kỳ phức tạp trong tất cả 

các loại thiền ngữ.  

 

###Chỉ  vì muốn dạy cho đệ tử đừng dựa vào đấy mà chấp trước  

Vì một khi người tầm thường xem đó,  

 

HAY THẤY CÁI BỊ THẤY, MÀ CHẲNG THẤY CÁI  

CHẲNG BỊ THẤY 

 

 

 

 

 

 

 

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_ng%E1%BB%AF
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Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077 - 1136) 

Đời thứ 16 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 12 

của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Hổ 

Khưu Thiệu Long (1077-1136). Ngài thuộc đời thứ 16 sau Lục 

Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 12 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Ngài Hổ Khưu Thiệu Long quê ở Hàn Châu, Ngài đặc biệt 

xuất gia rất sớm lúc Ngài 9 tuổi, đến 15 tuổi, 6 năm sau Ngài 

xuất gia, Ngài được thọ Cụ túc giới, là một thần đồng tái sanh 

được đặc cách thọ giới trước 5 năm. 

Ngài có tâm khao khát được nghe pháp, khi Ngài nghe 

những lời giảng của Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả, 

Ngài thích quá đến chảy nước miếng mà Ngài không biết. 
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Một hôm Ngài Thiệu Long vào phương trượng Thiền Sư 

Viên Ngộ hỏi pháp. TS Viên Ngộ hỏi: - "Kiến kiến chi thời, 

kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập", TS 

Viên Ngộ đưa nắm tay lên và hỏi: - Thấy chăng? 

Sư thưa: - Con thấy. 

TS Viên Ngộ bảo: - Ông lại chồng thêm một cái đầu nữa 

rồi. (đầu thượng an đầu) 

Ngài nghe vậy, trong tâm chợt rỗng lặng đạt ngộ. 

TS Viên Ngộ hỏi - Con thấy được cái gì? 

Sư thưa: - Ruột trúc đặc không ngăn dòng nước chảy. 

TS Viên Ngộ gật đầu thừa nhận và cử làm Tri tạng trong 

thiền viện. 

Có người hỏi TS Viên Ngộ: - Tạng chủ Thiệu Long dễ dãi 

như thế, làm sao được việc? 

TS Viên Ngộ đáp: - Đồ cọp ngủ. (hạp thụy hổ) 

Sư phụ giải thích đoạn trên: TS Viên Ngộ dẫn câu kinh 

trong Thủ Lăng Nghiêm để trắc nghiệm tánh thấy của đệ tử 

Thiệu Long: 

“kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến; kiến do ly kiến, kiến 

bất năng cập”. 

Có nghĩa là: 

“Khi Thấy mà có tướng Thấy, cái Thấy đó chẳng phải là 

Tánh Thấỵ Cái Thấy mà do lìa tướng Thấy, đó là Tánh Thấy 

siêu việt” 

Và khi TS Viên Ngộ đưa nắm tay lên và hỏi: “Thấy gì 

không?” 

Ngài Thiện Long trả lời: “Thấy”. 

Ngài Viên Ngộ quở đệ tử: “Con lại chồng thêm một cái đầu 

nữa lên cái đầu nữa rồi”. 
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Nghe câu này, Ngài Thiện Long liền đạt ngộ vì Ngài nhận 

đã đạt đến chỗ “Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập” (Cái Thấy 

mà do lìa tướng Thấy, đó là Tánh Thấy siêu việt), tức không 

phải Ngài chỉ nhìn thấy nắm tay của Sư phụ mà Ngài còn nhìn 

xuyên qua nắm tay” nên câu khẳng định của Ngài là “Ruột trúc 

đặc không ngăn dòng nước chảy”. Phật tánh vẫn hằng ẩn tàng 

bên trong thân xác ngũ uẩn này từ vô lượng kiếp tới bây giờ. 

Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần gật đầu ấn chứng và cử cho làm 

chức Tri Tạng, trông coi tàng kinh các. 

Trong thiền viện có người ganh tỵ và hỏi Thiền Sư Viên 

Ngộ: “Sao Sư phụ dễ dãi đối với huynh Thiệu Long như vậy ?". 

Ngài Viên Ngộ trả lời: “Con cọp ngủ”. (người chưa ngộ) 

Sư Phụ có nhắc lại thiền ngữ của Thiền Sư Triều Châu 

“Uống trà đi”, hãy trở về với giây phút hiện tại, chánh niệm 

hiện tiền, bặt ngưng vọng niệm, là chìa khoá mở ra Phật tâm. 

Tánh thấy trùm khắp mọi nơi, xuyên qua vật thể, không 

chấp vào cái thấy cái nghe, là chánh niệm, không chạy theo 

vọng niệm, tà niệm. 

Năm Thiện Hưng thứ 6, 1136, đời vua Tống Cao Tông, 

Ngài an nhiên thị tịch, thọ thế 60 tuổi. Chúng đệ tử đem nhục 

thân Ngài nhập tháp và tôn thờ ở phía Tây nam núi Hổ Khưu. 

Ngài để lại tác phẩm thiền “Hổ Khưu Thiệu Long ngữ lục” 

do Ngài biên soạn. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

Kiến lìa chỗ thấy, kiến khôn phân 

Mong được no cơm, áo ấm thân 

Vật vốn đã không, trần hà khởi 

Duyên đã từ bỏ thoát căn trần 
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Gió lay, nước chảy, phô trương đạo 

Mưa tạnh, trời trong, hiển hoá thần 

Vượt thoát hiểm nguy trùm máy tạo 

Xưa nay, mới gặp bậc hiền nhân. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

cho bài pháp về Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long rất đặc thù, 

Ngài là thần đồng tái sanh, có túc duyên từ bao kiếp. Ngài xuất 

gia năm 9 tuổi, lúc nghe pháp Ngài say mê đến chảy nước 

miếng mà Ngài không biết. Năm 16 tuổi Ngài được thọ giới Cụ 

túc sớm hơn bình thường. Ngài chứng đắc tỏ rõ cái thấy xuyên 

suốt qua mọi hiện tượng sắc tướng bên ngoài, cái thấy siêu việt 

của chư Phật ba đời trùm khắp mười phương. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ngộ đạo qua Tánh Thấy! 

( Ruột trúc đặc không  ngăn dòng nước chảy ) 
 

(GẶP NGƯỜI TRONG KIA,  NGẠI GÌ KHÔNG UỐNG TRÀ 

TRIỆU CHÂU) 
 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Hổ Khâu 

Thiệu Long . Kính đa tạ Thầy, qua bài pháp thoại nầy một lần 

nữa con lại được học lại Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhờ vậy mà 

căn cơ con tuy thấp nhưng được nhắc đi nhắc lại các yếu nghĩa 

chính ( cốt lõi) của những kinh Đại thừa đã có chút sáng ra. 

Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân. Kính chúc Thầy pháp thể 

khinh an vì nhìn Phật sự Thầy trong ngày quá busy nên cầu 

chúc sức khỏe Thầy thật tốt, HH. 

 

Hổ Khẩu Thiệu Long Thiền Sư .... 

....Lâm Tế đời thứ 12  nối pháp 

Chín tuổi xuất gia, thọ Cụ túc mười lăm 

Biệt lệ? Ắt hẳn thuộc dạng  thần đồng ... 

Hành trạng Ngài về sau đã hiện ra rõ!  

 

Một trong hai môn đệ xuất sắc của Sư Phụ Viên Ngộ 

Được ấn chứng theo cái Thấy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm ** 

Bao kẻ còn mê nên so đo với ân triêm 

Chức Tri Tạng ... đúng với sở trường, sở đoản! *** 

 

Sư Phụ viên tịch, “Viên Ngộ Ngữ Lục” ghi chép biên soạn. 

Riêng Pháp thiền Hổ Khâu bí mật thâm sâu 

Thượng đường  chỉ rõ phương cách ...uống trà Triệu Châu 

Dừng vọng kiến, vọng tưởng ... không sanh VỌNG NGHIỆP! 
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Đa tạ Giảng Sư .. dẫn dắt thật mẫn tiệp! 

Ngay giờ phút đây ...rõ biết hiện tiền. 

Chìa khoá mở vào Phật Địa,  Chánh niệm huân chuyên, 

Gìn giữ bản tâm ...như giữ gìn tròng mắt! 

 

Đừng chấp vào cái mình Thấy ... sẽ dứt bặt! 

Chỉ vì không sáng suốt nên đau khổ triền miên, 

Diệu dụng tâm, cảnh nhất như ... ngộ đạo Thiền. 

Kính tri ân Thầy ... Tổ Sư Thiền không khó! 

Quyết liễm niệm  nhưng kinh điển vẫn gắn bó!  

 

Bài thơ ngâm cuối bài pháp thoại ...trọn vẹn sáng tỏ: 

Kiến lìa chỗ thấy, kiến khôn phân 

Mong được no cơm, áo ấm thân 

Vật vốn đã không, trần há khởi 

Duyên đà từ bỏ thoát căn trần 

Gió lay, nước chảy, phô trương Đạo 

Mưa tạnh, trời trong, hiển hóa Thần 

Vượt thoát hiểm nguy trùm mây tạo 

Xưa nay, mới gặp bậc hiền nhân. 

 

Nam Mô Hổ Khâu Thiệu Long Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 1/4/2021  
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** Tập 2 trong kinh điển Thủ Lăng Nghiêm  

Phật dạy Ngài A Nan :  

Chúng sinh hiện có CÁI THẤY KHÔNG LAY ĐỘNG, nhưng 

không bết tự nhận, Cái TÍNH THẤY LÀ KHÔNG SINH KHÔNG 

DIỆT. Khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy cũng không phải là CÁI 

THẤY. Cái thấy là năng kiến còn TÍNH THẤY thì tuyệt đối không có 

năng sở, nên tính thấy còn rời cả cái thấy và cái thấy trong vòng đối 

đãi sẽ không đến được TÍNH THẤY TUYỆT ĐỐI.  

 

 

*** Sư từng tham vấn thiền với các Thiền Sư như Thiền Sư Tịnh 

chiếu Sùng tín ở Trường lô, rồi lần lượt tham vấn các Thiền Sư Trạm 

Đường Văn Chuẩn ở núi Bảo Phong và Tử Tâm Ngộ Tân núi Hoàng 

Long. Sau đến Giáp Sơn (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) tham học với 

Thiền Sư Viên Ngộ khoảng 20 năm và nối pháp của Viên Ngộ. 

 

Sư có để lại Tác phẩm Thiền: Hổ Khâu Thiệu Long Thiền Sư 

Ngữ Lục(虎丘紹隆禪師語錄) 1 quyển, do Sư biên soạn ấn hành vào 

năm Vạn lịch 20 (1592), được thu vào Vạn tục tạng tập 120. Nội 

dung sách này gom chép các pháp ngữ ở Khai Thánh Thiền viện tại 

Hòa châu, Chương Giáo Thiền viện tại Tuyên châu, Hổ Khâu Vân 

Nham Thiền viện tại phủ Bình Giang; và các bài: Sơ tổ tán, Tống 

Lâm tế chính truyền Hổ khâu Long Hòa thượng tháp minh v.v... 
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Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) 

Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế. 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163). 

Ngài thuộc đời thứ 17 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ 

thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế. Ngài là đệ tử của Thiền Sư Hổ 

Khưu Thiệu Long. Ngài xuất gia năm 17 tuổi ở chùa Đông 

Thiền, năm 18 tuổi Ngài thọ Cụ túc giới, được đặc cách sớm 2 

năm. 

Sư Phụ nhắc lại chùa Đông Thiền là nơi trụ trì của Ngũ Tổ 

Hoằng Nhẫn, và cũng là nơi Ngài Lục Tổ Huệ Năng đến xin 

xuất gia sau khi nghe một Phật tử đệ tử của Ngài Ngũ Tổ, tụng 

kinh Kim Cang rất hay. Sư Phụ cũng nhắc lại là kinh Kim 

Cang được đưa vào kinh nhật tụng Việt Nam do Hòa Thượng 

Trí Tịnh dịch ra tiếng Việt. 
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Ngài Ứng Am Đàm Hoa đi du phương hành khước tham 

học với nhiều Thiền Sư, trong đó có Thiền Sư Viên Ngộ Khắc 

Cần, và cuối cùng Ngài đến tu học và đắc pháp với Thiền Sư 

Hổ Khưu Thiệu Long. 

Sau khi ngộ đạo rồi Ngài trở về thăm Thiền Sư Thủy Am 

và được Ngài Thủy Am phân tòa cho thuyết pháp ở Chùa Liên 

Vân. Tiếp đó Ngài đến giáo hóa ở Chùa Diệu Nghiêm và từng 

trụ trì tại nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác. Tương truyền khi 

Ngài trụ trì ở núi Quy Tông, Thiền Sư Đại Huệ Tông Cảo đã có 

bài kệ ngợi khen về cách giáo hóa của Ngài: 

Ngồi đoạn kim luân đệ nhất phong, 

Ngàn yêu trăm quái thảy tiềm tung, 

Năm về lại được chân tiêu tức, 

Thưa bảo Dương Kỳ chính mạch thông. 

Sư phụ giải thích Sư bác Đại Huệ Tông Cảo khen cháu của 

mình (Ngài Ứng Am) xứng đáng là người kế thừa tông Dương 

kỳ lâm Tế về sau. 

Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa thượng đường khai thị chúng 

đệ tử: "Sáng chẳng thấy tối, tối chẳng thấy sáng, sáng tối hay 

quên, không khác ông thầy tầm thường....." 

Sư phụ giải thích: Thiền Sư Ứng Am đã dẫn lời Phật dạy 

trong Kinh Lăng Nghiêm để dạy chúng: "Cái Thấy mà do lìa 

tướng Thấy, đó là Tánh Thấy Siêu Việt" (Kiến kiến chi thời, 

kiến phi thị kiến. Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập). Sáng 

chẳng thấy có sáng, tối chẳng thấy có tối.Tối là có thấy cái tối, 

mặc dù không thấy đồ vật. Tánh thấy vẫn thuờng có, thường 

trụ. Tánh nghe, khi không có tiếng chuông, tánh nghe cái 

không âm thanh. Ánh sáng, âm thanh là hình tướng sanh diệt. 

Tánh thấy, tánh nghe bất sanh bất diệt, đó là chân tâm của hành 

giả, cái mà chính hành giả luôn luôn không nhận ra. 
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Tăng hỏi: - "Có vị Tăng hỏi Vân Môn: - Thế nào là pháp 

thân thanh tịnh? Vân Môn đáp: - Hoa thược lan." Ý này thế 

nào? 

Sư đáp: - Cát sâu nổ tròng mắt. 

Sư phụ giải thích: Pháp thân, Phật tánh thường trụ, tự 

chứng tự biết, giải thích ra như bỏ cát vào tròng mắt, như khoét 

thịt của da lành.  

Ngày giỗ của Thiền Sư Hổ Khâu Thiệu Long, Sư cầm 

hương rồi niệm:''Bình sanh không khởi chụp được cái vô ý trí 

này, lão Hòa thượng đem hết tài năng nghĩ suy chẳng đến. Từ 

đây cởi hết binh khí, tùy phần mặc áo ăn cơm, hai mươi năm 

rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê bán thịt chó, biết kia có 

băng cứ chắc. Tuy nhiên, mỗi năm một lượt đốt hương nến, 

thiên cổ khiến người hận thêm sâu''. 

Sư phụ giải thích: Đời nay chúng đệ tử cúng giỗ Sư phụ 

phải niệm hương với ý nghĩa tán thán công hạnh như 

sau "Người sống cuộc đời: Một bát ba y, Xuân Thu du hóa. 

Chín tuần mười hạ, Năm tháng tịnh tu. Người có nhiều: Tăng 

Ni bốn chúng tùng du; Và Phật tử mười phương qui ngưỡng. 

Người là bậc: Sơn môn Hòa thượng, Và hàng: Hải chúng 

Trung Tôn. Rường cột pháp môn, Nối dòng đạo giáo.Chơn tâm 

hạo hạo, Pháp tướng nguy nguy. Thiệu phái truyền y, kế đăng 

tục diệm. Phật pháp chu toàn trách nhiệm, Sư môn đầy đủ oai 

nghi. Trau dồi trí tuệ từ bi, Nuôi dưỡng Pháp thân tuệ 

mạng. Chúng con nghe rằng: Lá rụng về cội, Nước chảy ra 

khơi. Sống gởi, thân sanh tử một đời. Thác về, chốn Niết Bàn 

muôn thuở! Tâm hương năm nén, giới, định, huệ hương, Giải 

thoát, tri kiến quí khôn lường, Giải thoát tri kiến khôn lường, 

Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâm hương, Đệ tử 

nguyện cúng dường. Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần, 
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Thuở đồng chơn cát ái từ thân, Lòng chánh tín xuất gia đầu 

Phật. Bát vàng, cơm Hương Tích, Bình ngọc, nước Triệu 

Châu. Đầy vơi mùi thiền vị, Đệ tử nguyện xin hầu. Đến đây ba 

lượt trà dâng, một lò hương cúng, hãy xin âm hưởng, lòng hiếu 

của chúng con. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát". 

Nhưng Thiền Sư Đàm Hoa niệm hương cúng dường Sư phụ 

khác người "hai mươi năm rồi ngồi trên giường gỗ, treo đầu dê 

bán thịt chó". Hơi khó nghe, nhưng đây là ngữ cú hay dùng 

trong nhà thiền, Ngài niệm đúng theo ý chỉ của tông Tào Khê 

là hỏi đông đáp tây, hỏi Phật tánh đáp vô minh, hỏi phiền não 

đáp Bồ Đề, hỏi Niết bàn đáp sanh tử. Tuy nhiên, câu niệm cuối 

cùng của Ngài: “Mỗi năm đến ngày kỵ con vẫn buồn hồi tưởng 

lại những hành trạng của Sư Phụ”. 

Sư dạy chúng tham thiền rất tận tâm, thời bấy giờ chỗ 

Thiền Sư Đại Huệ và Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa được gọi là 

hai cửa cam lồ. 

Sư Phụ giải thích, cửa thứ nhất là của Thiền Sư Đại Huệ, 

cửa thứ hai là của Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, vì ai vào hai 

cửa này lúc nào cũng cảm nhận được sự mát mẻ, thư thái, nhẹ 

nhàng, nhận yếu chỉ của Tào Khê đem về. 

Cuối đời, Sư đến trụ trì chùa Thiên Đồng, núi Thái Bạch, 

tỉnh Chiết Giang. Ngày 13-6-1163 niên hiệu Long Hưng thứ 

nhất, đời vua Tống Hiếu Tông, Ngài an nhiên thị tịch, thọ thế 

61 năm, hạ lạp 43 năm, môn đệ đem nhục thân Ngài nhập thất 

ở chùa Thiên Đồng trên đỉnh núi Thái Bạch. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 
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Đại sự chưa thông mất mẹ cha 

Việc lớn xong rồi càng xót xa 

Dâng lễ niệm hương ân đức Tổ 

Cúng hoa kính phụng đức toàn gia 

Binh đao dứt sạch ngày no ấm 

Mưa gió an lành xuân hát ca 

Đào lý hương thơm tràn khắp cõi 

Cam lồ rưới tỉnh khắp Ta bà. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Ngài Ứng Am Đàm Hoa, Ngài là một vị 

Thiền Sư dạy chúng tham thiền rất tận tâm và được gọi là cửa 

cam lồ, dạy chúng yếu chỉ của Tào Khê, và Ngài còn là người 

đệ tử chí hiếu, mỗi năm Ngài dâng hương cúng trà và niệm: 

“Con vẫn buồn hồi tưởng lại những hành trạng của Sư phụ”. 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Đừng như con rắn mến hang  

Tăng sĩ vào đời biển nhập trần lao tác Phật Sự! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ứng Am 

Đàm Hoa sau khi nghe bài pháp thoại tuyệt vời. Kính bạch 

Thầy, không hiểu nhân duyên gì mà con đang học từng bài 

bình giảng của Hòa Thượng Thích Thông Phương trong quyển 

NGŨ HỘI ĐĂNG NGUYÊN TIẾT DẪN, thì lại được nghe Yếu 

chỉ Tào Khê trong bài pháp thoại hôm nay để từ đấy nhận ra 

một cơ duyên kỳ đặc của Ngài Ứng Am Đàm Hoa được xuất 

gia và thị tịch tại chùa Đông Thiền nơi Ngũ Tổ Huỳnh Mai 

truyền y bát cho Lục Tổ nhờ những câu kinh trong Kinh Kim 

Cang !!!Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy ...thật là đại 

duyên được nghe pháp thoại về 33 vị Tổ Sư Thiền và các 

truyền thừa tiếp tiếp. Kính, HH. 

 

Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.! 

Đệ tử nối pháp xuất sắc của Ngài Hổ Khưu Thiệu Long, 

Được Đại Huệ Thiền Sư huyền ký Dương Kỳ chính mạch thông** 

Phải chăng nhân duyên kỳ đặc nên thọ Cụ túc được đặc cách?*** 

 

Quê hương Kỳ Châu, chùa Đông Thiền nơi Tào Khê khơi  mạch! 

Nửa năm trong chúng ...  đại ngộ , ấn chứng và thượng đường, 

 

Khuyên Tăng sĩ muốn biến nhập trần lao cần phải du phương **** 

Một trong hai cửa cam lồ ...nơi khéo rèn luyện !!! 

 

Kính đa tạ Giảng Sư .... 

Ngữ Lục Ngài Đàm Hoa được bình giải thật nhu nhuyến, 

Dù Tông chỉ Tào Khê ngữ cú ...chẳng dùng nhiều, 
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Trò hỏi Nam, Thầy đáp Bắc ...phải triệt tiêu ... 

Như câu niệm hương " TREO ĐẦU DÊ, BÁN THỊT CHÓ " 

 

Và để Biết Tâm, Thấy Tánh ...tự mình triệt ngộ! 

" Sáu lục hòa hợp được sanh bởi nhất minh linh " 

Ẩn ý sâu lời tham vấn ... dạy bởi Lăng Nghiêm kinh ## 

Nhưng tuyệt diệu nhất ... cuối bài Tào Khê Yếu Chỉ ### 

Thành tâm kính ngưỡng những danh tăng của 21 Thế Kỷ! 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Huệ Hương 

Melbourne 6/4/2021 

 

 

 

 

 

 

 

** 

Ngồi đoạn kim luân đệ nhất phong, 

Ngàn yêu trăm quái thảy tiềm tung, 

 Năm về lại được chân tiêu tức 

Thưa bảo Dương Kỳ chính mạch thông 

*** 

17 tuổi xuất gia, 18 tuổi thọ Cụ túc ...được đặc cách hai năm  

**** 

"Hàng Tăng sĩ mang giày cỏ trụ viện, cớ sao như con rắn mến 

hang vậy" 
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# 

Ngày giỗ của Thiền Sư Hổ Khâu Thiệu Long, Sư cầm hương rồi 

niệm: ''Bình sanh không khởi chụp được cái vô ý trí này, lão Hòa 

thượng đem hết tài năng nghĩ suy chẳng đến. Từ đây cởi hết binh 

khí, tùy phần mặc áo ăn cơm, hai mươi năm rồi ngồi trên giường gỗ, 

treo đầu dê bán thịt chó, biết kia có băng cứ chắc. Tuy nhiên, mỗi 

năm một lượt đốt hương nến, thiên cổ khiến người hận thêm sâu''. 

 

## 

Tăng hỏi: - Bà sanh bảy con, sáu đứa chẳng gặp tri âm, chỉ một 

đứa này cũng chẳng tiêu được, bà ném xuống dòng sông, lại là sao? 

Sư bảo: - Ít bán buôn. 

 

### 

YẾU CHỈ TÀO KHÊ 

 

     Anh thấy chăng! 

           Từ trước An Tâm chẳng thể tìm, 

           Tiếp theo Tánh Tội bặt nghĩ xem, 

           Cho đến Bồ-đề không có cội, 

           Không chữ và thêm chẳng có tên. 

 

     Rồi kìa! 

           Tám tháng ở chùa không ai dạy, 

           Bỗng vào thất Tổ được truyền y, 

           Kim Cang Bát Nhã chưa từng học, 

           “Đâu ngờ” la lớn ngộ cái gì? 

  

           Thế rồi! Đêm vắng vội qua sông, 

           Hơn chục năm dài ẩn biệt tăm, 

           Bỗng nhiên! Gió phướn bày tung tích, 

           Vàng ngói rõ ràng không thể lầm. 

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%81n_s%C6%B0
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%95_Kh%C3%A2u_Thi%E1%BB%87u_Long
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     Lạ thay! 

           Mù chữ thế nhưng chữ chẳng mù, 

           Nói pháp suốt qua chữ nghĩa ngu, 

           Bao nhiêu văn tự nào che được, 

           Một tánh sáng tròn Tổ Tổ thu. 

  

           Tào Khê một giọt thuần chảy khắp, 

           Giọt giọt chỉ là một giọt thôi, 

           Ai bảo kia đây còn có khác, 

           Cửa Tổ với anh đóng kín rồi! 

 

     Hay thay! 

           Tổ ấn thầm trao người khó lấy, 

           Cố tìm để lấy, lấy rỗng suông, 

           Bởi thế lo gì tranh được mất, 

           Vô thường trong ấy vẫn thường luôn. 

  

           Chớ đem tài giỏi phân chia đó, 

           Bắt chước làm sao đến chỗ này, 

           Dù ai học được không người sánh, 

           Nhưng có học thì bị tuột ngay! 

 

     Quả thật! 

           Thừa này chính đấy thừa Tối thượng, 

           Thẳng tắt ngay đây khỏi dài dòng, 

           Ai còn chưa rõ thì xin hãy, 

           Hỏi lấy chính mình thế là xong! 

           Thế là xong! 

 

     Chần chừ ba gậy tặng vào hông! 
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Thiền viện Trúc Lâm 

Mùa An Cư năm Kỷ Hợi 2019 

HT Thích Thông Phương 

 

Vẫn mãi đi tìm !  
 

Kính bạch Thầy tâm trí con hiện giờ được phấn khích bởi 

bài thơ Yếu Chỉ Tào Khê của HT Thích Thông Phương mà Thầy 

đã ngâm trong bài pháp thoại sáng nay nên con ghi lại vài cảm 

nghĩ trong đầu. Kính đa tạ và tri ân nguồn mạch Tào Khê mà 

Thầy đã mang đến cho con. Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Em còn tin “Hãy gõ cửa và cửa sẽ mở” 

Hiu hắt tuổi đông .. đường xưa vẫn mịt mùng! 

Âm thầm nhẫn nại ... không để đóng khung 

Vẫn mãi đi tìm ... điều gì chưa giải quyết! 

 

Ngắm hoa lá nở muộn càng làm tăng nhiệt huyết! 

Năm khó đã qua và tiếp tiếp năm sau 

Tiêu muối tóc Sương đâu cần phải nhuộm màu, 

Phải chăng chỉ nên biết Tâm mình, Thấy Tánh? 

 

Quen độc cư ... ngày tháng trôi thật chóng vánh! 

Sáng, tối quẩn quanh ...chồng sách trên bàn 

Lời người xưa ... tha thiết quá ... ngỡ ngàng! 

“Hãy gõ cửa và cửa sẽ được mở “. 

 

Em ạ ... chị vẫn gõ cho đến ngày ngừng thở !!! 

 

Huệ Hương 
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Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186) 

Tổ thứ 14 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186). Ngài thuộc đời thứ 18 sau Lục 

Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 14 của Thiền phái Lâm 

Tế. Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt là đệ tử nối pháp của Ngài 

Ứng Am Đàm Hoa. 

Ngài sanh năm Canh Dần 1118, ở tỉnh Phước Kiến. Lúc 

nhỏ, Ngài thông minh, thường chán cảnh trần lao, Ngài xin 

xuất gia với Tổ Ứng Am Đàm Hoa. Tổ Ứng Am Đàm Hoa 

nhìn biết Ngài là sẽ nối truyền tông pháp nên tận tình chỉ dạy. 

Một hôm, Tổ hỏi: “Thế nào là Chánh Pháp nhãn  tạng” 

Sư đáp: “Đập vỡ bồn cát”. 
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Tổ liền gật đầu ấn chứng và là Tổ thứ 14 trong tông Lâm 

Tế, chánh pháp nhãn tạng nay ta giao cho con và lo giữ gìn. 

Sư Phụ giải thích: "Đập vỡ bồn cát" ý Ngài Mật Am trả lời 

4 chữ ấy là liễu đạt công việc đập vỡ cái "võ" vô minh, tát cạn 

"dòng sông" phiền não để thấy ra được Phật tánh. 

Sư Phụ giải thích chi tiết: "Chánh pháp nhãn tạng" là kho 

tàng Chánh Pháp, đó là Niết Bàn diệu tâm, là lời của Đức Thế 

Tôn truyền cho Sơ Tổ Ca Diếp trên núi Linh Thứu khi Đức 

Thế Tôn cầm cành hoa sen đưa lên, chỉ có Ngài Ca Diếp nhận 

ra yếu chỉ và mỉm cười, từ đó câu “niêm hoa vi tiếu” như là 

một công án, tâm ấn tâm. 

Chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tánh cũng là thật 

tướng dung chứa đạo giải thoát, là Phật pháp diệu mầu, là Phật 

tánh của tất cả chúng sanh. Ngài Ca Diếp nhìn thấy hoa sen, là 

biểu tượng Phật tánh của chúng sanh, Đức Phật truyền giao 

trách nhiệm này cho Ngài để giáo hoá chúng sanh, giúp chúng 

sanh nhận ra được Phật tánh của chính mình.  

Sau khi đắc pháp, Ngài Mật Am Hàm Kiệt khai đàn ở Chùa 

Linh Ẩn. 

Sư thượng đường dạy chúng: “Phật nói tất cả pháp để độ tất 

cả tâm. Ta không có tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp." 

Sư Phụ giải thích: Thiền Sư Mật Am nhắc lại lời của Lục 

Tổ Huệ Năng để dạy chúng: "Phật nói tất cả pháp để độ tất cả 

tâm. Ta không có tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp". Có nghĩa là 

"Chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương", mỗi pháp môn là 

mỗi viên thuốc tri tâm bệnh của chúng sanh: 

Bệnh tham, thì dùng thuốc "bố thí" để trị 

Bệnh sân thì dùng thuốc "nhẫn nhục, từ bi" để trị 

Bệnh si thì dùng thuốc "nhân duyên sinh" để trị 

Bệnh "giải đãi" thì dùng thuốc "tinh tấn"... 
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Đó là Như Lai Thiền, dùng từng phương thuốc để trị từng 

căn bệnh. 

Còn Tổ Sư Thiền chỉ cần dùng 1 phương thuốc duy nhất là 

"phản quang tự kỷ", quay về với tâm mình, quán sát tâm 

mình, mọi niệm khởi lên, nhìn thẳng vào nó, nó sẽ tự diệt. Tâm 

làm chủ các pháp, tâm thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như 

bóng theo hình. 

Ngài Mật Am Hàm Kiệt cũng dùng chữ tâm để khai thị cho 

chúng đệ tử. 

- Hữu tướng vô tâm, người có sắc diện đẹp, nhưng tâm 

không tốt thì sắc đẹp cũng sẽ từ từ hoại diệt. 

- Hữu tâm vô tướng, người có sắc diện xấu, nhưng có tâm 

tốt, từ bi hỷ xả thì sắc diện sẽ từ từ đẹp ra. 

Khi cao niên, Sư về trụ trì núi Thiên Đồng Thái Bạch Sơn ở 

Triết Giang để giáo hoá đồ chúng. 

Ngày 12-6 năm Bính Ngọ, 1186, niên hiệu Thuần Hy thứ 

13, triều Vua Hiếu Tông, Sư ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ 

thế 77 tuổi, môn đồ làm tháp phụng thờ Ngài tại Trung Phong 

ở núi Thiên Đồng. 

Ngài để lại tác phẩm cho đời, Mật Am Hàm Kiệt Hòa 

Thượng ngữ lục. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt như 

sau: 

Chánh pháp nhãn tạng khởi đầu tham 

Thẩm thấu nghi tình chốn pháp đàm 

Tâm chánh đạo tràng thường phẳng lặng 

Ý châu, dứt nghiệp rõ thần quang 

Tường phù, Hoa tạng, ngôi toà chú 
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Linh Ẩn, Kính Sơn, vị giác hoàng 

Thái Bạch, lối về nơi tĩnh lặng 

Thiên Đồng, dựng tháp giữa mây ngàn. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt, từ nhỏ Ngài đã 

chán cảnh trần lao, Ngài xuất gia, được Tổ Ứng Am Đàm Hoa 

tận tình chỉ dạy và Ngài đắc pháp ngay câu hỏi của Sư Phụ 

Ứng Am Đàm Hoa, ”thế nào là chánh pháp nhãn tạng” Ngài trả 

lời bốn chữ duy nhất: “Đập vỡ bồn cát “, đập vỡ cái vô minh, 

Phật tánh liền hiện tiền. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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“Đập vỡ bồn cát“ 

triệt ngộ Chánh Pháp Nhãn Tạng! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 14 thiền phái 

Lâm Tế: Ngài Mật Am Hàm Kiệt. Kính bạch Thầy lời triệt ngộ 

“Đập vỡ bồn cát " có phải là nguồn hứng cho H T Thích Nhất 

Hạnh đã viết quyển "Đập vỡ vỏ Hồ Đào" để thuyết về Trung 

quán luận của Ngài Long Thọ? Và phải chăng Thầy cũng đã rõ 

biết sự, lý viên dung của Niết Bàn Diệu Tâm ... ? Kính đảnh lễ 

và kính đa tạ tri ân được trở về nguồn mạch Tào Khê với Thầy 

và đã giúp con phân biệt được đâu là thuốc trị bịnh của Như 

Lai Thiền và Tổ Sư Thiền từ Đấng Vô Thượng Y Vương Thích 

Ca Mâu Ni Phật . Kính chúc Thầy pháp thể khinh an, HH. 

 

Tổ 14 Thiền phái Lâm Tế, Ngài Mật Am Hàm Kiệt! 

Thông minh khác người ... chán cảnh trần lao, 

Xuất gia tham học trong chốn Tổ Đàm Hoa 

Thầm nhận ấn khả ...Sư Phụ chờ ngày nối pháp! 

 

Triệt ngộ hùng hồn “ĐẬP VỠ BỒN CÁT” 

Ý nghĩa gì “ Chánh Pháp nhãn tạng” Đức Phật muốn truyền trao? 

Đấy là lời đáp ... pháp khí dõng mãnh, tuệ cao, 

Chứng tỏ được: 

“Võ vô minh nghiền nát, tát cạn sông phiền não”! 

 

Khai đàn giảng dạy 4 nơi đều giáo hoá! 

Chùa Ô Cự, Tương Phù, Linh Ẩn, Thiên Đồng, 

Chỉ một chữ “Tâm” truyền từ Lục Tổ ... phải thông !! 

Như hai kệ 1, 2 trong kinh Pháp Cú Giảng Sư ngâm đọc ... 
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Phải chăng căn bản pháp môn tu là thanh lọc ? 

Kính xin ghi chép lại ... để hành chuyên : 

 

“Dẫn đầu các pháp là Tâm, 

Tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh 

Nói năng hành động thường tình 

Với tâm ô nhiễm nghiệp sinh khổ sầu . 

Tâm ô nhiễm ...khổ theo sau, 

Như bò, xe kéo lăn vào dấu chân . 

 

Dẫn đầu các pháp là Tâm 

Tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh 

Nói năng hành động thường tình 

Với tâm thanh tịnh nghiệp sinh vui vầy 

Như hình với bóng sánh vai 

Tâm thanh tịnh được an vui bóng hình “ 

 

Đa tạ Giảng Sư ... tận tình phân rõ yếu chỉ thiền 

Giữa Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền đâu là khác biệt! 

 

Một ...đối trị tùy bịnh cho thuốc trừ diệt, 

“PHẢN QUANG TỰ KỶ, Bổn phận sự “ chính Tổ Sư Thiền, 

Thấy, nghe, hay, biết ...chớ theo cảnh phan duyên 

Nhớ cho “tất cả Pháp để độ tất cả Tâm” ... Phật dạy!** 

 

Nhưng tuyệt diệu Giảng Sư giúp chúng đệ tử ôn lại: 

Kho tàng Chánh Pháp dung chứa Niết Bàn Diệu Tâm 

Sự ... Tam Tạng kinh điển nhuần thâm 

Lý ... Phật Tánh, cành hoa sen biểu tượng truyền mạng mạch! 
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Tuy ...Hành trạng Tổ thứ mười bốn tóm tắt rất ngắn ... 

Kính tri ân Giảng Sư ... 

..bình giải cốt tủy... “Cảnh chuyển theo Tâm” 

Trực chỉ không quanh co ...vắn tắt khó lầm ... 

“HỮU TÂM VÔ TƯỚNG, TƯỚNG TỰ TÂM SINH 

HỮU TƯỚNG VÔ TÂM , TƯỚNG TÙNG TÂM DIỆT” 

Kính nguyện hứa: vọng tâm vừa khởi lên .. sẽ nhận biết !!! 

 

Nam Mô Mật Am Hàm Kiệt Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 8/4/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  

Sư thượng đường nói: “Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm. Ta 

không có tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Đã không có tâm, lại 

không có Pháp. Núi sông đất đai, chỗ nào được. Thấy nghe hay biết, 

lại là vật gì?" Sư hét lên một tiếng, nói: "Đến bờ mắt xem nước, đặc 

biệt một trường sâu, trường sầu". 
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Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) 

Đời thứ 19 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 15 

của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Phá Am Tổ Tiên (1136-1211). 

Ngài thuộc đời thứ 19 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ 

thứ 15 của Thiền phái Lâm Tế. 

Ngài ra đời tại Quảng An tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa, là một 

trong hai vị đệ tử xuất sắc của Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt, và 

kế thừa Tổ thứ 15 của tông Lâm Tế thuộc phái Dương Kỳ. 

Ngài đi tham học khắp nơi. Ngài đến tham vấn Thiền Sư 

Chiêu Giác và thọ Cụ túc giới với Ngài Đức Sơn, sau đó Ngài 

du phương đến chùa Vạn Thọ ở Tô Châu. 

https://quangduc.com/images/file/UEFCFKj42AgBAIw2/223-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-to-tien.jpg
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Ngài đến cầu pháp với Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt tại 

Linh Ẩn Thiền tự ở Hàn Châu. 

Một đêm khuya, Ngài ngồi một mình ngoài Sương tuyết 

nghe tiếng chuông, Ngài ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chữ 

“Chiêu Đường”, nghi tình vụt tan biến. Ngài ngộ đạo rất là vi 

diệu, thiêng liêng, tự chứng tự biết. 

Sư Phụ giải thích, ai có duyên thỉnh chuông, đó là đại phước 

trong đời của mình, phải gởi tất cả tâm thành của mình trong 

tiếng chuông, giúp cho người nghe tiếng chuông tỉnh thức trở về 

với cõi tâm của họ, thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Ba nghiệp lắng thanh tịnh 

Gởi lòng theo tiếng chuông 

Nguyện người nghe tỉnh thức 

Tan hết nẻo đau buồn 

Sư Phụ đưa vào nghi thỉnh chuông ở tu viện Quảng Đức 

gồm các bài kệ nổi tiếng của những vị Thiền Sư Việt Nam để 

tưởng niệm công đức của quý Ngài. 

Bài kệ của Thiền Sư Mãn Giác, bút hiệu Huyền Không, ở 

Los Angeles Mỹ: 

Nguyện tiếng chuông này vang khắp cõi 

Thiết vi ngục tối thảy đều nghe 

Cõi trần trong sạch đều thông suốt 

Giác ngộ sanh linh cả mọi loài 

 

Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng 

Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung 

Mái chùa che chở hồn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của tổ tông 
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Sư Phụ giải thích về mái chùa chung, về sự là ngôi chùa ở 

quê hương, chùa Linh Mụ, chùa Báo Quốc, Chùa Từ Đàm, 

chùa Vĩnh Nghiêm.... 

Về lý, mái chùa chung là chỉ cho Chơn như, Phật tánh ở 

trong bản tâm của vạn loài chúng sanh. 

Ngài Phá Am Tổ Tiên đêm khuya nghe tiếng chuông, Ngài 

chợt nhận ra bản tâm chơn như hiển hiện, chiếu sáng, tất cả 

nghi tình tan biến, bến bờ giác ngộ bây giờ và tại đây. 

Sư thượng đường thuyết pháp, có một vị hỏi: “Tâm viên ý 

mã không thể nắm bắt, xin Hòa Thượng khai thị”. 

Sư nói: “Nắm bắt làm gì, hãy xem như gió thổi”. 

Sư Phụ giải thích, tâm như con khỉ, ý như con ngựa, thay 

đổi luôn không ngừng nghỉ. Người sơ cơ thì phải đào luyện 

tâm cho thuần thục: 

- theo 11 Tâm sở thiện: tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô 

si, tinh tấn, khinh an, không phóng dật, hành xã, bất hại. 

- theo Tổ Sư thiền của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, chỉ dùng một 

môn thuốc trị liệu là phản quang tự kỷ, quay lại bản tâm của 

mình ngay giờ phút hiện tại bây giờ và tại đây. Tất cả phiền 

não đều sanh ra từ niệm khởi, phải thấy ngay cái niệm khởi, 

dùng tia sáng Chánh niệm soi chiếu tiêu diệt ngay niệm khởi, 

không sợ niệm khởi, chỉ sợ không thấy niệm khởi. 

Chư tổ lập ra pháp môn niệm Phật để ngăn chặn niệm khởi, 

an trú trong rỗng lặng, đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Ngày 29-6-1211, Ngài an nhiên thị tịch, thọ thế 76 tuổi, 49 

hạ lạp. Ngài để lại tác phẩm Phá Am ngữ lục. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiển Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) của Thiền Sư 

Hư Vân, do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt như sau: 
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Phá Am tổ đức cháu con đông 

Tây Thục, Đông Ngô giảng pháp Không 

Hàm Công phân chú khuyên cố gắng 

Tâm vươn khó đừng nhắc kẻ ngông 

Vốn không một vật, gìn chỉ mệt. 

Nào phải vạn duyên nước giữa dòng 

Rong ruổi tìm cầu ngày tháng chết 

Cao xa mơ mộng kiếp tang bồng. 

 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

cho bài pháp về Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên rất vi diệu, Ngài đạt 

ngộ vào một đêm khuya thanh vắng, ân hưởng tiếng chuông 

chùa vang lên trong hư không khơi dậy tâm như nhiên bừng 

sáng, ánh đạo bờ giác hiện tiền chiếu diệu hòa vào cõi tịnh 

trùm khắp. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tiếng chuông chùa thức tỉnh mọi nghi tình, 

Thượng đường giảng Pháp "Không " do triệt đạo!   

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Phá Am Tổ 

Tiên . Kính đa tạ và tri ân bài pháp thoại hôm nay với nhiều 

tích sử quá vi diệu và tri giác của Thầy đã giúp cho chúng đệ 

tử còn sơ cơ thấy và phân biệt được giữa có, không, chẳng có 

chẳng không trong Bát Nhã kinh mà thu thúc lục căn đừng cho 

Tâm Viên Ý mã . Kính chúc sức khỏe Thầy và kính xin Thầy 

cho phép con trình bày 2 tư liệu về chùa Hàn Sơn và Linh Ẩn 

mà Thầy đã hướng dẫn phái đoàn Tu Viện Quảng Đức hành 

hương năm nào. Kính, HH. 

 

Tổ thứ mười lăm thiền phái Lâm Tế! 

Hành trạng Ngài Phá Am - Tổ Tiên đúc kết tám dòng 

Được Thiền Sư  Hư Vân tán dương...mời tỏ thông! 

 

"Phá Am tổ đức cháu con đông 

Tây Thục, Đông Ngô giảng pháp Không 

Hàm Công phân chủ khuyên cố gắng 

Tâm vượn khó đừng nhắc kẻ ngông 

Vốn không một vật, gìn chi mệt 

Nào phải vạn duyên nước giữa dòng 

Rong ruổi tìm cầu ngày tháng chết 

Cao xa mơ mộng kiếp tang bồng" 

 

Điều  lý thú: 

...ngộ đạo, triệt đạo 2 ngôi chùa được nhắc đến! 
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Tô Châu, Hàng Châu lịch sử Thiền Tông ghi dấu ấn 

Ngộ Đạo từ tiếng chuông Chùa Vạn Thọ ...gợi nhớ Hàn Sơn (1) 

Đến Hàng Châu, Linh Ẩn năm năm Sư Phụ Mật Am (2) 

Để thế kỷ 21 ... 

Trước giờ pháp thoại Giảng Sư mời uống trà Long Tỉnh! 

 

Ngụm trà xanh ngọt hương thơm đậm đà khiến pháp thoại tuyệt đỉnh! 

 

Bài thơ “Nhớ chùa “ ** vang vang rõ viên âm 

Nhắc nhở thêm 

... lắng lòng nghe, lắng lòng nghe 

Tiếng chuông huyền diệu đưa vào Nhất Tâm! *** 

 

Kính tri ân Giảng Sư ... hành giả sơ cơ nguyện nhớ  kỹ !! 

Từ lời dạy tổ Phá Am Tổ Tiên ****nghiệm suy giáo lý 

Tâm, Ý, Thức ...động thân, phát ngữ nghiệp phát sanh 

Còn phàm phu ....canh giữ thu thúc lục căn, 

Và tu dưỡng mười một tâm sở Thiện!  

 

Chỉ cần giữ đừng cho niệm khởi lên chuyển  ... biến! 

Hy vọng rằng tâm sẽ vững chắc như kim cang 

Lời Lục Tổ xin ghi lại đôi hàng: 

"Bất phạ niệm khởi - Chỉ phạ giác trì " 

Kính ghi nhớ bài pháp thoại quá súc tích, vi diệu! 

 

Nam Mô Phá Am Tổ Tiên Thiền Sư tác đại chứng minh .  
 

Huệ Hương 

Melbourne 10/4/2021  
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** 

... 

Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng 

Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung 

Mái chùa che chở hồn dân tộc 

Nếp sống muôn đời của tổ tông 

HT Thích Mãn Giác ( Huyền Không) 

 

***  

lời thơ HT Thích Nhất Hạnh  

 

**** 

Một hôm, Ngài đang thuyết pháp, có người hỏi:  

"Tâm viên ý mã không thể nắm bắt, " xin Hòa Thượng từ bi   

khai thị. 

Ngài đáp: Nắm bắt nó làm gì?  

Hãy như gió thổi, nước tự nhiên thành gợn sóng lăn tăn. 

Vài tư liệu về ngôi chùa Hàn Sơn và Linh Ẩn: 

1- Chùa Hàn Sơn đã đi vào lịch sử văn hoá Trung Quốc với giai 

thoại đẹp về tình bạn giữa Hàn Sơn và Thập Đắc. Không những thế, 

ngôi cổ tự này còn là nguồn cảm hứng vô tận của bao lớp thi nhân và 

nổi bật là thi nhân Trương Kế với những vần thơ Đường bất hủ trong 

bài "Phong Kiều Dạ Bạc". 

“Nguyệt lạc ô đề Sương mãn thiên 

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên 

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự 

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền”. 

https://www.dulichcongvu.com/du-lich-trung-quoc/van-hoa-c24/
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 Bản dịch của thi sĩ Tản Đà: 

“Trăng tà tiếng quạ kêu Sương 

Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ 

Thuyền ai đậu bến Cô Tô 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”. 

Tiếng chuông chùa Hàn Sơn là một di sản văn hóa phi vật thể 

của thành phố Tô Châu. Tiếng chuông ngân lên vang vọng, thanh 

thoát xóa tan những ưu tư phiền muộn. Chuông được đúc theo bí 

quyết 6 phần đồng, 1 phần thiếc nên tiếng có thể vang rất xa và để 

lại những dư âm khó quên. 

Có truyền thuyết kể rằng - Hàn Sơn là một bần sĩ sống trong 

hang núi đá Thiên Thai, chỗ ở của Tế Điên Hòa Thượng ở. Trên núi 

có Chùa Quốc Thanh nổi tiếng, bấy giờ do Thiền Sư Phong Can Trụ 

trì. Hàn Sơn hay lui tới ngôi chùa này, giao du với Thập Đắc. Thập 

Đắc cũng không khá gi hơn – là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Ngài 

Phong Can lượm đem về chùa mà nuôi nấng. Thập Đắc quý Hàn 

Sơn, hay gom góp thức ăn, đựng trong một ống tre, cho Hàn Sơn 

mang đi.  

Và một vài truyền thuyết khác nhưng tựu trung Hàn Sơn được 

xem là Bồ tát Văn Thù và Ngài Thập Đắc chính là Bồ Tát Phổ Hiền  

Ngày nay, khi đến viếng Hàn Sơn tự du khách sẽ có dịp chiêm 

ngưỡng bức bích họa nổi tiếng mang tên "Hàn Sơn - Thập Đắc" 

được khắc trên đá của danh họa đời Thanh – La Sính Sở, thủ bút của 

thư pháp gia nổi danh Trương Xư Liêu - đời Tống qua bộ kinh Kim 

Cương hay khám phá Tàng Kinh các - nơi lưu trữ kinh thư nhà Phật.  

Ngoài ra, Hàn Sơn còn có hệ thống tượng Phật, Tôn hành giả, 

Thập bát La Hán, những bia đá ghi lại những vần thơ tuyệt tác của 

các thi nhân ở Trường Lang và cũng không quên nhắc đến những 

chiếc chuông đã làm nên cái hồn cho Hàn Sơn tự, nhất là vào những 

đêm trừ tịch - khi 108 tiếng chuông ngân vang lên giữa đêm (cầu 

Phật Tổ ban phúc lành cho bá tánh), người ta mới cảm hết được cái 

thần và hồn của Phong Kiều Dạ bạc trên bến nước Cô Tô. 

https://www.dulichcongvu.com/trung-quoc/to-chau-tours
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2- Chùa Linh Ẩn - ngôi chùa Cổ nhất thế giới  

Bạn muốn tìm hiểu về Phật pháp, hay chỉ đơn giản là tìm đến 

một chốn bình yên thanh tịnh giữa cuộc sống bộn bề, hãy về Hàng 

Châu, đến với chùa Linh Ẩn - một ngôi chùa cổ - một trong những 

ngôi chùa lớn nhất, mang phong cách kiến trúc hoành tráng nhất tại 

Trung Quốc. 

Sơ lược về ngôi chùa cổ Linh Ẩn 

Chùa nằm tại chân núi Linh Ẩn với rừng cây thơ mộng bao 

quanh. Theo lịch sử Trung Quốc, Chùa Linh Ẩn còn có tên gọi Chùa 

Vân Lâm, do một vị cao tăng từ Ấn Độ xây dựng vào khoảng năm 

326 tại Hàng Châu, nằm giữa hai ngọn núi Phi Lai và Bắc Cao. Tính 

đến nay, ngôi chùa đã gần 1700 năm tuổi. 

Tương truyền, cảnh vật thần tiên của vùng đất này đã tạo nên 

cảm hứng để Thiền Sư xây dựng ngôi chùa. Linh Ẩn trong tên chùa 

có nghĩa là “Nơi ẩn cư của các vị tiên linh”. 

Kiến trúc chùa Linh Ẩn 

Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, xây dựng, bị tàn phá và lại tiếp 

tục được trùng tu, vào đời Ngũ Đại Ngô Việt Vương, chùa được 

mang tên mới là Linh Ẩn Tân Tự. Với kiến trúc khá đồ sộ, Linh Ẩn 

Tân Tự có 9 tòa nhà, 18 gian phòng và 72 ngôi điện thờ. Ngoài ra 

chùa còn có gần 1300 tăng phòng với số lượng tăng sĩ tu học tại chùa 

lên gần 3000 vị. 

Đến thời các vị Vua Cao Tông và Hiếu Tông  của Trung Quốc, 

ngôi chùa sung túc hơn bởi sự chăm lo, phúng viếng của các bậc 

thiên tử. Cũng từ đó, ngôi chùa chiếm vị thế quan trọng trong các 

triều đại Nam Tống , triều đại nhà Thanh. 

 Trong thời đại mới của Trung Hoa Dân Quốc, chùa Linh Ẩn đã 

trải qua nhiều lần trùng tu với quy mô ngày càng mở rộng. với diện 

tích gần 130 mẫu, là hiện thân của một chuỗi kiến trúc vĩ đại. 
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Phi Lai Phong - hay Thiên Tử Sơn 

Bước chân vào chùa bạn sẽ được chiêm ngưỡng Phi Lai Phong 

ngắm hàng trăm pho tượng Phật tạc thẳng vào vách núi đá vôi. Tên 

gọi của ngọn núi tương truyền theo sự tích núi Thiên Tử Sơn bay tới 

Hàng Châu từ Ấn Độ chỉ trong một đêm. 

Điện Thiên Vương 

Là nơi bạn sẽ được chiêm ngưỡng pho tượng 4 vị Thiên Vương 

uy nghi, sặc sỡ. Cùng đứng cạnh 4 pho tượng này là tượng Phật Di 

Lặc với nụ cười hiền hòa, trần điện trang trí rồng phượng đủ màu 

cầu kỳ. 

 Đại Hùng Bảo Điện 

Trần điện cao gần 34m, giữa chánh điện là tượng thờ Đức Phật 

Thích Ca được tạc từ gỗ cây long não vào năm 1953. Đây được xem 

là pho tượng Phật bằng gỗ lớn nhất Trung Quốc 

Điện thờ 500 vị La Hán 

Đây là điện thờ với kiến trúc xây theo hình chữ Phạn. 500 pho 

tượng La Hán bằng đồng được đặt dọc theo những nét của chữ Phạn 

này, tạo thành một mê cung khổng lồ kỳ bí. 

Ngoài ra bạn có thể đến thăm Điện Hoa Nghiêm, chiêm bái 

tượng ba vị hiền triết và các dòng kinh Phật. 
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Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm (1175-1249) 

Đời thứ 20 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 16 

của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Vô 

Chuẩn Sư Phạm (1175-1249). Ngài thuộc đời thứ 20 sau Lục Tổ 

Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 16 của Thiền phái Lâm Tế. 

Ngài là đệ tử của Tổ Phá Am Tổ Tiên, quê ở Tử 

Đồng, Kiếm Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Sư Phụ cho biết về địa lý, 

đất Tử Đồng, Kiếm Châu khô cằn giống như tỉnh Quảng Trị ở 

Việt Nam nhưng đó là địa linh xuất phát những bậc chân tu. 

Năm lên 9 tuổi, Ngài theo HT Âm Bình – Đạo Khâm xuất 

gia. Năm Giáp Dần (1194), niên hiệu Thiệu Hy năm đầu đời 

Vua Ninh Tông nhà Nam Tống, Ngài thọ Cụ-túc. Năm sau, 
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Mậu Tuất (1195), niên hiệu Khánh Nguyên năm đầu, Ngài 

nhập hạ tại chùa Chính Pháp ở Thành Đô. Năm vừa tròn 20 

tuổi theo học với Tổ Tú Nham Sư Thụy ở núi Dục Vương. Vì 

nghèo khổ không có dao cạo tóc nên người đời gọi Ngài là “Ô 

Đầu Tử” (ông Sư đầu đen). 

Sư Phụ có kể, khi xưa chưa có dao tốt để cạo tóc, phải cạo 

bằng dao thường, nên sau khi cạo tóc da đầu bị chảy máu 

nhiều, trong nhà thiền có câu "ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da". 

Trên bước đường du phương hành khước tham học, Ngài 

đến cầu phá với Thiền Sư Dục Cương Phật Chiếu. Ngài Phật 

Chiếu hỏi: 

– Quê quán của con ở đâu? 

– Thưa, con ở Kiếm Châu. 

– Vậy con có mang kiếm theo không? 

Ngài hét lớn! 

TS Phật Chiếu cười nói: "Gã đầu đen này ồn ào quá!" 

Ngài đảnh lễ tạ ơn. 

Sư Phụ giải thích, về lý, kiếm là chỉ cho bản tâm của mỗi 

người chúng ta. Ngài Vô Chuẩn nhận ra được cốt yếu này nên 

được Tổ ấn chứng ngay liền. 

Sau đó, Ngài đến đảnh lễ với Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên và 

được truyền trao tâm ấn và cử Ngài làm thủ chúng, đứng đầu 

trong chúng coi sóc mọi việc. 

Một hôm Ngài cùng Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên đi dạo, có 

một đạo nhân đến thỉnh pháp. Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên dạy 

tham công  án: "con hồ tôn" (con vượn). Lúc đó, Sư đang đứng 

hầu bên cạnh Thầy, Sư nghe được bỗng đại ngộ và được Thiền 

Sư Phá Am Tổ Tiên ấn khả kế thừa nối tiếp Tông Lâm Tế. 

Sư nghe được bỗng nhiên đại ngộ và được Thiền Sư Phá 

Am Tổ Tiên ấn khả. Trước khi thị tịch, Thiền Sư Phá Am Tổ 
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Tiên nhận Ngài là pháp tử kế thừa của dòng truyền pháp tông 

Lâm Tế. 

Sư Phụ giải thích, con hồ là con vượn, là chỉ cho cái tâm 

của chúng ta, lăng xăng như con vượn, không lúc nào đứng 

yên, còn gọi là tâm viên ý mã. 

Ngài Vô Chuẩn để được sự khai ngộ ngày hôm nay là do 

Ngài đã có một quá trình đào luyện nội tâm, quá trình tiệm tu, 

khi nghe “tâm viên”, vỏ vô minh của Ngài phá vỡ và thoát đạt 

ngộ ra bản tâm thật của chính mình vốn thanh tịnh, lắng yên. 

Sư Phụ có kể về thiền tông phát triển ở Nhật, tư tưởng thiền 

giúp hành giả quay về nội tâm định tỉnh, trí tuệ phát sinh và 

nhờ đó đất nước Nhật phát triển nhanh chóng. 

Người Nhật có tạo hình tượng ba con khỉ, một con bịt mắt, 

một con bịt tai, một con bịt miệng, tượng trưng không thấy, 

không nghe, không nói thì tuệ giác ngộ chiếu sáng, Phật tánh 

hiện tiền. 

Ngày 18-3-1249, Sư an nhiên tọa thiền thị tịch, thọ thế 75 

tuổi, hạ lạp 56 năm. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm (1175-1249) do Hòa 

Thượng Hư Vân và Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt như 

sau: 

Ngước nhìn cao vút thấu chân thiên 

Sư Phạm muôn đời kim cổ truyền 

Mang kiếm đến đây tìm bắt giặc 

Vung đao vào biển diệt oan khiên 

Tỏ tường sống chết, thành công lớn 

Độ hết ta, người tọa bảo liên 

Ai hỏi lão tăng về việc ấy 

Thiên thai cầu đá hãy tham liền. 
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Kinh bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Vô Chuẩn, Ngài xuất thân từ nơi 

quê nghèo, không có dao cạo tóc nên có tên là Sư đầu đen, 

nhưng Ngài đã đạt ngộ ngay lần đầu tiên với Tổ Phật Chiếu 

bằng tiếng hét đáp lời hỏi của Tổ: “con có mang kiếm theo 

không”, kiếm là chơn tâm của Ngài. Và Ngài triệt ngộ sau khi 

nghe công án: “con hồ “, tâm thường tình là lăng xăng như con 

vượn, nhưng tâm của Ngài đã đạt thanh tịnh, lắng yên. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tiếng hét... bản tâm mình là kiếm Trí Tuệ! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình Pháp về Tổ thứ 16 của Tông 

Lâm Tế : Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm! Thật là tuyệt vời dù ở 

nơi đâu Thầy vẫn tạo cơ hội để trao truyền Phật Pháp qua các 

bài pháp thoại. Kính tri ân Thầy đã dùng những câu thơ về 

niệm Phật mà chỉ ra mục đích cuối cùng để giác ngộ giải thoát 

vẫn là quán chiếu Tâm mình bằng Giới, Định, Tuệ, pháp môn 

nào rồi cũng phải đi đến mục đích cuối cùng là GiữTâm định 

tĩnh, điều phục được lục căn không cho biến diệt .... kính đảnh 

lễ Thầy từ phương xa và kính chúc Thầy pháp thể khinh an. 

Kính tán dương chương trình các chuyến hành hương được 

Thầy dự trù sau khi các quốc gia đã có vắc xin để ngăn ngừa 

đại dịch. Kính, HH. 

 

Phật Giám *Thiền Sư hành trạng thật ngắn gọn! 

Tổ 16 thiền phái Lâm Tế nối pháp Ngài Tổ Tiên, 

Tên làng quê Kiếm Châu ...được ngộ đạo ...DUYÊN? 

Tiếng hét ...bản tâm mình là kiếm Trí tuệ! 

 

Chín tuổi xuất gia .. 16 thọ Cụ túc biệt lệ ! 

“Ô đầu Tử” (1) ngộ đạo lần đầu được ấn khả ... du phương 

Thị giả Sư Phụ Phá Am ... triệt ngộ phi thường 

Công án “ con hồ tôn “ đạt yếu chỉ " TÂM VIÊN Ý MÃ “ 

 

Buổi pháp thoại ...bao hàm viên dung Tâm là tất cả 

Kính đa tạ Thầy ...dù đang trú tại làng A Di Đà ** 

Niệm Phật, tu Thiền ...do điều phục lục căn ..mà ra 

Tuệ phát sinh giờ phút hiện tiền khi Tâm định tĩnh! 
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Thiền Tông Nhật Bản ***có hình tượng " ba con khỉ" ****bản lĩnh! 

Thấy ra cốt tủy Phật Pháp ... quay về ngộ bản tâm 

Quá trình đào luyện ... giữ vững lập trường ... chớ sai lầm! 

Đời sống sẽ bất hạnh vì chạy theo trần cảnh! 

 

Kính tri ân Thầy luôn nhắc nhở những điều cần tránh! 

Đừng "niệm Phật....một mà mười thì niệm ma " 

Trong bài thơ Niệm Phật ... nhiều thế hệ xưa xa 

Ngầm hiểu được " Nước nhăn trăng mờ , nước trong trăng tỏ " 

 

Vài vần thơ ghi chép lại cho người thấu rõ ***** 

 

Nam Mô Vô Chuẩn Sư Phạm Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 13/4/2021 
 

 

 

*_ Năm 1233, Vua Lý Tông (理宗;1224-1264) thỉnh Sư vào nội 

cung tại Từ Minh Điện (慈明殿) thuyết pháp và vua cũng tham hỏi 

về Thiền Tông, Phật Pháp với Sư. Vua ban cho Sư hiệu là Phật Giám 

Thiền Sư, những câu hỏi của vua và lời đáp của Sư được ghi lại 

trong Vô Chuẩn Hòa Thượng Tấu Đối Ngữ Lục 

(1) Sư họ Ung, hiệu là Vô Chuẩn (雍), quê ở huyện Tử Đồng, 

Kiểm Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 9 tuổi, Sư theo Thiền Sư Đạo 

Khâm ở núi Âm Bình (陰平山) xuất gia tu học. Mùa đông năm thứ 5 

(1194) niên hiệu Thiện Hy, Sư thọ giới Cụ túc. Sư vì nhà nghèo 

không có dao cạo tóc nên mọi người gọi là " Ô Đầu Tử" (ông đầu 

đen). 

 



373 

**_ A Di Đà land của đạo hữu An Hội Tony Thạch làm chủ tại 

Talagar - Wollongong/ thuộc tiểu bang NSW / Australia 

 

*** Trong cuộc đời hoằng pháp của Sư, từng có nhiều vị Tăng 

người Nhật vì mến mộ danh tiếng và đạo hạnh của Sư mà đến học 

Thiền. Điển hình như các vị Viên Nhĩ Biện Viên, Tính Tài Pháp 

Tâm, Diệu Kiến Đường Đạo Hựu từng đến tham học với Sư được 

đại ngộ và được Sư ấn khả. Sau này, họ trở về Nhật Bản và truyền bá 

Tông Lâm Tế, dòng pháp của Sư mạnh mẽ, Thiền Sư Viên Nhĩ Biện 

Viên là người sáng lập ngôi Đại Đức Tự (Tōfuku-ji)- đại bản sơn nổi 

tiếng của tông Lâm Tế Nhật Bản. Ngoài ra, một số đệ tử đắc pháp 

khác của Sư như Vô Học Tổ Nguyên, Ngột Am Phổ Ninh cũng 

truyền bá Tông Lâm Tế sang Nhật và rất nổi tiếng. Pháp tôn đời thứ 

4 của Sư là Thiền Sư Nam Phổ Thiện Minh là người truyền bá Thiền 

tông tại Nhật Bản nổi trội nhất và là người dẫn đầu dòng truyền tông 

Lâm Tế (dòng pháp chính) tại Nhật Bản về sau, những vị Thiền Sư 

nổi tiếng như Nhất Hưu Tông Thuần, Bạch Ấn Huệ Hạc, Hồng Nhạc 

Tông Diễn (Soyen Shaku, 釈 宗演, 1850-1919) đều thuộc dòng pháp 

của Nam Phổ. 

 

**** Hình tượng ba con khỉ vừa là sáng tạo nghệ thuật, đồng 

thời vừa ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa người Nhật muốn gửi gắm 

thông qua "Ba con khỉ" biểu thị rằng để đạt đến sự thông thái thì cần 

phải làm là bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà 

nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói. 

**** 

Niệm Phật lơ láo ích chi 

Sen kia khô héo khó mà tốt tươi 

Niệm Phật cần phải thành tâm 

Giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn 

Niệm Phật như nước với trăng 

Nước trong trăng tỏ, nước nhăn trăng mờ. 
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Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm, 

Tổ thứ 54, đời thứ 17 Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Tuyết Nham Tổ Khâm, Ngài thuộc đời thứ 21 sau Lục Tổ Huệ 

Năng, và cũng là Tổ thứ 17 của Thiền phái Lâm Tế. Tuyết 

Nham là địa danh và Tổ Khâm là đạo hiệu của Ngài. 

Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm là đệ tử của Thiền Sư Vô 

Chuẩn Sư Phạm, dưới Sư có nhiều vị đệ tử nối pháp tài ba như 

các Thiền Sư Cật Yêm Tông Hâm, TS Linh Sơn Đạo Ấn, TS 

Vô Cực Trí Nhiên, TS Thiết Ngưu Trì Địa và TS Cao Phong 

Nguyên Diệu (tổ thứ 18 của tông Lâm Tế). Ngài họ Tổ, quê ở 

Vụ Châu, tỉnh Chiết Giang, có thuyết nói là Ngài sinh tại 

Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. 

https://quangduc.com/images/file/W8mBhJT_2AgBAEgh/224-tt-thich-nguyen-tang-thien-su-tuyet-nham-to-kham.jpg
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Lên 5 tuổi Ngài phát tâm xuất gia, hẳn là Ngài có túc duyên 

từ kiếp quá khứ. Ngài tuy còn nhỏ nhưng tánh hạnh chững 

chạc, điềm đạm nên được Sư Phụ cho làm thị giả, nên Ngài có 

cơ hội nghe Sư Phụ giảng pháp, trả lời câu hỏi của thiền khách, 

nhân đây mà Ngài biết được câu chuyện của Thiền Tông và 

chuyên tâm ham thích tọa thiền. 

Sư phụ giải thích chi tiết về "Câu chuyện thiền tông" rất 

hay, con chỉ ghi vắn tắt như sau: Thiền-tông dịch từ chữ Phạn: 

Dhyana/channa, là Thiền-na, nghĩa là "tịnh lự", làm vắng lặng 

dòng suy tư đang vọng tưởng của bản thân mình; Thiền-na còn 

được gọi là "Định Tuệ Đẳng Trì", là phương pháp gìn giữ định 

& tuệ); Thiền na còn gọi là: Samatha & Vipassana, là "Chỉ 

quán đồng tu", là phương pháp thiền chỉ và thiền quán. Thiền 

chỉ là dừng lại mọi tán loạn, vọng tưởng; thiền quán dùng trí 

tuệ để chặt đứt phiền não. 

Thiền Tông truyền vào Trung Hoa do Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 

gồm đủ 4 yếu tố: 

1/ Bất lập văn tự 

2/ Giáo ngoại biệt truyền 

3/Trực chỉ nhơn tâm 

4/ Kiến tánh thành Phật 

Sư phụ cũng khuyên quý Phật tử theo gương của Thiền Sư 

Tuyết Nham Tổ Khâm, mỗi ngày dành thời gian để tọa thiền: 

Tọa thiền 2 phút: là thần dược, cải thiện tâm tánh, ít giận hờn 

Tọa thiền 5 phút: có giá trị bằng 1 giấc ngủ sâu 

Tọa thiền 15 phút: lợi ích vô biên, có thể tóm tắt 3 lợi ích 

như sau:  

1/ thanh lọc toàn thân, thận, phổi, tim mạch ổn định 

2/ sửa lại vóc dáng, giảm cân, có thể giảm 40% cortisol 

hormon 

3/ Phiền muộn tận diệt, trí tuệ phát sanh. 
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Năm 16 tuổi, Ngài thọ giới Cụ túc, được đặc cách sớm 4 năm. 

Năm 18 tuổi, Ngài lên đường du phương tham vấn những vị 

Thiền Sư. 

Cuối cùng, Ngài đến pháp hội Kính Sơn của Thiền Sư Vô 

Chuẩn Sư Phạm nhập chúng tu học. Khi TS Vô Chuẩn nêu câu 

thoại “Chủ nhân ông”, Sư có tỏ ngộ được chút thiền vị, nhưng 

đến câu “Lỗ mũi nạp Tăng” và “Nanh vuốt Phật Tổ” thì Sư 

không đáp được. Sư tham chỗ gút mắc nghi tình này suốt mười 

năm trời nhưng vẫn chưa ngộ được đại ý. 

Sư Phụ giải thích, chủ nhân ông là bản lai diện mục của 

mỗi người. Sư phụ có nhắc lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi 

Bộ rằng: “Ta là chủ nhân ông của nghiệp, là kẻ thừa tự của 

nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là 

điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự 

nghiệp ấy". 

Ba nghiệp lắng thanh tịnh, thì cùng Phật về Tây phương. 

Nghiệp phát sanh từ thân khẩu ý. Ý nghĩ phát ra lời nói và 

hành động. Ý nghiệp là chủ nhân ông của đời mình. 

Thiền tông tĩnh lự là làm vắng lặng nghiệp. Tịnh tông niệm 

Phật, Mật tông, trì chú cũng là phương cách giữ tâm thanh tịnh. 

Sau đó Ngài Tuyết Nham Tổ Khâm đến Chùa A Dục ở núi 

Thiên Mục, thấy Phật điện, Ngài liền bước đến, ngẩng đầu mở 

mắt ra, chợt đụng phải cây bách cổ thụ, ngay lúc đó những nghi 

tình từ trước đến nay đều vỡ vụn và hoát nhiên đại ngộ, nên 

Ngài được Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm ấn chứng và truyền 

pháp để nối dòng Lâm Tế. 

Vào tháng 8 năm đầu (1253) niên hiệu Bảo Hựu, Ngài bắt 

đầu khai mở đạo tràng thuyết pháp tại Chùa Long Hưng, thuộc 

Đàm Châu, tỉnh Hồ Nam. Rồi sau đó Ngài lần lượt Trụ trì qua 

nhiều ngôi tùng lâm như: 
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1/ Chùa Đạo Lâm ở Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. 

2/ Nam Minh Phật Nhật Thiền Tự ở Xử Châu, tỉnh Chiết Giang 

3/ Tiên Cư Hộ Thánh Thiền Tự ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang 

4/ Quang Hiếu Thiền Tự ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang 

Sư thượng đường dạy chúng: “Thời giờ không đợi người, 

một chớp mắt đã qua đời khác, lúc thân thể còn tráng kiện sao 

không dốc chí học hỏi cho thấu nguồn tột đáy”. 

Sư Phụ giải thích: lời của Ngài tương tự như lời của Tổ 

Quy Sơn Linh Hựu trước kia “Đạo Sư hữu sắc, giới húc Tỷ 

Kheo, tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Nhân đa ư 

thử, đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ”. 

Có nghĩa là: 

“Đấng đạo Sư có lời dạy, răn nhắc chúng đệ tử Tỳ Kheo: 

“Muốn tiến đạo nghiêm thân, ba việc thường ngày chớ đầy đủ. 

Người thời nay phần nhiều mê đắm không thôi, ngày qua tháng 

lại, thoạt nhiên đầu bạc”. 

Sư phụ cũng nhắc lời của một triết gia Tây Phương về sự 

quý giá của thời gian trong đời của mình rằng: “Thời gian miễn 

phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có 

thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu 

nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy 

lại." ( Harvey MacKay) 

Và cuối cùng Sư đến Trụ trì tại Ngưỡng Sơn Thiền Tự ở 

Viên Châu, tỉnh Giang Tây, vua Nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt vì 

kính trọng đạo hạnh của Ngài nên ban cho Tử y ca sa. 

Sư Phụ kể giai thoại lịch sử lúc đó như sau: Hốt Tất Liệt từ 

Mông Cổ xâm chiếm Trung Hoa và lập ra nhà Nguyên. Hốt Tất 

Liệt là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. 

Thành Cát Tư Hãn là người sáng lập ra Đế quốc Mông Cổ 

sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng đông bắc châu Á 

vào năm 1206.Ông là một nhà quân sự lỗi lạc và có ảnh hưởng 
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nhất lịch sử thế giới, ông được người Mông Cổ kính trọng. 

Thành Cát Tư Hãn đem quân đi xâm chiếm khắp Á Châu để 

bành trướng lãnh thổ của Mông Cổ, đặc biệt ông có công mang 

Phật Giáo đến tận Châu Âu, bằng chứng là đất nước Hungary 

hiện nay còn di tích lịch sử tên của thủ đô nước này có tên gọi 

là “Budapest” (Kính mời xem thêm bài này) 

Năm 1287, Sư an nhiên thị tịch, thọ thế 70 tuổi. Sư để lại 

cho đời tác phẩm “Tuyết Nham Ngữ Lục”. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) của Hòa 

Thượng Hư Vân, do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt như sau: 

"Tuyết Nham lạnh lẽo vắng dân cư 

Tăng chúng ít người, thế tục dư 

Thuở trước tham thiền đồng chung hội 

Thức tri sâu cạn vốn thiên tư 

Quyết lòng nung chí quy nguồn cội 

Vững dạ bền gan tỏ đạo từ 

Trúc mảnh tùng cao đều sở đắc 

Diều bay cá vượt hiển thiền cơ ". 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm, một vị 

Tăng thần đồng, Ngài xuất gia lúc mới 5 tuổi, tuy còn rất trẻ, 

nhưng Ngài rất nghiêm túc thích tham thiền. Ngài được thọ 

giới đặc cách năm 16 tuổi, trước 4 năm. Ngài tham công án 

suốt 10 năm, đến lúc Ngài lễ Phật, đầu đụng vào nhánh tùng 

mới hoát nhiên đại ngộ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 

https://quangduc.com/a21110/phat-giao-tai-hungary
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Thượng đường: “Đừng để uổng phí thời gian trôi qua”. 

 

Nhưng chẳng tiếc 10 năm ...niêm công án CHỦ NHÂN 

ÔNG và triệt ngộ. 

Sao không ghi nhớ xét nghĩ rốt ráo thử xem “Cái đó là cái 

gì?" 

Kính dâng Thầy bài trình pháp về Tổ 17 Tuyết Nham Tổ 

Khâm. Bài pháp thoại quá tuyệt vời dù chúng đệ tử phải nhớ 

ghi điều Thầy truyền tải thật kỹ, nhưng có một điều chắc chắn 

lời giảng và kinh điển sẽ lưu thông trong hơi thở và thành tư 

niệm thực nuôi dưỡng thân tâm. Kính đa tạ Thầy đã sách tấn 

chúng đệ tử ráng tập ngồi thiền từ 2 phút rồi tăng dần đến 5, 

8,15 phút mỗi ngày sẽ có lợi ích vô biên vì Định Tuệ luôn đồng 

đẳng. Kính chúc sức khỏe Thầy. Kính, HH. 

 

Ngài Tuyết Nham Tổ Khâm, Tổ 17 Thiền Phái Lâm Tế. 

5 tuổi xuất gia liền làm thị giả ... thật túc duyên, 

Biết chuyện Thiền Tông(1) , phát tâm tĩnh lặng Thiền. 

Lại được thọ Cụ túc 16 tuổi ...  ưu tiên đặc cách! 

 

Thượng đường "uổng phí thời gian là việc đáng trách!" 

Dù phúc đức kết tụ nhiều đời phải "ý thức việc tu hành" 

Tự thuật trải nhiều năm để triệt ngộ viên thành 

Đa tạ Tuyết Nham ngữ lục còn ghi lại khi Ngài hạ thủ! (2)  

 

Kính đa tạ Giảng Sư truyền cho bí quyết đầy đủ 

Danh ngôn về thời gian, thơ kệ chữ Không ( 3) 

Lại thêm công ích tọa thiền ... trăm bịnh sẽ thông (4) 

Và tích sử Thiền Sư Thần Tán giúp Bổn Sư vào cửa (5) 
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Được nghe Phật Giáo truyền sang châu Âu thêm nữa 

Nhân chuyên vua Nguyên Hốt Tất Liệt (6) ban Tử y ca sa, 

Một trong bốn ngôi chùa Sư Trụ trì là nơi Lục Tổ xuất gia (7) 

Tiếc ...bài thơ trình pháp không thể ghi trọn điều tâm đắc!  

 

Kính mượn lời Vua Trần Thái Tông  để tự nhắc (8)! 

Và chiêm nghiệm : 

"Tuệ  nhật tự chiếu khi tâm địa nhược không "  

 

Nam Mô Tuyết Nham Tổ Khâm Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 15/4/2021  

 

 

 

 

 

 

(1)Thiền tông lấy bản tâm làm chủ, nên sự tu hành của Thiền Sư 

là sống trở lại với ông chủ của mình, trong mọi hành động, mọi thời 

gian. 

4  điểm chính của Tổ Sư Thiền ( Bất lập văn tự - Giáo ngoại biệt 

truyền - Trực chỉ nhân Tâm - Kiến tánh thành Phật ) 

(2) Năm 16 tuổi đăng đàn thọ Cụ túc và khi đến 18 tuổi thì vân 

du tham học khắp các chốn thiền lâm. Sư đến tham vấn với Thiền Sư 

Song Lâm - Trí Bồng  Viễn, thực tập công phu Khán chữ Không rất 

mạnh mẽ và có chổ ngộ nhập. 

( không có tự tánh Giả chúng duyên như cộng thành )  
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Một hôm, bên hành lang gặp thượng tọa Tu, mới một lần được 

gặp Ngài. Tôi liền hỏi: "Năm rồi, muốn nhờ Thầy dạy câu thoại đầu, 

tại sao Thầy cứ tránh tôi?" 

Thượng tọa bảo: "Người chân chánh biện đạo không có rảnh mà 

cắt móng tay, huống là dạy thoại đầu." Tôi hỏi: "Hiện giờ tôi bị hôn 

trầm tán loạn đuổi không đi, phải làm sao?" Thượng tọa dạy: "Tại 

ông không mãnh liệt, phải lên bồ đoàn ngồi thẳng xương sống, gom 

toàn lực vào câu thoại đầu, không màng đến hôn trầm tán loạn." Tôi 

y lời dạy của Thượng tọa thực hành công phu, bỗng nhiên quên cả 

thân tâm, trong trẻo sáng suốt cả ba ngày đêm, hai con mắt không 

nhắm. Ngày thứ ba, sau buổi ngọ trai, tôi kinh hành ngoài tam môn, 

chợt gặp Thượng tọa. Thượng tọa hỏi:  

"Ông thực hành công phu thế nào?" Tôi thưa: "Được đạo". 

Thượng tọa hỏi: "Ông nói thế nào được đạo?" Tôi lặng thinh không 

thể trả lời, lại tăng thêm mê muội. Toan quay vào thiền đường tọa 

thiền, chợt gặp Thủ tọa. Thủ tọa bảo: "Ông chỉ mở sáng đôi mắt, 

xem thử cái ấy là cái gì?" Tôi lại bị đề thêm một câu thoại đầu, vội 

vã vào thiền đường tọa thiền. Vừa lên ngồi bồ đoàn, bỗng nhiên 

trước mặt mở sáng như tuồng đất lở. Trạng thái này không thể trình 

bày cho người hiểu được, không thể lấy các tướng thế gian thí dụ 

được. Tôi bèn bước xuống đơn tìm Thượng tọa. Thượng tọa thấy, 

liền bảo: "Tốt lắm! Tốt lắm!" Rồi nắm tay tôi dẫn đi một vòng trên 

bờ liễu trước cửa chùa. Ngước nhìn trời đất sum la vạn tượng, những 

vật mắt thấy tai nghe xưa nay là đáng chán đáng bỏ, cho đến vô 

minh, phiền não từ trước đến giờ đều là diệu minh của mình, lưu 

xuất từ chân tánh. Hơn nửa tháng không khởi xao động. 

Rất tiếc! Không gặp bậc tôn túc sáng suốt hướng dẫn nên không 

tiến lên được, phải dừng trụ nơi đây. Không thể vượt được chỗ thấy 

biết, làm ngăn ngại chánh tri kiến, mỗi khi ngủ cảnh khác lúc thức. 

Chỉ thú của công án thì lý hội, còn "núi bạc vách sắt" 3 thì không 

hiểu. Tuy ở dưới hội tiên Sư Vô Chuẩn, cũng nhiều năm nhập thất 

thăng tòa, mà không có một lời nào giải quyết được sự nghi ngại 
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trong tâm. Trong kinh giáo và những lời ngữ lục cũng không cứu 

được bệnh này. Ôm ấp cái nghi này trong lòng ngót mười năm. 

Một hôm, ở Thiên Mục, tôi kinh hành trên điện Phật, mắt chợt 

thấy một gốc bách cổ, vừa thấy liền phát tỉnh, cảnh giới được lâu nay 

là vật ngăn ngại, chợt nhiên tiêu tán, như trong nhà tối hiện mặt trời. 

Từ đây không còn nghi sinh nghi tử, nghi Phật nghi Tổ, mới được 

thấy chỗ đứng của Kính Sơn lão nhân, vui vẻ an trụ nơi đây ba mươi 

năm. 

(3)- Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu 

nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn 

có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể 

lấy lại. 

– Time is free, but it’s priceless. You can’t own it, but you can 

use it. You can’t keep it, but you can spend it. Once you’ve lost it 

you can never get it back. 

Harvey MacKay 

Kệ về chữ Không của Ngài Động Sơn Lương Giới : 

Không môn hữu lộ nhân giai  Đạo  

Đáo giả phương tri chỉ thú trường  

Tâm địa nhược vô nhàn  thảo mộc 

Tự nhiên thân thượng phóng hào quang  

(4)- những lợi ích khi có được :  

Thiền tĩnh lặng trong 2 phút mỗi khi có thể là thần dược ngày nay 

Thiền được 5 phút tương đương với giấc ngủ sâu độ 4-5 giờ  

Thiền thường xuyên ...lợi ích vô biên ( thanh lọc thân tâm - sửa lại 

vóc dáng giảm cân (thiền sức khỏe bên Mỹ có thể tiêu hoá được 40% 

cortiso- hormone có trong tuyến thượng thận - có trí tuệ phát sinh )  

 (5)- Lại một hôm, Bổn Sư ngồi trong cửa sổ xem kinh, có con 

ong chui đầu vào tấm giấy dán ở cửa sổ tìm lối ra. Sư trông thấy nói: 

- Thế giới thênh thang như thế mà chẳng chịu ra, vùi đầu vào 

giấy cũ biết năm nào ra được? 

Sư liền nói bài kệ: 



383 

Không môn bất khẳng xuất, 

Đầu song dã thái si, 

Bách niên tán cố chỉ, 

Hà nhật xuất đầu thì? 

Dịch: 

Cửa không chẳng chịu ra, 

Quá ngu chui cửa sổ, 

Giấy cũ trăm năm dùi, 

Ngày nào dùi được phủng? 

( 6)- Vua Nguyên Hốt Tất Liệt cháu nội của Thành Cát Tư Hản 

đã xâm lược Châu Âu có thể đã đưa Phật  giáo vào, cho nên 

Hunggary còn tên Thủ đô là Budapest    ...Có tên Phật  (Buddha)?  

(7)- Vào tháng 8 năm đầu (1253) niên hiệu Bảo Hựu, Sư bắt đầu 

khai mở đạo tràng thuyết pháp tại Chùa Long Hưng, thuộc Đàm 

Châu, tỉnh Hồ Nam. Rồi sau đó Trụ trì qua nhiều ngôi tùng lâm như: 

Chùa Đạo Lâm (道林寺) ở Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. 

Nam Minh Phật Nhật Thiền Tự (南明佛日禪寺) ở Xử Châu, 

tỉnh Triết Giang 

Tiên Cư Hộ Thánh Thiền Tự (仙居護聖禪寺) ở Đài Châu, tỉnh 

Triết Giang 

Quang Hiếu Thiền Tự (光孝禪寺) ở Hồ Châu, tỉnh Triết Giang , 

chùa này là nơi Lục Tô đã xuất gia đầu tiên 

Và cuối cùng Sư đến trụ trì tại Ngưỡng Sơn Thiền Tự 

(仰山禪寺) ở Viên Châu, tỉnh Giang Tây, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất 

Liệt vì kính trọng đạo hạnh nên từng ban Tử y ca sa cho Sư. 

(8)- KHÔNG THỂ VƯỢT QUA CHỖ THẤY BIẾT thì kinh 

giáo và ngữ lục cũng không cứu được bịnh nghi ngại trong Tâm: 

Nếu quả là người chân liễu ngộ 

Kinh tạng chuyển hồi trong hơi thở 

Tìm cành nhặt lá để làm chi 

Diệu nghĩa thâm uyên đà hiện sáng 

Khi tâm vô niệm ....bất tư nghì! 
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Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu (1238-1295)  

Đời thứ 22 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 18 

của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Cao Phong Nguyên Diệu (1238-1295), Ngài thuộc đời thứ 22 

sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 18 của Thiền Phái 

Lâm Tế. 

Sư nguyên họ Từ, đạo hiệu là Cao Phong, sinh ngày 23 

tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất 1238, nhằm niên hiệu Gia Hy thứ 

2, đời Vua Tống Lý Tông thuộc Triều Nam Tống, nguyên quán 

huyện Ngô Giang, phủ Tô Châu (tỉnh Giang Tô ngày nay). 

Năm 15 tuổi, Sư phát tâm xuất gia, đến năm 17 tuổi thọ Cụ 

túc (được đặc cách trước 3 năm), khi tròn 18 tuổi theo học với 
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Đại Sư Pháp Trụ ở chùa Mật Ấn về giáo pháp Thiên Thai và 

ngộ được ý chỉ. 

Sư phụ giải thích: Khởi đầu hành trình tu tập, Ngài có 

duyên với giáo lý phái Thiên Thai do Đại Sư Trí Khải (538-

597) sáng lập trên núi Thiên Thai, tông này lấy tư tưởng Kinh 

Pháp Hoa làm tông, phát xuất từ Tổ Sư Long Thọ ở Ấn Độ. 

Tông Thiên Thai xiển dương 3 chân lý: 

1/ Không: Mọi pháp không có tự tánh, thật thể nhất định 

2/ Giả: Tuy thế, mọi pháp vẫn có một dạng tồn tại tạm thời 

với thời gian và giác quan con người có thể nắm bắt được; 

3/ Trung: Tổng hợp hai chân lý đầu, cho rằng thể của sự 

vật lại không nằm ngoài tướng, không thể bỏ hiện tượng để tìm 

bản chất, thể và tướng là một. 

Tiếp đó, Ngài Cao Phong đến cầu pháp với Hòa thượng 

Đoạn Kiều Diệu Luân, dạy tham cứu "Sanh từ đâu đến, chết 

trở về đâu?" Ý phân hai đường, tâm không quy nhất. 

Sau cùng Ngài yết kiến Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm, 

dạy khán chữ Không. Lại dạy mỗi ngày đến trình một lần, như 

người đi đường, mỗi ngày cần thấy công trình, nhân thấy nói 

mới có thứ tự. Rốt sau đến Ngài không hỏi chỗ công phu. Ngài 

tham thiền quán tưởng trong thời gian rất lâu nhưng không đạt 

rốt ráo. 

Một hôm Ngài vào phương trượng đường, Thiền Sư Tuyết 

Nham Tổ Khâm hỏi: “Ai cùng ông kéo tử thi đến đây”. 

Tiếng chưa dứt, Ngài liền đi ra. Sau đến Kính Sơn, vừa vào 

thiền đường, tôi như trong mộng chợt nhớ câu "Muôn pháp về 

một, một về chỗ nào?" Từ đây nghi tình phát hiện, không còn 

phân biệt đông tây nam bắc. Ngày thứ sáu ở đây, theo chúng 

lên gác tụng kinh, vừa ngước đầu nhìn lên chợt thấy bài Chơn 

Tán của TS Ngũ Tổ Pháp Diễn, hai câu sau: 
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Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, 

Gắng công suy xét nguyên lai là gì. 

 Sau đó Ngài đến Cảnh Sơn tiếp tục tu tập. Vừa vào thiền 

đường, tự nhiên như trong mộng, Ngài nhớ câu “muôn pháp về 

một, một về chỗ nào”, từ đây nghi tình phát hiện không còn 

phân biệt đông tây nam Bắc, Ngài theo chúng lên gác tụng 

kinh. 

Vừa ngước đầu nhìn lên Ngài chợt thấy bài kệ của Ngũ Tổ 

Pháp Diễn: 

“Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày, hành giả phải gắng 

tinh tấn tham quán tự tánh của mình”. 

Câu “Ai cùng ông kéo tử thi đến đây” công án của Sư Phụ 

Tuyết Nham Tổ Khâm ngày trước bỗng nhiên thấu triệt, hồn 

phi phách tán, rúng động tâm can, hồi lâu mới tỉnh lại, tất cả 

đều thông suốt, lúc đó Ngài 24 tuổi. 

Một hôm Tổ hỏi “Trời đất bao la, ông có thể làm chủ được 

không?” 

Sư thưa: “Dạ được”. 

Tổ lại hỏi: “Lúc nằm mộng ông làm chủ được không?” 

Sư thưa: “Dạ được”. 

Tổ hỏi tiếp: “Lúc ông ngủ say, không mộng không thấy 

không nghe thì chủ nhân ông ở chỗ nào?”. 

Sư không đáp được. 

Sư vào núi Long Tu quán xét suốt 5 năm. 

 Đến năm Kỷ Tỵ 1269, nhân một người đồng tu bên cạnh 

làm rơi chiếc gối. Chợt nghe tiếng động Sư liền triệt ngộ và 

làm bài kệ: 

Chốn cũ người xưa vẫn còn đây 

Nào hay diện mục chẳng đổi thay. 
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Sư Phụ giải thích, diện mục là mặt mũi của mình, là Phật 

tánh, là chân tâm của mỗi người, làm chủ được lúc thức và 

ngay trong giấc ngủ, làm chủ tâm mình 24/7. 

Sau 5 năm Ngài mới triệt ngộ. 

Năm 1279, Sư dựng một thảo am trên núi Thiên Mục, ghi 

ngoài cửa là Tử Quan, suốt 15 năm Sư không ra khỏi hang. 

Lúc Sư triệt ngộ, Sư phụ Tuyết Nham Tổ Khâm gởi tử y 

truyền tâm ấn phó chúc cho Ngài giữ gìn tông Lâm Tế, Sư bắt 

đầu ra truyền pháp, chúng đến thính pháp rất đông. Các bài 

giảng của Sư được đúc kết thành Ngữ Lục Cao Phong Đại Sư. 

Sư thượng đường dạy chúng: 

Cuộc sống quý, biết tích phước, 

Tham thiền quý, tìm kế ngộ. 

Trong cuộc sống ngộ được đạo, 

Người người thành Phật, thành Tổ. 

Sư phụ giải thích: Lời dạy của Thiền Sư Cao Phong hiền 

hòa và gần gũi với hành giả chúng ta thời mạt pháp, lòng từ bi 

của Ngài bao la, nếu ta không giác ngộ giải thoát trong đời này 

thì nên tích phước, làm hành trang lộ trình còn lại của đời 

mình, tích phước là mạng lưới an toàn cho mọi hành giả trong 

vòng luân hồi. Sp cung cấp phương pháp “tích phước” qua 

“tịnh nghiệp tam phước” theo Kinh Vô Lượng Thọ: 

1/Phước thứ nhất: Hiếu dưỡng phụ mẫu. Phụng sự Sư 

trưởng. Từ tâm bất sát. Tu mười thiện nghiệp”. 

2/Phước thứ hai: Thọ trì Tam Quy. Gìn giữ cấm giới, 

không phạm oai nghi 

3/Phước thứ ba: Phát tâm Bồ Đề. Tin sâu nhân quả. Đọc 

tụng Đại thừa. Khuyến tấn hành giả tu tập. 

Vào ngày Mồng 1 tháng 12 âm lịch năm Ất Mùi 1295, 

nhằm niên hiệu Nguyên Trinh năm đầu, đời Vua Nguyên 
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Thành Tông, Sư thâu thần an nhiên thị tịch, trụ thế 58 tuổi và 

43 hạ lạp. Bảy ngày sau, mở khám ra, Sư vẫn đoan nghiêm như 

lúc còn sống. Vâng lời di chúc của Sư phụ, ngày 21 tháng 12, 

chúng đệ tử cung thỉnh toàn thân xá lợi của Ngài nhập tháp tôn 

thờ. Vua ban thụy hiệu cho Sư là Phổ Minh Quảng Tế Thiền 

Sư. Đệ tử nối pháp là Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu (1238-1295) của 

Hòa Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

Lễ cùng vô lễ đánh không tha, 

Tiến thoái loanh quanh khó vượt qua 

Chẳng bị cảnh xoay, tam-muội chứng 

Chịu làm thây chết “tử quan” a 

Đại hùng, đại trí, tâm buông xả 

Chỉ hỉ, chí bi, cứu độ tà 

Vững chắc tòa sen, Tây Thiên Mục 

Kim cang, bảo sở sẵn danh tòa. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho 

bài pháp về Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu, tuy Ngài xuất 

gia rất sớm năm 15 tuổi, được thọ giới Cụ túc giới đặc cách năm 

17 tuổi, nhưng Ngài đã phải kiên trì trên đường tu, trải qua đạo 

lộ, Tông Thiên Thai, tham thiền hai công án, cuối cùng Ngài 

mới triệt ngộ khi chợt nghe một tiếng động rơi của chiếc gối, 

chân như Phật tánh, bản lai diện mục bừng dậy: “Chốn cũ người 

xưa vẫn còn đây, nào hay diện mục chẳng đổi thay”. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Bậc Long Tượng, nơi cửa Tử  Quan phía Tây núi 

Thiên Mục: 

Ý chí cao cường lẫm liệt, nhưng lời dạy dung dị  

lại rất cao sâu! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 18 thiền phái 

Lâm Tế, (Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu) Kính đa tạ và tri 

ân Thầy bài pháp thoại đã giải đáp rất nhiều chỗ con vướng 

mắc vì nhiều năm về trước con đã được học " Dù cho mình có 

trí tuệ thật bén nhạy và có hoan hỷ khi tự nhận rằng mình Thấy 

rồi ...Nhưng dù cho có Thấy 100 lần mà không tiếp tục để cho 

cái Tuệ nó tự nhiên đi vào thì cũng chưa đi đến đâu!" Và hôm 

nay một lần nữa con được học từ Sư Cao Phong Nguyên Diệu 

đã hạ thủ công phu thật nghiêm túc, kèm theo lời chỉ dạy rất từ 

bi mà Thầy đã tâm đắc về tích Phước, tất cả đã cho con tư 

lương quý báu khôn cùng. Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức 

khỏe Thầy, HH. 

 

Nghe pháp thoại hành trạng Ngài Cao Phong Nguyên Diệu! 

Tổ thứ 18 thiền phái Lâm Tế ....bậc Đạo Sư mẫn tuệ, từ bi 

Xuất gia 15 tuổi, 17 thọ Cụ túc, dõng mãnh ...giải quyết NGHI! 

Từ Thiên Thai giáo, chuyển chí nguyện “học Thiền đến chết “ 

 

Nhìn bài kệ Chân Tánh[ 1] của Tổ Pháp Diễn ... liền đúc kết! 

Đại ngộ  “Ai cùng ông kéo cái tử thi?" 

Công án Sư Phụ Tuyết Nham  đã vỡ... mối nghi! 

Nhưng “Hoát nhiên  triệt ngộ”  phải chờ 5 năm sau nữa [2]! 

Vì một câu “Khi ngủ mê không mộng Ông Chủ ở mô rứa?  
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Chín năm ...cửa Tử Quan,[ 3] .... 

Sư Phụ gửi Y, Phất Tử ... khai đường! 

Ngữ lục Cao Phong ....lẫm liệt cao cường 

Nhưng ngưỡng phục nhất: lòng đại bi tiêu biểu trong 3 kệ [4] 

 

Kính đa tạ Giảng Sư ....chúng đệ tử quyết tư duy tinh tế! 

Thế kỷ hiện đại vẫn phải tích Phước làm tư lương 

Tu tập Tam tịnh nghiệp Phước, Phật dạy rất tỏ tường [5] 

Sẽ có một ngày ... tìm thấy một người ...rất tự tại !![6] 

 

Kính nguyện hứa sẽ  thực hành 3 giới điều Ngài răn dạy [7] 

Và  Chấp tay kính ngưỡng... 

Bậc  Long Tượng nhục thân  7 ngày không hoại ! [8]  

 

NAM MÔ CAO PHONG NGUYÊN DIỆU THIỀN SƯ 

TÁC ĐẠI CHỨNG MINH . 

 

Huệ Hương 

Melbourne 17/4/2021  

 

 

 

 

[1]  

Bài kệ Chân Tán  

        Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, 

        Gắng công suy xét nguyên lai là gì. 

Âm: 

        Bách niên tam vạn lục thiên triêu, 

        Phản phúc nguyên lai thị giá hán. 
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[2] 

Ngài Tuyết Nham hỏi Sư: "Lúc đang ngủ không mộng tưởng, 

không thấy, nghe, thì ông chủ ở đâu? " Sư không đáp được. Sư quyết 

chí vào ở Long Tu, lập nguyện: Thà một đời làm kẻ ngu khờ, quyết 

phải sáng tỏ việc này. Trải qua năm năm, đêm nọ nghe tiếng gối rơi 

xuống đất của người bạn đồng phòng, Sư hoát nhiên đại ngộ 

[3]  

Chín năm ở Long Tu, vì thiền hữu khắp nơi vân tụ về, họ vào 

Tây Thiên thấy động Sư Tử, thất của Sư ở phía Tây động, nhỏ  như 

chiếc thuyền con, trước thất có đề bảng: “Tử Quan”. 

[4] 

Tâm này thanh tịnh vốn nguyên sơ, 

Vì chỉ tham cầu sáng hóa mờ. 

Chớp mắt sáng ra toàn thể hiện, 

Non, sông, đại địa vẫn là mơ. 

• Sư thượng đường: 

Công phu chưa đến chưa thành tựu, 

Trình lộ còn xa chớ hững hờ. 

Đạt được tâm này luôn tỉnh sáng, 

Biển cả thành nương đã sẵn chờ. 

• Sư thượng đường: 

Cuộc sống quý, biết tích phước, 

Tham thiền quý, tìm kế ngộ. 

Trong cuộc sống ngộ được đạo, 

Người nguời thành Phật, thành Tổ. 

[5] 

1-  Phước thứ nhất: "Hiếu dưỡng phụ mẫu. Phụng sự Sư trưởng. 

Từ tâm bất sát. Tu thập thiện nghiệp" 

2- Phước  thứ hai: "Thọ trì tam quy. Cụ túc chúng giới. Bất phạm 

oai nghi."  

3- Phước thứ ba là nền tảng của Bồ Tát Đại Thừa. “Phát tâm Bồ 

Đề. Tin sâu nhân quả. Đọc tụng Đại thừa. Khuyến tấn hành giả”. 

“Phát tâm Bồ Đề” chính là phát tứ hoằng thệ nguyện. 
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[6] 

Từ trước Phật, Tổ, xưa nay các bậc Thiện Tri Thức, cho đến chư 

vị Hòa Thượng trong đời đều có khế ngộ, có chứng đắc, có người 

mau, kẻ chậm, có khó, có dễ, như vậy là tại sao?” 

Như quý vị ở đây, mỗi người đều có gia nghiệp, chợt một ngày 

nào đó nhìn lại và nhớ ra cội nguồn. Hoặc có người trải qua một năm 

đạt được, hoặc là một tháng, một ngày, hoặc là trong khoảnh khắc, 

hoặc có người đã chết cũng chưa đạt được. Sở dĩ khác nhau là vì rời 

ngôi nhà mình có người gần, người xa, thế nên có sự sai biệt chậm, 

mau, khó, dễ! 

Tuy như vậy, nhưng ở đó có một người, không có gia nghiệp để 

về, không có thiền đạo để học, không có sanh tử để thoát, không có 

Niết Bàn để chứng; cả ngày tự tại vô vi, mặc tình tự nhiên. Nếu nhận 

ra được, thì đức Thích Ca, Ngài Di Lặc bưng bình bát với ông, 

không còn là việc bên ngoài!  

[7] 

Sư nghiêm giữ giới luật, tế hạnh, dung mạo thanh cao, thường 

ngồi cúi đầu, không hỏi thì làm thinh, nghe nói lỗi người thì cúi đâù 

càng thấp hơn. Mười mấy năm thành lập được hai đạo tràng, nhưng 

chưa từng đến đó xem. Sư thường dạy đồ chúng ba giới: 

1.  Mở miệng động lưỡi, không ích cho người, chế ngự không 

nên nói. 

2.  Khởi tâm động niệm, không ích cho người, dừng niệm không 

nên khởi. 

3.  Dở chân cất bước, không ích cho người, điều phục đừng nên đi 

[8] 

Ngày 27 tháng 11 năm Ất mùi (1295), hóa duyên của Sư đã hết, 

Sư viết hai điều chính, mọi việc sau này đều di chúc cho Tổ Ung, 

Minh Sơ. Ngày 1 tháng 12 hôm sau,  

Sư từ biệt chúng nói: “30 năm, ở Tây Phong vọng đàm Bát Nhã, 

phạm tội ngập trời. Câu sau cùng không dám phiền người, tự lãnh 
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hội đi! Đại chúng biết rơi vào đâu không?” Sư im lặng giây lâu nói: 

“Còn sai mảy may, trời, đất cách xa!” Kệ từ biệt: 

Đến không vào tử quan, 

Đi không ra tử quan. 

Rắn sắt chui vào biển, 

Nghiêng ngã núi tu di. 

Sư an nhiên thị tịch vào ngày mồng 1 tháng 12(âl) năm Ất 

Mùi 1295, nhằm niên hiệu Nguyên Trinh năm đầu, đời Vua Nguyên 

Thành Tông Sư thọ 58 tuổi, 43 hạ lạp 

Bảy ngày sau, mở khám ra, Sư vẫn đoan nghiêm như còn sống. 

Vâng lời di chúc của Sư, ngày 21 tháng 12  Môn đồ lập tháp  nhập 

tháp thờ Sư ở Tử Quan tại núi Thiên Mục. 
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Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn (1263-1323) 

Đời thứ 23 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 19 

của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Trung Phong Minh Bổn (1263-1323). Ngài thuộc đời thứ 24 

sau Lục Tổ Huệ Năng và là Tổ thứ 19 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Ngài là đệ tử của Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu và là 

Sư phụ của Thiền Sư Thiên Nham Nguyên Trường. 

Cuộc đời của Ngài rất đặc biệt đã sống qua năm đời triều 

đại nhà Nguyên, Vua Nguyên Anh Tông là vị vua cuối cùng có 

quy y theo Sư. 

Ngài là vị Thiền Sư có đệ tử là người Nhật theo học thiền 

với Ngài về Thiền Công Án tham thoại đầu. 
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Ngài họ Tôn, quê ở Tiền Đường, Hàng Châu, tỉnh Triết 

Giang. Năm 9 tuổi, mẹ Ngài qua đời, năm 15 tuổi Ngài xin 

xuất gia. 

Một hôm, Ngài xem kinh Truyền Đăng Lục, hành trạng của 

chư Tổ Sư, đến công án, Am ma La nữ hỏi Bồ Tát Văn Thù: 

“Đã biết rõ sanh là lý bất sanh, tại sao lại bị sanh tử luân 

chuyển?” bèn khởi nghi tình rất sâu đậm. 

Từ đó Ngài có cơ duyên với tham thoại đầu. 

Sau đó, Ngài đến tham học với Thiền Sư Cao Phong Nguyên 

Diệu ở núi Tây Thiên Mục. Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu 

thường rất nghiêm khắc, đã từng lập nguyện ba năm không nằm 

ngủ, chỉ tọa thiền và ngủ ngồi, nhưng khi Sư thấy tướng mạo của 

Ngài Trung Phong Minh Bổn, Sư liền hoan hỉ nhận và cho xuất 

gia, không cần hỏi vì có túc duyên từ kiếp trước. 

Một hôm Sư đọc kinh Kim Cang đến câu “gánh vác việc 

của Như Lai “, Sư liền thâm nhập, đó là Phật tánh chân như có 

trong tất cả chúng sanh. 

Sau đó, Sư đi bách bộ thấy suối nước đang chảy, Sư triệt 

ngộ. Sư đến trình với Thiền Sư Cao Phong để được ấn chứng, 

nhưng bị Thiền Sư đánh một gậy đuổi ra. 

Sư Phụ giải thích về dòng suối Tào Khê là một danh từ chỉ 

cho dòng suối cam lồ, dòng suối giải thoát, từ dưới lòng đất sâu 

ngầm chảy không dừng nghỉ. Sư Phụ có đến làng A Di Đà của 

anh Tony cũng có dòng suối nước chảy quanh năm, SP đặt tên 

là suối Tào Khê Úc Châu. Sư ông Làng Mai, có bài thơ về 

nguồn nước: 

"Chén trà trong hai tay 

Chánh niệm dâng trọn đầy 

Thân và tâm an trú 

Bây giờ và ở đây 
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Khi uống chén nước trong 

Ta nhớ cội nhớ nguồn 

Khi uống chén trà thơm 

Hỏi nước đến từ đâu 

Nước từ nguồn suối cao 

Nước từ lòng đất sâu 

Nước mầu nhiệm tuôn chảy 

Ơn nước luôn tràn đầy" 

Ngài Trung Phong Minh Bổn có cái nhìn xuyên suốt của 

dòng suối và triệt ngộ. 

Về sau, triều đình tuyển mộ thanh niên nam nữ, Sư hỏi 

Thiền Sư Cao Phong: “Nếu có người đến hỏi Hòa Thượng bắt 

thanh niên nam nữ thì Thầy sẽ chọn ai?” 

Ngài đáp “Ta cứ đưa cây trúc bề (thiền bản) cho họ. 

Sư nghe xong câu này liền triệt ngộ và được Thiền Sư Cao 

Phong ấn khả. 

Năm 1313, đời Vua Nguyên Nhân Tông, một vị thừa tướng, 

một Phật tử thuần thành, thỉnh Thiền Sư Trung Phong Minh 

Bổn làm Trụ trì. Ngài từ chối, Ngài cho rằng một vị Trụ trì 

chùa phải đủ ba lực: 

1- Đạo, là thể, không thấy được, là chân như Phật tánh 

2-Duyên, nhân duyên thành tựu 

3-Trí, công năng vận chuyển bánh xe pháp, là dụng, không 

thấy được. 

Pháp ngữ của Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn gồm có, 4 

dễ, 4 khó. 

Bốn dễ: chính mình là Phật, vô vi là Phật, vô trước không 

chấp không trú là Phật, vô cấu là Phật. 

Bốn khó: tín là tin nhân quả, niệm là luôn giữ Chánh niệm, 

đạo là đạt ngộ, tu được là điều khó 
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Sư thượng đường dạy chúng, ngày nay (vào thời của Ngài 

đang nói), người tham thiền không linh nghiệm là vì: 

1-không có chí khí chân thực như người xưa, buông bỏ 

phiền não 

2-không lấy sanh tử vô thường cho là việc lớn 

3-tạp khí từ nhiều kiếp không buông xuống được, lại không 

giữ được quán tâm bền vững, không lui sụt. 

Vì ba bệnh, không biết căn bản của sanh tử. 

Ngày 25-8-1323, đời Vua Nguyên Anh Tông, Sư viết bài kệ 

để lại cho chúng đệ tử: 

"Ta có một câu 

Phó chúc Đại-chúng 

Lại hỏi thế nào 

Vốn chẳng căn cứ". 

Viết xong, Ngài buông bút rồi ngồi an nhiên thị tịch, trụ thế 

61 tuổi. 

Đệ tử xây tháp thờ Ngài ở hướng tây của núi Thiên Mục. 

Năm 1334, Vua Thuận Để nhà Nguyên phong Ngài là Phổ 

Ứng Quốc Sư. 

Tác phẩm của Ngài được dịch Việt gồm có: Tín Tâm Minh, 

và Trung Phong pháp ngữ do Hòa Thượng Duy Lực soạn dịch.. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn (1263-1323) của 

Hòa Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt: 

Hàng Châu đất Phật lắm Tăng tài 

Cửa pháp tượng long khắp chốn khai 

Quán suối nước trong cầu ấn chứng 

Nhìn non rừng thắm hóa công bày 

Tuổi thơ nhập đạo tâm luôn vững 

Hào kiệt xuất gia tỉnh giác ngay 
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Thiên tử thỉnh cầu truyền giáo pháp 

Lão tăng vung gậy đuổi ra ngoài. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

cho bài giảng về Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn, một vị 

Thiền Sư rất đặc biệt, Ngài có lời dạy rất hiền hòa, nhẹ nhàng, 

giải thích tỏ rõ. Phong cách của Ngài rất giản dị, sống ẩn cư nơi 

am tranh thanh tịnh. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Lời khai thị thống thiết đầy nhiệt tình  

của Cổ Phật Giang Nam: 

Đạo, Tục hữu duyên nếu được nghe  

sẽ phấn chí tinh tấn tu hành. 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 19: Thiền Sư 

Trung Phong Minh Bổn. Kính bạch Thầy thật không đủ trí tuệ 

để học được từng chữ trong lời khai thị của Ngài, đúng như lời 

Thầy đã chỉ dạy người sơ cơ chỉ nghe bốn điều dễ của Ngài đã 

lùng bùng tai và muốn té xỉu rồi ... nên chỉ học để gieo duyên 

mà thôi dù đã nghiên cứu giáo lý vài chục năm cũng khó mà 

khán được thoại đầu ( nhất là thời đại điện tử này ) 

Kính tri ân và đa tạ Thầy đã ngâm bài thơ Bịnh thật hay mà 

trong khuôn khổ bài Pháp không đủ chỗ để ghi lại . Kính chúc 

sức khỏe Thầy, HH. 

 

Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn, 

Tổ thứ 19 Thiền Phái Lâm Tế 

60 năm tuổi đời trải qua năm triều đại Vua Nguyên, 

Túc duyên 15 tuổi gặp Sư Phụ ... cho xuất gia liền [1] 

Đọc Truyền đăng Lục, Kinh Kim Cang khởi nghi tình ... sơ ngộ! 

 

Nhờ cây thiền bản được triệt ngộ ấn khả [2] ... nối pháp Tổ! 

Huyền ký Duy Na Bổn ... giáo hóa hành giả thành đạt tâm thân 

Thiên Nham Nguyên Trường nối pháp Huyễn Trú Đạo nhân! 

Nhiều Thiền Sư Nhật và Vua Nguyên Anh Tông quy y...giới tử! [3] 

 

Lời khai thị nhiệt tình thống thiết [4] giúp pháp lữ! 

Làm cách nào tham thiền được ứng nghiệm như người xưa [ 5] 
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Và đạo lý "Làm Trụ Trì”... 

ĐẠO, DUYÊN, TRÍ lực phải không thiếu không thừa [6] 

Chúng đệ tử trộm nghĩ: Giảng Sư đang trên đường thực hiện! 

 

Đảm nhiệm Trụ trì Tu viện Quảng Đức hành xử ... Phương tiện 

Áp dụng lời dạy "Tùy duyên mà chẳng phan duyên"[7] 

Ước nguyện đạo tràng thừa hưởng trí uyên nguyên 

Chiêm nghiệm lời Khai thị Cổ Phật Giang Nam [8] muốn sách tấn! 

 

Phước duyên cho hành giả thời nay : 

Trung Phong Quảng Lục còn lưu lại ... được dịch, in ấn [9] 

Ngài an nhiên thị tịch với nhiều sắc phong ...Tuệ mẫn [ 10] 

 

Nam Mô Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư tác đại  

chứng minh. 

 

Huệ Hương 

20/4/2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1] Năm 15 tuổi, Sư có ý muốn xuất gia. Một hôm Sư xem quyển 

Truyền Đăng Lục, đến công án Am-ma-la nữ hỏi Bồ tát Văn Thù: 

"Đã biết rõ sinh là lý bất sinh, tại sao lại bị sinh tử lưu chuyển?" bèn 

khởi nghi tình rất sâu. 
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Sau, Sư đến tham học với Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu ở 

ngọn Sư Tử Nham (獅子巖) trên núi Tây Thiên Mục. Thiền Sư Cao 

Phong bình thường rất nghiêm khắc, khi nói chuyện, Ngài thường 

không để lộ biểu cảm nhưng khi thấy Sư, Ngài Cao Phong tỏ vẻ rất 

vui và cho Sư xuống tóc xuất gia liền. 

[2] Một hôm Sư đọc Kinh Kim Cang đến câu "Gánh vác việc 

Như-lai" liền có chổ thâm nhập. Sau đó , lúc đi dạo nhân nhìn thấy 

suối nước đang chảy mà tỏ ngộ , liền đến gặp Ngài Cao Phong cầu ấn 

chứng, nhưng bị Cao Phong đánh một gậy, đuổi ra ngoài. Về sau, triều 

đình tuyển mộ thanh niên nam nữ, Sư hỏi Thiền Sư Cao Phong: "Nếu 

có người đến hỏi Hòa thượng bắt thanh niên nam nữ thì thầy sẽ chọn 

ai?" Ngài đáp: "Ta cứ đưa cây trúc bề (thiền bản) cho họ". Sư nghe 

câu này xong liền triệt ngộ và được Thiền Sư Cao Phong ấn khả. 

Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu trao cho Sư bức họa chân 

dung của mình và nói kệ phó chúc truyền pháp: 

Ngã tướng bất tư nghì 

Phật, Tổ chẳng thể biết 

Chỉ hứa thằng du côn 

Được thấy nửa bên mũi 

[3] Cuộc đời hoằng hóa của Sư đóng vai trò rất quan trọng đối 

với sự phát triển của Tông Lâm Tế tại Trung Quốc và truyền bá sang 

Nhật, Sư cũng là người đã phát triển và hệ thống phương pháp tu tập 

Thiền thoại đầu.Vua Nguyên Nhân Tông từng triệu thỉnh vào trong 

Nội điện, Sư từ chối không nhận, chỉ nhận ca sa Kim Lan và hiệu 

“Phật Từ Viên Chiếu Quảng Huệ Thiền Sư”. Vua Nguyên Anh Tông 

còn quy y với Sư. 

[4] Ngài đã dựa vào lời dạy của Thiền Sư Phật Ấn Liễu Nguyên 

để dạy cho Đạo, Tục lời khai thị thống thiết như sau : 

TU được là điều khó thứ tư Cần biết 4 điều dễ và 4 điều khó để 

cuối cùng ngộ được Đạo mà Tiến Tu thành Chánh Giác . 
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BỐN ĐIỀU DỄ LÀ : 

1- Chính mình là Phật 

2- Vô vi là Phật 

3- Vô trước là Phật 

4- Vô Cầu là Phật 
 

BỐN ĐIỀU KHÓ LÀ : 

TÍN được là điều khó thứ nhất 

NIỆM được là điều khó thứ hai 

NGỘ được là điều khó thứ ba 

Ngài khai thị thêm rằng: " Người chẳng biết 4 điều dễ thì có thể 

làm lành nhưng chẳng thể nhập Đạo - Người chẳng biết bốn điều 

khó thì có thể nói về Đạo mà chẳng thể tiến tu trên đường Đạo 

[5] Sư thường dạy chúng rằng : "người thời nay( cách đây 700 

năm ) tham-thiền không được linh nghiệm là vì : 

1. Không có chí khí chân thực như người xưa.....mà thường bạc 

nhược 

2. Không lấy sinh tử vô thường cho là việc lớn. ( chỉ biết lo ăn 

mặc, ở) 

3. Tập khí từ nhiều kiếp đã không buông xuống được, lại không 

giữ được quyết tâm bền vững, không lui sụt. 

Bệnh tại sao? Đó chỉ vì không nhận biết được căn bản của sinh tử 

[6] Năm 1313, nhằm thời đại Nguyên Nhân Tông, là đời hoàng đế 

thứ tư của nhà Nguyên. Năm ấy, Thừa Tướng lễ thỉnh pháp Sư đến tư 

dinh, ta thường gọi là Tướng Phủ, khẩn khoản thỉnh Thiền Sư Trung 

Phong trụ trì Linh Ẩn Thiền Tự. Ngôi chùa này rất nổi tiếng tại Hàng 

Châu. Quý vị đều biết đời Tống có một vị hòa thường rất lừng danh là 

trưởng lão Tế Công, Tế Công trưởng lão trụ tại chùa Linh Ẩn. Nơi 

đây còn giữ rất nhiều di tích về Ngài, có thể nói là đạo tràng bậc nhất 

của Hàng Châu. Thừa Tướng khẩn khoản thỉnh Sư về làm trụ trì. 

Thiền Sư Trung Phong từ tạ. Trong Tướng Phủ có một số quan lớn 

hiện diện, lại lễ thỉnh, mọi người đều thỉnh, tợ hồ đương thời không có 

ai có đạo đức, được mọi người ngưỡng vọng hơn Ngài cả! 
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Họ lại thỉnh cầu Ngài thuận theo nguyện vọng của đại chúng, 

mong Ngài sẽ làm trụ trì, nhằm khôi phục lại đạo tràng này, xin Ngài 

đừng thoái thác. 

Ngài nói: “Phù trụ trì giả, tu cụ tam chủng lực, thứ bất bại sự” 

(phàm trụ trì thì cần phải có đủ ba lực, mới khỏi hỏng việc). Nói như 

bây giờ, làm trụ trì phải có ba điều kiện thì quý vị mới trở thành vị 

trụ trì giỏi, hộ trì chánh pháp, giáo hóa chúng sanh. Ba điều kiện gì 

vậy? Thứ nhất là đạo lực, thứ hai là duyên lực, thứ ba là trí lực. Ba 

điều kiện ấy rất trọng yếu. “Đạo là Thể, Duyên và Trí là Tướng 

Dụng”. Phải thực sự có Đạo! Thế nào là Đạo? Minh tâm kiến tánh là 

Đạo. 

[7] Đạo là thực sự thông đạt, hiểu rõ Thật Tướng của các pháp. 

Trong thế gian này, bất cứ hoàn cảnh nào, thuận cảnh, nghịch cảnh, 

thuận duyên, ác duyên, thực sự chẳng nhiễm mảy trần. 

Kinh Kim Cang nói: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng... 

Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh” (Phàm những gì 

có tướng đều là hư vọng… Hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, 

bọt, bóng), toàn là nói về sự thật. Chẳng những pháp thế gian chẳng 

nhiễm trước, mà Phật pháp cũng chẳng nhiễm trước, đấy là chân 

chánh hữu đạo! 

Như trong kinh luận thường hay nói “tùy duyên nhưng chẳng 

phan duyên”, tùy duyên nhưng chẳng chấp vào tướng tùy duyên. 

Đấy là điều kiện đầu tiên. Nếu vẫn còn có một mảy vọng tưởng, 

chấp trước chưa thể buông xuống thì sẽ không được! 

[8] Sau khi được ấn khả, Sư không định cư, trụ trì tại bất kỳ một 

ngôi chùa nào nhất định mà lúc thì sống ở trên thuyền, có khi trong 

túp lều tranh đơn sơ và tự xưng là Huyễn Trú Lão Nhân, nơi am 

tranh đặt bảng là Huyễn Trụ am. Từng có rất nhiều vị Tăng đến tham 

vấn và ngưỡng mộ gọi Sư là Cổ Phật Giang Nam.. 

[9] Tác phẩm của Sư lưu truyền trong đời rất nhiều, ví dụ như 

Trung Phong Quảng Lục, 3 quyển; Huyễn Trú Am Thanh Quy 1 

quyển; Nhất Hoa Ngũ Diệp, 5 quyển... Quyển Trung Phong Pháp 
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Ngữ và Tín Tâm Minh Tịch Giải Nghĩa của Sư đã được HT Thích 

Duy Lực dịch Việt. 

[10] Vào ngày 14 tháng 8 năm thứ 3 niên hiệu Chí Trị (至治), Sư 

nói kệ từ biệt đại chúng rồi an nhiên tọa Thiền thị tịch, hưởng thọ 61 

tuổi, chúng đệ tử xây tháp thờ nhục thân ở núi Thiên Mục. 

Bài kệ thị tịch của Sư: 

Ta có một câu 

Phó chúc Đại-chúng. 

Lại hỏi thế nào 

Vốn chẳng căn cứ. 

Vua Nguyên Văn Tông sắc phong thụy hiệu là Trí Giác Thiền 

Sư, đến đời vua Nguyên Thuận Tông ( sau 11 năm ) ban thêm thụy 

hiệu là Phổ Ứng Quốc Sư. 

. 
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Thiền Sư Thiên Nham Nguyên Trường 

Tổ thứ 57, đời thứ 20 Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Thiền Sư Thiên Nham Nguyên Trường (1284-1357). Ngài 

thuộc đời thứ 24 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 20 

của Thiền Phái Lâm Tế. 

Ngài có pháp hiệu là Vô Minh, là một vị Thiền Sư nổi tiếng 

của Tông Phái Lâm Tế. Sư Phụ của Ngài là Thiền Sư Trung 

Phong Minh Bổn, và đệ tử nối pháp của Ngài là Vạn Phong 

Thời Uỷ. 

Năm 7 tuổi, Ngài phát tâm tu học. Năm 19 tuổi, Ngài xuất 

gia thọ giới Cụ túc, theo học giới luật ở chùa Linh Chi, tỉnh 

Triết Giang. 
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Sau đó, Ngài lên đường cầu pháp học với Thiền Sư Trung 

Phong Minh Bổn và được Thiền Sư giao cho tham công án 

“con chó của Triệu Châu”. 

Sư Phụ giải thích về công án “con chó của Triệu Châu”. 

Ngài Triều Châu là một vị Thiền Sư nổi tiếng, Ngài đi khắp nơi 

không trụ ở chùa nào. Đến 80 tuổi, Ngài mới dừng chân và 

giáo hoá thêm 40 năm và Ngài viên tịch năm 120 tuổi. 

Khi Ngài Triệu Châu dừng bước, có một vị Tăng thưa hỏi: 

“Con chó có Phật tánh không?” 

Ngài đáp liền “Con chó không có Phật tánh”. 

Vị Tăng thối tâm vì hy vọng Ngài đáp “Con chó có Phật 

tánh”. 

Vị Tăng bất mãn, mở miệng trách “Từ trên chư Phật xuống 

đến loài côn trùng, tất cả đều có Phật tánh (trong Kinh Đại Bát 

Niết Bàn), tại sao Ngài Triệu Châu nói là con chó không có 

Phật tánh”. 

Ngài Triệu Châu trả lời “Vì nghiệp thức che đậy”. 

Vị Tăng hoan hỉ chấp nhận. 

Sư Phụ giải thích, Phật tánh giống như trăng Rằm tháng 8. 

Ở Melbourne ngày Rằm tháng 8 không bao giờ thấy trăng vì bị 

mây che khuất. 

Trăng luôn hiện hữu, không chỉ ngày Rằm mới có trăng 

nhưng vì tùy vị trí của mặt trăng thì mới thấy được. 

Sư Phụ ngâm câu thơ của thi hào Bùi Giáng 

    “Em về mấy thế kỷ sau 

     Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không “. 

Bạch Sư Phụ, nhân bài giảng của Sư Phụ hôm nay, con mới 

hiểu câu thơ của Bùi Giáng. Sp có nhấn mạnh “màu sắc” của 

"vầng trăng Phật tánh" vẫn nguyên vẹn như ngày nào, chưa bao 

giờ đổi màu. 
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Nghiệp cũng được Nguyễn Du nhắc đến trong truyện Kiều: 

      “Đã mang lấy nghiệp vào thân 

       Cũng đừng oán trách trời gần trời xa” 

       Thiện căn ở tại lòng ta 

       Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. 

Sư Phụ giải thích có bốn loại nghiệp: 

1/Cực trọng nghiệp: nghiệp nặng nhất như giết cha, giết 

mẹ, giết A la hán...(tội ngũ nghịch) còn gọi là Vô gián nghiệp. 

2/Cận tử nghiệp: nghiệp tạo ra ngay trước lúc chết, nghiệp 

này rất quan trọng vì nó chi phối đến con đường tái sinh của 

người quá cố 

3/Tập quán nghiệp: tạo ra từ thói quen dần dần trở thành 

tập quán, tác thành cá tính con người. Tập quán nghiệp tốt có 

thể giúp con người hoan hỷ khi chết và ngược lại. 

4/Tích lũy nghiệp: Nghiệp này như chỗ chứa đựng các 

nghiệp của một chúng sinh, cũng là đường dẫn người chết đi tái 

sanh kiếp sau. 

Sư Phụ lưu ý: Mục đích của pháp tu Thiền, Tịnh, Mật, tuy 

có khác nhau nhưng tất cả đều nhắm vào mục đích duy nhất là 

giúp nghiệp thức của hành giả dừng lại, khi nghiệp thức dừng 

thì trí tuệ phát sáng, Phật tánh hiển lộ. Ở đây Tổ Sư thiền, chư 

Thiền Sư dùng phương pháp "biết vọng không theo" ngay 

trong mỗi sát na khi niệm dấy khởi. 

Một hôm, một vị Tăng hỏi Ngài Triệu Châu “Con chó có 

Phật tánh không?” 

Ngài đáp “Có Phật tánh”. 

Vị Tăng phản đối: “Trước nói không sao nay lại nói có”. 

Ngài đáp: “vì biết mà cố phạm nên bị đọa”. 

Có Phật tánh, nhưng cố phạm tội thì Phật tánh không hiển 

lộ. 
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Thiền Sư Thiên Nham Nguyên Trường tham công án 3 năm 

ròng rã, một hôm, Sư nghe tiếng chim hót, bèn đạt ngộ, mừng 

rỡ đến tìm Sư Phụ Minh Bổn cầu xin ấn chứng, nhưng không 

được Sư Phụ Trung Phong Minh Bổn chứng nhận. Sư gắng sức 

chuyên tâm tham thiền, quyết ngộ triệt để. 

Đêm hôm đó, có con chuột chạy làm đổ chén thức ăn của 

con mèo rơi xuống đất phát ra tiếng động. 

Sư nghe tiếng bát vỡ liền triệt ngộ, mọi thứ nghi tình trước 

kia đều tan biến, thấu triệt Phật tánh, không còn chỗ nghi ngại. 

Ngài Minh Bổn hỏi: “Vì sao Triệu Châu không nói” 

Sư đáp “Chuột ăn cơm mèo” 

Ngài Minh Bổn bảo: “Chưa được” 

Sư thưa “Chén cơm đổ bể” 

Ngài Minh Bổn nói “Bể rồi thì sao”. 

Sư thưa “Bể rồi thì gạch vụn”. 

Đến đây, Ngài Minh Bổn chấp nhận hoàn toàn, mỉm cười 

vui vẻ ấn khả và truyền pháp Lâm Tế Chánh Tông cho Sư. 

Sư được Vua Nguyên kính trọng và ban cho ba đạo hiệu, 

đạo hiệu thứ ba là Phổ Ứng Diệu Trí Hoằng Biện. 

Ngày 14-6-1357, Sư có chút bệnh, gọi chúng dặn dò và viết 

kệ, rồi ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế 74 tuổi, 56 hạ lạp. 

Bài kệ của Sư để lại: 

     Bình sinh lắm lời 

     Nay đã thua thiệt 

    Một câu vang trời 

   Chánh Pháp Nhãn Diệt. 

Sư Phụ giải thích, diệt là một trong 4 chữ, khổ tập diệt đạo. 

Diệt là chấm dứt mọi phiền não, an trú trong vắng lặng, Niết 

bàn tịch tĩnh 
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Nhãn là thấy sắc đưa vào A lại da thức sanh vọng tưởng. 

Muốn ra khỏi sanh tử phải có con mắt diệt, không đắm nhiễm. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Thiên Nham Nguyên Trường (1284-1357) 

của Hòa Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch 

Việt. 

Bám không chấp hữu dụng tâm sai 

Liễu nghĩa đạo trung nào có hai 

Chim hót, sẻ kêu, bày diệu đế 

Mèo quào, chuột chạy, hiển chân đài 

Gạch tan, chén nát về nguyện trạng 

Nước chảy, gió lay, nổi sóng dài 

Triệt ngộ hoát nhiên chân thể hiện 

Đại viên cảnh trí chiếu bao ngày. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Chánh Pháp Nhãn Diệt” trong kệ thị tịch ... 

là lời khuyên cốt yếu để lìa sanh tử ! 

 

(Có nghĩa là NGAY CÁI THẤY NÀY MÀ THẤY ĐƯỢC 

THẬT TƯỚNG THÌ CÓ NIẾT BÀN 

- MUỐN RA KHỎI VÒNG SINH TỬ , nhìn thấy THỂ 

TÁNH CỦA CUỘC ĐỜI MÀ KHÔNG TRÚ TRƯỚC ) 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Thiên 

Nham Nguyên Trường. Bài Pháp thoại quá tuyệt vời giữa Đạo 

và Đời Từ những câu thơ của Đại văn Hào Nguyễn Du và của 

Thi sĩ Bồ tát Bùi Giáng đã giúp cho chúng đệ tử nhìn ra Phật 

Tánh tựa ánh trăng Lăng già đêm Rằm, thấy được hay không 

hãy bình tĩnh chờ mây tan trăng hiện... đừng lăng xăng mà tạo 

ra nhiều nghiệp thức vô minh. Kính đa tạ và tri ân những kinh 

nghiệm mà Thầy đã thu thập từ người Á Đông và Tây Phương 

trong những lễ tưởng niệm khi một người ra đi ... Tang lễ là 

một loại hình thức để tôn vinh sự thành công của một đời 

người và gia đình sẽ được hưởng ân đức mà người quá cố để 

lại ... Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Quả đúng tiếng sấm vang Trời, trong kệ thị tịch [ 1] 

Tổ thứ hai mươi, Thiền phái Lâm Tế dạy khuyên 

Nối pháp Sư Phụ Trung Phong Minh Bổn dưới Triều Nguyên 

Tu học từ 7 tuổi nhưng xuất gia, thọ Cụ túc 19 tuổi 

Ngưỡng mộ Ngài Thiên Nham Nguyên Trường, 

...hơn ba năm tham cứu! 

Chỉ một công án "Con Chó của Ngài Triệu Châu" 

Có Phật Tánh hay Không có ...bởi vì đâu? 
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Kính đa tạ Giảng Sư: 

nhắc lại cho chúng đệ tử cùng thấu triệt [2] 

Bốn loại nghiệp qua bài pháp thoại giúp phân biệt [3] 

Sách tấn bằng những tin tức hiện nay 

Khuyên Phật tử phải gieo nhân tốt để ngày mai 

Sẽ ra đi thanh thản, an lành khi cận tử nghiệp đến! 

 

Tích sử Tổ Nguyên Trường triệt ngộ qua câu chuyện [4] 

Chỉ là giải đáp...cặp đối đãi giữa Có và Không 

Mời xem Vô môn Quan giải thích sẽ thông[5] 

Và 8 câu thơ của Ngài Hư Vân tán thán[ 6] 

 

Bốn Đạo hiệu được vua ban ...thật xứng đáng ! [7] 

 

Nam Mô Thiên Nham Nguyên Trường Thiền Sư tác đại 

chứng minh. 

 

Huệ Hương 

22/4/ 2021 

 

 

 
 

[1] 

Đến ngày 14 tháng 6 năm 1357, Sư có chút bệnh, bèn gọi chúng 

đến dặn dò rồi ngồi kiết già viết kệ thị tịch: 

Bình sinh lắm lời 

Nay đà thua thiệt 

Một câu vang trời 

Chính pháp nhãn diệt 

Viết xong, Sư an nhiên thị tịch, hưởng thọ 74 tuổi đời và 56 hạ lạp 
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[2]  

Có vị Tăng hỏi:  “Con chó có Phật Tánh không?" 

Sư đáp: Không. 

- Trên đến chư Phật, dưới đến loài trùng kiến đều có Phật tánh, 

vì sao con chó không có Phật tánh? 

- Vì nó còn có nghiệp thức. 

Lại, có người hỏi:- Con chó có Phật tánh không? 

Sư đáp:- Có. 

- Đã có Phật tánh vì sao chui vào trong đãy da? 

- Vì biết mà cố phạm. 

[3] 

Nghiệp gồm có 4 loại: Cực trọng nghiệp, Cận tử nghiệp, Tập 

quán nghiệp, Tích lũy nghiệp, 

1-Cực trọng nghiệp là những nghiệp cực ác như phạm tội ngũ 

nghịch, hoặc phạm giới liên tục như sát sanh liên tục, tà dâm liên 

tục…vẫn có thể phải chịu quả của vô gián nghiệp. 

2-Cận tử nghiệp là những hành động, tư tưởng, hay lời nói phát 

khởi trước khi qua đời, được cho là có thể tác động đến tiến trình tái 

sinh của một chúng sanh. 

3-Tập quán nghiệp là nghiệp được hình thành theo thói quen, tạo 

nên tính cách đặc thù của mỗi người. 

4-Tích lũy nghiệp là nghiệp chất chứa từ nhiều kiếp, có thể là 

những nghiệp giống nhau hay những nghiệp khác nhau. 

[4] Sau đó, Sư đến yết kiến và học Thiền với Thiền Sư Trung 

Phong Minh Bản và được Ngài dạy cho tham cứu công án Con chó 

của Triệu Châu (Con chó không có Phật tính) và chuyên tâm đề khán 

công án này suốt 3 năm. Một hôm, Sư nghe tiếng chim hót, bèn đại 

ngộ, mừng rỡ tìm đến Ngài Trung Phong cầu ấn chứng. 

Tuy nhiên, khi Sư trình sở ngộ, Thiền Sư Trung Phong không 

chấp nhận và gạt bỏ hết, làm Sư cảm thấy rất ấm ức. 

Nhưng nhờ điều này mà Sư gắng sức chuyên tâm tham cứu hơn, 

quyết ngộ bản tâm cho triệt để. 
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Đêm hôm đó, có con chuột chạy làm đổ chén thức ăn của mèo 

rơi xuống đất phát ra tiếng động, Sư nghe tiếng bát vỡ liền triệt 

ngộ(đại ngộ triệt để). Nhân đây mọi nghi tình từ trước đều tan vỡ 

hết, không còn chỗ nghi ngại, thấu triệt Phật Tính. Và đến cầu Thiền 

Sư Trung Phong ấn chứng lần nữa. 

Thiền Sư Trung Phong hỏi: 

-Vì sao Triệu Châu không nói? 

Sư đáp: -Chuột ăn cơm mèo! 

Trung Phong bảo: -Chưa được! 

Sư đáp: -Chén cơm đổ bể! 

Trung Phong hỏi: -Bể rồi thì sao? 

Sư đáp: -Vỡ thành gạch vụn! 

Đến đây Thiền Sư Trung Phong Minh Bản mới hoàn toàn chấp 

nhận, mỉm cười vui vẻ ấn khả chứng minh và truyền pháp Lâm Tế 

Chính Tông cho Sư. 

[5] 

Theo Vô Môn Quan 

Khi nghi vấn tham cứu chữ KHÔNG ngày đêm đề tỉnh, đừng 

hiểu theo hư vô, đừng hiểu theo hữu vô, như lưỡi chạm một hòn sắt 

nóng, muốn nhổ mà nhổ không ra, hiểu hết chỗ hiểu ác, biết ác, lần 

lần thuần thục, tự nhiên trong ngoài đập thành một khối như người 

câm nằm mộng, chỉ tự mình biết. Bỗng nhiên đập vỡ, kinh trời lở 

đất. Như tướng quân có đại đao trên tay, phá tan ải giặc vào trong, 

gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, ở trên bờ sanh tử được đại tự tại. 

Dạo chơi ở trong 4 loại 6 đường mà chứng được du hí tam muội. Chỉ 

cần để tỉnh một lần, dốc hết tâm lực một đời giải quyết chữ không, 

nếu làm hoàn toàn không gián đoạn, như người cầm sẵn cây đuốc 

pháp trong tay. Có bài tụng rằng: 

Phật tánh con chó 

Đề ra chánh lệnh 

Vừa vướng có không 

Tan thân mất mạng 
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Thật ra, ý nghĩa của chữ không trong công án này không có gì là 

quan trọng. Cũng như mọi biểu tượng, chữ này không chứa đựng 

một sự thật nào. Vào một thời điểm khác, cùng một câu hỏi bởi một 

vị Tăng khác, Triệu Châu đã trả lời là “Có!”. Câu trả lời thật ra tùy 

thuộc ở người hỏi, hay đúng hơn ở phản ứng mà vị thầy muốn gây 

nên nơi người học trò. 

Lập tức khi người học trò tìm câu trả lời, đắn đo suy nghĩ dù chỉ 

là một giây giữa không và có, xem không là hư vô, hay lạc vào giữa 

có và không có, y đã đi sâu vào sai lầm. Cái không của Triệu Châu 

có thể xem như một lưỡi kiếm bắt người hành giả phải buông bỏ, 

bằng cách cắt đứt mọi nắm bắt bằng khái niệm 

[6] 

Bám không chấp hữu dụng tâm sai 

Liễu nghĩa đạo trung nào có hai 

Chim hót, sẻ kêu, bày diệu đế 

Mèo quào, chuột chạy, hiển chân đài 

Gạch tan, chén nát về nguyện trạng 

Nước chảy, gió lay, nổi sóng dài 

Triệt ngộ hoát nhiên chân thể hiện 

Đại viên cảnh trí chiếu bao ngày. 

(Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Thiền Nham Nguyên 

Trường (1284-1357) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh 

dịch Việt). 

[ 7] 

Sư được Vua Nguyên kính trọng và từng nhiều lần ban các danh 

hiệu cao quý như: Phổ Ứng Diệu Trí Hoằng Biện, Phật Huệ Viên 

Giám Đại Nguyên Phổ Tế, Phật Huệ Viên Minh Quảng Chiếu Vô 

Biên Phổ Lợi Đại Thiền Sư. 
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Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy (1303-1381) 

Tổ thứ 21 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Vạn Phong Thời Ủy (1303-1381). 

Ngài thuộc đời thứ 25 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ 

thứ 21 của Thiền phái Tông Lâm Tế. 

Thời đại Ngài dưới thời Nhà Nguyên, từ Hốt Tất Liệt người 

Mông Cổ chiếm Trung Hoa trị vì gần 100 năm từ 1271 đến 

1368, và  quân Nguyên từng kéo quân sang xâm chiếm Việt 

Nam và bị Vua Trần Nhân Tông (về sau đi xuất gia và trở 

thành Sơ tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử) đánh đuổi ra khỏi 

nước Việt Nam. 
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Ngài là đệ tử của Thiền Sư Thiên Nham Nguyên Trường, 

và có đệ tử nối pháp là Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì. 

Sư Phụ đọc thuộc lòng các vị Tổ từ Sơ tổ Ca Diếp đến tổ 

thứ 71, là Thiền Sư Minh Hải Pháp Bảo, con kính ngưỡng trí 

nhớ siêu việt của Sư Phụ, con xin ghi chép phương danh của 

Chư Tổ Sư để ôn học về cuộc đời đạo hạnh của quý Ngài. 

Ngài có họ Kim, người tỉnh Chiết Giang. Ngài xuất gia từ 

thuở nhỏ. Năm 11 tuổi, sau khi đọc Kinh Pháp Hoa, Ngài tỉnh 

ngộ, Ngài đã liễu đạt được cốt tủy của Kinh Pháp Hoa, Ngài là 

thần đồng tái sanh. 

Sư Phụ kể ở Việt Nam có Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa 

Thượng Trí Tịnh, cũng là có túc duyên với Kinh Pháp Hoa, 

dịch Kinh Pháp Hoa, thọ trì Kinh Pháp Hoa. 

Hòa Thượng Trí Thủ đúc kết cốt tủy của Kinh Pháp Hoa: 

Một lòng kính lạy Phật đà 

Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai 

Con nguyện mặc áo Như Lai 

Con nguyện ngồi tòa Như Lai muôn đời. 

Sư Phụ giải thích, ở nhà Như Lai chính là an trụ trong tâm 

từ bi. Mặc áo Như Lai là tu hạnh nhẫn nhục và ngồi tòa Như 

Lai là pháp không. Tu 3 pháp là đủ tư lương để trở về cội 

nguồn tâm linh, giải thoát sanh tử luân hồi. 

Sư lên đường đến chùa Phật Chỉ, tỉnh Triết Giang. Một hôm 

Sư nghe luật Sư Tông cử công án “đạp ngã tịnh bình” của 

Thiền Sư Quy Sơn. 

Sư Phụ kể lịch sử, Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu là đệ tử của 

Tổ Bách Trượng Hoài Hải. Tổ Bách Trượng có hơn 500 đệ tử 

giỏi. Thiền Sư Hoa Lâm là Sư huynh của Thiền Sư Quy Sơn 

Một hôm có Thiền Sư Tư Mã Đầu Đà cùng thời với Tổ Bách 

Trượng. 
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Ngài Tư Mã trước kia là một thầy chuyên coi phong thủy rất 

giỏi, khi đi qua tỉnh Hồ Nam thấy ngọn núi Đại Quy rất đẹp, sẽ 

là một thánh địa trong tương lai, có thể dung chứa 1500 người. 

Tổ Bách Trượng hỏi: “Tôi có thể tới đó không?” 

Ngài Tư Mã trả lời: “Ngài là xương, núi là thịt”,  ý nói là 

Tổ đã già, không phải chỗ cho Tổ. 

Tổ Bách Trượng hỏi Ngài xem trong chúng có ai là người 

có khả năng tiếp nhận thánh địa này. 

Tổ Bách Trượng gọi Ngài Hoa Lâm ra. Ngài Tư Mã nói vị 

này chưa được. 

Tổ Bách Trượng gọi Ngài Linh Hựu ra. Ngài Tư Mã nói 

đây chính là chủ nhân của Đại Quy về sau. 

Sư huynh Hoa Lâm nghe tin này đến thưa với Sư Phụ Bách 

Trượng rằng: “Con là thượng thủ, tại sao Sư đệ Linh Hựu được 

chọn Trụ trì?”. Tổ Bách Trượng muốn đánh tan sự nghi ngờ 

của đệ tử lớn Hoa Lâm và đại chúng, Ngài bèn ra một câu đố 

“Nếu ai trong chúng này nói được một câu xuất cách, ta sẽ cho 

đi Trụ trì Đại Quy”. 

Tổ Bách Trượng liền chỉ tịnh bình hỏi: “Không được gọi là 

tịnh bình, các con gọi là gì?” 

Ngài Hoa Lâm thưa:  Không thể gọi là cây lủng” 

Tổ Bách Trượng nhìn Sư Linh Hựu, Ngài bèn bước tới đạp 

ngã tịnh bình rồi đi ra khỏi thiền đường. 

Tổ Bách Trượng vổ tay ấn chứng và chọn Ngài Quy Sơn 

Linh Sơn là chủ nhân của núi Đại Quy. 

Núi Đại Quy là một ngọn núi hoang sơ, đầy thú dữ. Ngài 

Quy Sơn đến ở đó suốt 7 năm, lấy vỏ cây làm áo, thức ăn là trái 

cây rừng, kham nhẫn đào luyện nội tâm. Ngài hàng phục thú 

dữ, Ngài nói với chúng: “Tôi là người tu hành, nếu quý vị 

muốn ăn thịt tôi thì cứ ăn, nếu không thì quý vị nên đi chỗ 
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khác”. Sau đó các thú dữ đi hết. Dân làng hay tin Thiền Sư 

Quy Sơn hàng phục được thú dữ, kéo lên xây thiền viện cho 

Ngài, từ từ thiền viện nổi tiếng có hơn 1000 vị đến tu học như 

lời tiên tri của Thiền Sư Tư Mã Đầu Đà trước kia. 

Ngài Quy Sơn Linh Hựu viết cẩm nang “Quy Sơn Cảnh 

Sách” dạy chúng tu học . 

Ngài Vạn Phong Thời Ủy khi nghe công án “Quy Sơn đạp 

ngã tịnh bình” thì hoát nhiên đại ngộ. Sư đến Thiền Sư Thiên 

Nham Nguyên Trường để trình kiến giải. 

Một hôm Ngài Vạn Phong đến yết kiến Thiền Sư Thiên 

Nham Nguyên Trường, 

Ngài Thiên Nham hỏi Ngài Vạn Phong: “Con đem cái gì tới 

gặp Sư phụ?”. 

Ngài Vạn Phong đưa nắm tay (thể hiện tánh thấy). 

Ngài Thiên Nham hỏi thử: “Đã chết và thiêu hủy rồi lấy gì 

an thân lập mệnh”. 

Sư Phụ giải thích, tận trừ vô minh, phiền não là chết và 

thiêu hủy. 

Ngài Vạn Phong ngâm hai câu thơ trình Sư phụ Thiên 

Nham: 

Bọt bèo sinh diệt đâu tồn tại 

Gió lặng sóng yên trăng chiếu soi. 

Sư phụ giải thích: Thiền Sư Vạn Phong thấm nhuần tư 

tưởng Kinh Kim Cang nên mới thốt ra 2 câu thơ trên quá hay 

để trình sở đắc của mình. Các pháp hữu vi như bọt bèo vô 

thường không bao giờ tồn tại và gió thức phân biệt, sóng tâm 

vọng tưởng lặng yên thì trăng Phật tánh rực sáng chiếu soi. 

Ngài Thiên Nham Nguyên Trường trao chức thủ chúng thay 

thế Sư Phụ Thiên Nham hướng dẫn đồ chúng tu tập và chính 

thức kế thừa gia tài Pháp bảo của Tông Lâm Tế đời thứ 21. 
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Ngày 15-1-1381, đời Vua Minh Thái tổ, Sư ngồi kiết già an 

nhiên thị tịch, thọ thế 79 tuổi, Sư để lại Vạn Phong Thời Ủy 

ngữ lục. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy của Hòa Thượng Hư 

Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

Bỗng dưng tham tỏ thấu chăng nào 

Niệm Phật là ai, nói nói mau 

Nhướng mắt giơ tay hàm nhất nghĩa 

Gật đầu cúi xuống tột trần lao 

Ra uy hét lớn rền trời đất 

Sư tử hống vang, tợ sóng trào 

Ly tướng bặt tăm nào chỗ trụ 

Bồ Đề mỗi lúc một thêm cao. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy, một Thiền Sư 

xuất gia từ thuở nhỏ, một vị thần đồng tái sanh, năm 11 tuổi, 

Ngài đọc kinh Pháp Hoa đã có chỗ tỉnh ngộ, và Ngài triệt ngộ 

khi nghe công án “Qui Sơn đạp ngã tịnh bình”, Ngài đã vượt 

lên trên sự sanh diệt của “Bọt bèo sinh diệt đâu tồn tại. Gió 

lặng sóng yên trăng chiếu soi”. Sự ra đời của Ngài như là một 

nối tiếp cho dòng suối Tào Khê không bị gián đoạn. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ngôn ngữ không đánh lừa được 

sự triệt ngộ của Tổ Sư Thứ 21 Thiền phái Lâm Tế 

 
Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 21 thiền phái 

Lâm Tế: Ngài Vạn Phong Thời Uỷ. Kính đa tạ và Tri ân Thầy 

đã ngâm 4 câu thơ mà Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ đã niệm 

ân Kinh Pháp Hoa ( Một lòng kính lạy Phật Đà - Ngàn đời con 

nguyện vào nhà Như Lai- Con hằng mặc áo Như Lai -Con ngồi 

Pháp tọa Như Lai muôn đời ) và chi tiết rõ các kệ pháp phái tại 

VN . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 
Kỳ đặc, thần đồng Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy 

Từ nhỏ xuất gia, 11 tuổi chút tỉnh ngộ Pháp Hoa (1) 

Nhiều năm nghi tình câu thoại đầu chẳng tìm ra (2) 

Chợt triệt ngộ với “Đạp đổ tịnh bình” công án (3) 

 
Tìm đến Sư Phụ ( 4) ấn chứng Thể tánh sáng 

Ngôn ngữ nào đánh lừa ...Ông chủ đã điều phục Tâm 

Bài kệ chứng minh ...như tiếng Sư tử gầm (5) 

Chứa đựng cốt tủy Kinh Kim Cang và liễu ngộ! 

 
Kính đa tạ Giảng Sư ... đi sâu vào 

...kệ truyền thừa Pháp Phái từ dạo đó (6) 

Trộm nghĩ căn nguyên Phật Đạo muốn liễu thông 

Chỉ cần nghiêm mật Giới Định Huệ làm tông 

Dù trải ngàn đời ..... thong dong giữa dòng sinh tử! 
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Tự tại, làm chủ mình ...Ngài Vạn Phong Thời Ủy(7) 

“Chẳng phải Tâm, Chẳng phải Phật, chẳng phải vật” không chỗ trụ! 

Như lời tán thán của HT Hư Vân ( 8) 

Bằng phủ định để hành giả ly tướng bặt tăm 

Ngôn ngữ không thể đánh lừa bậc giác ngộ! 

 

Nam Mô Vạn Phong Thời Ủy Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

26/4/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sư họ Kim, người ở Lạc Thanh, Ôn Châu. Sư xuất gia từ thủa 

còn ấu thơ, đến năm 11 tuổi đọc Kinh Pháp Hoa có chỗ tỉnh ngộ liền 

đến Hàng Châu thọ giới Cụ túc 

Có nghĩa là Ngài đã thấu "Vào nhà Như Lai là Tâm Từ bi - Mặc 

áo Như Lai : Nhẫn Nhục và Ngồi Toà Như Lai là hiểu rõ Pháp 

KHÔNG? " 

(2) 

Sau đó, Sư đến yết kiến Thiền Sư Hổ Bào Phổ Thành, Phổ 

Thành dạy Sư tham thoại đầu câu: "Không phải tâm, không phải 

Phật, không phải vật". Sư tham cứu một thời gian dài vẫn không liễu 

ngộ, chán nản đến chùa Phật Chỉ núi Đạt Bồng, Minh Châu (nay là 

Ninh Ba, Triết Giang) tiếp tục khán thoại đầu. 
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(3) 

« Hòa thượng Qui Sơn trước kia ở với Bách Trượng, giữ chức 

điển tòa (đầu bếp). Bách Trượng sắp chọn người đến núi Đại Qui 

làm Trụ trì, bèn mời Sơn cùng ông thủ tòa Hoa Lâm ra đối đáp trước 

chúng, ai nói trúng sẽ được đi. Bách Trượng đặt một tịnh bình (chai 

nước) dưới đất, rồi hỏi: ‘Không được gọi là tịnh bình, thì gọi là gì ? 

Ông thủ tòa đáp: “Không thể gọi nó là khúc cây”. Bách Trượng 

quay sang hỏi Sơn. Sơn liền đá đổ tịnh bình rồi quay đi. Bách 

Trượng cười lớn, nói: ‘Thủ tòa đã thua hòn núi rồỉ’. Và phái Sơn đi 

làm Tổ khai sơn. » 

Như vậy, trong khi thủ tòa Hoa Lâm còn bị sa lầy vào sự mô tả 

bằng lời nói, Qui Sơn đã vượt qua khỏi những dính mắc, ngôn từ, 

khẳng định cũng như phủ định, bằng cách chỉ thẳng vào bằng một 

động tác làm cho đồ vật được lập tức nhận ra không đắn đo gì. 

(4) Một hôm, Sư đến tham yết Thiền Sư Thiên Nham. Tổ hỏi: 

“Ông đem cái gì gặp lão Tăng đây?” 

Sư giơ nắm tay lên nói: “Cái này gặp Hòa Thượng đây!” 

Tổ hỏi: Đã chết và thiêu hủy rồi, vậy an thân lập mệnh ở chỗ nào? 

(5) 

Sư ngâm bài kệ: 

Bọt bèo sanh diệt đâu tồn tại 

Gió lặng sóng yên trăng chiếu soi! 

Nghe vậy Thiền Sư Thiên Nham rất vui mừng và cử Sư làm Thủ 

Tòa lãnh đạo chúng tu 

(6) 

Sư có xuất bài kệ Pháp Phái như sau: 

祖道戒定宗 Tổ Đạo Giới Định Tông 

方廣證圓通 Phương Quảng Chứng Viên Thông 

行超明實際 Hành Siêu Minh Thiệt Tế 

了達悟真空 Liễu Đạt Ngộ Chân Không. 

Thiền phái Lâm Tế nối tiếp truyền thừa đến đời thứ 39, lại xuất 

hiện Thiền Sư Ngộ Thiệu – Minh Lý (1836–1889), Thiền Sư Trụ trì 

chùa Thập Tháp ở Bình Định có kệ xuất như sau: 
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如 日 光 常 照 Như Nhật Quang Thường Chiếu 

普 周 利 益 同 Phổ Châu Lợi Ích Đồng 

信 香 生 福 慧 Tín Hương Sinh Phước Huệ 

相 繼 振 慈 風 Tương Kế Chấn Từ Phong. 

Kệ xuất này được truyền thừa tại Chùa Quốc Ân ở Huế; Chùa 

Thập Tháp Di Đà ở Bình Định; Chùa Hải Đức ở Nha Trang và các 

thế hệ kiếp tiếp có các vị Thiền Sư lỗi lạc tại chùa Thập Tháp Di Đà 

như: Thiền Sư Minh Giác – Kỳ Phương (1682–1744); Thiền Sư 

Thiệt Kiến – Liễu Triệt (1702–1764); Thiền Sư Ngộ Thiệu – Minh 

Lý (1836– 1889); Thiền Sư Chơn Luận – Phước Huệ (1869–1945)… 

Hòa thượng Ngộ Tánh -Phước Huệ (1875–1963) Trụ trì chùa Hải 

Đức ở Nha Trang, khai sơn chùa Hải Đức ở Huế; Hòa thượng Như 

Đông – Đắc Ân (1873–1935) Trụ trì chùa Quốc Ân ở Huế. 

Riêng tại VN từ thời Ngài Thiệt Diệu Liễu Quán 

KỆ XUẤT CỦA THIỀN SƯ THIỆT DIỆU – LIỄU QUÁn tại 

Huế người VN 100% 

Thiền Sư Thiệt Diệu – Liễu Quán (1667–1742) sau khi đắc pháp 

với Thiền Sư Minh Hoằng -Tử Dung đã lập chùa Thiên Thai Thiền. 

Bài kệ này ban đầu là chữ Huyền chứ không phải chữ Nguyên. Sau 

vì kỵ tên húy của Vua Khang Hy nên trại qua thành chữ Nguyên. 

Tông tự (tức là chùa Thiền Tôn ngày nay) và xuất kệ truyền pháp. 

Bài kệ của Tổ gồm 48 chữ như sau: 

實際大道 Thiệt Tế Đại Đạo 

性海清澄 Tánh Hải Thanh Trừng 

心源廣潤 Tâm Nguyên Quảng Nhuận 

德本慈風 Đức Bổn Từ Phong 

戒定福慧 Giới Định Phước Huệ 

體用圓通 Thể Dụng Viên Thông 

永超智果 Vĩnh Siêu Trí Quả 

密契成功 Mật Khế Thành Công 

傳持妙理 Truyền Trì Diệu Lý 

演昌正宗 Diễn Xương Chánh Tông 
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行解相應 Hành Giả Tương Ưng 

達悟真空 Đạt Ngộ Chân Không 

Đến Ngài Minh Hải Pháp Bảo người tỉnh Phước Kiến Trung 

Hoa, sang Việt Nam ở tỉnh Quảng Nam khai sơn Chùa Chúc Thánh, 

lại biệt xuất một bài kệ: 

Minh thật pháp toàn chương 

Ấn chân như thị đồng 

Chúc thánh thọ thiên cửu 

Kỳ quốc tộ địa trường 

(Bốn câu đầu là Pháp hiệu) 

Đắc chánh luật vi tuyên 

Tổ đạo hạnh giải thông 

Giác hoa bồ-đề thọ 

Sung mãn nhân thiên trung. 

*( 4 câu cuối là Pháp tự ) 

(7)  

Một hôm, Thiền Sư Thiên Nham thượng đường nêu câu thoại 

”Chẳng gió, lá sen động, ắt có cá lội quanh”, 

Sư đứng dậy hét một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi. Tổ Sư nói kệ 

khen ngợi: 

Có không chủ khách quát ông. 

Nghìn sông nước chảy ngược dòng lênh đênh. 

Từ đó Sư được kế thừa mạng mạch truyền thừa của Tông Lâm Tế. 

(8) (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Vạn Phong Thời 

Ủy (1303-1381) Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 

“Bỗng dưng tham tỏ thấu chăng nào 

Niệm Phật là ai, nói nói mau 

Nhướng mắt giơ tay hàm nhất nghĩa 

Gật đầu cúi xuống tột trần lao 

Ra uy hét lớn rền trời đất 

Sư tử hống vang, tờ sóng trào 

Ly tướng bặt tăm nào chỗ trụ 

Bồ Đề mỗi lúc một thêm cao. 
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Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì,  

Tổ thứ 59, đời thứ 22 Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Bảo Tạng Phổ Trì. 

Ngài thuộc đời thứ 26 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ 

thứ 22 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Sư Phụ giải thích, Bảo là quý báu, Tạng là kho chứa (kho 

báu, ý chỉ cho Phật tánh) Phổ là cùng khắp, Trì là nắm giữ (Ý 

chỉ nắm giữ Phật pháp để phổ độ quần sanh). 

Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì là đệ tử nối pháp của TS Vạn 

Phong Thời Ủy, Ngài theo hầu TS Vạn Phong suốt 1 thời gian 

dài trước khi ngộ đạo và được Sư Phụ Vạn Phong ấn chứng 

qua bài kệ phó chúc: 
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Nhằm lưng Đại Ngu đấm mạnh liền 

Tam Yếu, tam Huyền bỏ chính thiên 

Lâm Tế nơi hang đàn Sư tử 
Huệ đăng tiếp nối cổ kim truyền 

Sau đó Ngài bắt đầu ra hoằng pháp, đệ tử nối pháp của 

Ngài là Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm (1372-1441)\ 

Sư Phụ giải thích: 

- Tam yếu là ba điều quan trọng trong thiền môn do Thiền 

Sư Nghĩa Huyền đặt ra cho người tu tập: 

1- Lời nói không có tính phân biệt, tạo tác. 

2-Ngàn thánh vào thẳng chỗ huyền ảo. 

3-Bặt dứt ngôn ngữ. 
- Tam huyền là cơ xảo của Tông Lâm Tế, nhằm kích thích 

hành giả tham thiền phát khởi nghi tình. 

1-Thể trung huyền, lời nói phải chất phát, ngay thật, không 

trau chuốt. 

2-Cú trung huyền, lời nói không mắc kẹt tình thức phân biệt. 
3-Huyền trung huyền, lời nói lìa đối đãi hai bên. 

Cốt tủy của tam yếu, tam huyền là: 

Chánh ngữ, ái ngữ, vô ngôn, bặt dứt ngôn ngữ. 

Sư Phụ kể công án ghi lại giai thoại ngộ đạo của Thiền Sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền với Sư phụ Hoằng Bá: 

Ngài Lâm Tế hỏi Sư phụ Hoằng Bá: “Thế nào là đại ý Phật 

pháp.” 

Tổ Hoàng Bá đánh một gậy. 

Ngài Lâm Tế lập lại câu hỏi thì cũng bị đánh một gậy. 
Lần thứ ba hỏi nữa cũng bị đánh một gậy. 

Ngài Lâm Tế xin phép Sư phụ ra đi. Tổ Hoằng Bá khuyên 

nên đến Thiền Sư Đại Ngu để nắm lấy yếu chỉ của Phật pháp. 

Ngài Lâm Tế đến yết kiến Thiền Sư Đại Ngu. Ngài Lâm Tế 

thưa với Ngài Đại Ngu, Ngài là đệ tử của Ngài Hoàng Bá và 
trình sự việc là có thưa hỏi Tổ Hoằng Bá 3 lần đều bị đánh, và 

không biết lỗi chỗ nào xin TS Đại Ngu chỉ giúp. 
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Ngài Đại Ngu khai thị: "Hoàng Bá vì ngươi mà nói chỗ tột 

cùng, người lại đến đây hỏi lỗi hay không lỗi”.  

Ngay câu nói này, Sư liền thông suốt, thưa: "Phật pháp của 
Hoàng Bá chẳng có nhiều." Đại Ngu nắm lại: "Đồ quỷ đái dưới 

sàng, vừa nói lỗi không lỗi bây giờ lại chê Phật pháp Hoàng Bá 

không nhiều. Ngươi thấy đạo gì nói mau!". Sư liền cho Đại 

Ngu ba thoi vào lưng. Ngài Đại Ngu buông Sư ra bảo: "Thầy 

của ngươi là Hoàng Bá, chẳng liên hệ gì với ta!" 

Ngài Lâm Tế ngộ đạo và trở lại hầu Ngài Hoằng Bá, và 

xem hai Ngài Hoằng Bá và Đại Ngu đều là Sư phụ. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì của Hòa Thượng Hư Vân 
do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

"Gia phong đánh hét thật khô khan 

Văn tự ngữ ngôn, khéo luận bàn 

tay đấm Đại Ngu bày thật tướng 

Chân phi Hoằng Bá, rõ tương quan 
Vạn Phong môn hạ toàn Sư tử 

Chót đỉnh Linh Sơn, rợp đại bàng 

Tàn cuộc tử sanh bừng tỉnh mộng 

Lối về tự tại thật an nhàn". 
Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng cho bài pháp về Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì. Sự ngộ đạo 

của Ngài rất đơn giản, nhẹ nhàng, Ngài chứng đắc ngay sau khi 

được Sư phụ Vạn Phong Thời Ủy ban cho bài kệ nói về cốt tủy 

sự ngộ đạo của Tổ Lâm Tế, “tam yếu, tam huyền”, là chánh 
ngữ, ái ngữ, vô ngôn, bặt dứt ngôn ngữ và Ngài nhận ra Phật 

pháp của Hoằng Bá không có nhiều, tất cả chỉ là phương tiện 

để đạt cứu cánh. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Lời phó chúc tiếp nối pháp của Thiền Sư 

“Bảo Tạng Phổ Trì” chứa tất cả cương lãnh  

Thiền phái Lâm Tế! 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp và chi tiết thu nhận được qua 

trí vô Sư, vô ngại biện tài của Thầy về Tổ thứ 22 của Tông Lâm 

Tế. Kính đa tạ và tri ân Thầy nhờ bài pháp thoại này con đã học 

được làm thế nào để loại bỏ dần khẩu nghiệp và quyết sẽ tu tam 

nghiệp vô vi kể từ giây phút này. Kính thọ nhận sự từ bi ban rải 

đạo pháp của Thầy dù chỉ qua 4 câu kệ phó chúc cho Ngài Bảo 

Tạng Phổ Trì . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Huyền ký phó chúc bốn câu của Sư Phụ ( 1) 

Chứa đủ hành trạng Tổ hai hai ...chẳng cần nhiều (2) 

Tông chỉ Lâm Tế triệt ngộ thật tuyệt chiêu( 3) 

Long Tượng nối pháp Ngài thật không kể xiết 

 

Kính đa tạ: 

...lời chỉ dạy từ Giảng Sư ghi thêm vài chi tiết (4) 

Đồng thời nguyện khắc ghi tam nghiệp vô vi 

Bặt dứt vọng tưởng như tích truyện pháp cú còn ghi (5) 

Để  thọ nhận Bảo Tạng, Phổ Trì trân châu được giao phó! 

 

Kinh điển giáo pháp Đại Thừa ghi nhận có: 

Ngoài Địa Tạng thêm Hư Không Tạng Bồ Tát cứu độ quần sanh (6) 

Tán thán trí biện tài Giảng Sư giúp giải thông 

Và liễu tri lời nói Thế Tôn từ phương tiện tìm ra cứu cánh! (7) 
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Tự mình phải vượt đối đãi tìm ra TỊNH MINH THỂ TÁNH 

Như cương lãnh thiền phái Lâm Tế đã được tán dương 

Qua những  câu thơ HT Hư Vân tỏ nghiệm chân thường (8) 

Kính tri ân Bài Pháp thoại giúp tỏ tường mọi nghi vấn! 

 

Nam Mô Bảo Tạng Phổ Trì Thiền Sư tác đại chứng minh . 

 

Huệ Hương 

Melbourne 29/4/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Thiền Sư Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì, Đời thứ 26 sau Lục Tổ 

Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 22 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Khi Sư Phụ Vạn Phong Thời Ủy truyền nối pháp cho Ngài đã nói 

kệ như sau:  

“Nhằm lưng Đại Ngu đánh mạnh liền  

Tam yếu, tam huyền chính bỏ thiên  

Lâm Tế nơi đàng hang Sư tử  

Huệ đăng tiếp nối cổ kim truyền” 
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(2) Thiền Sư đã được tham khán công án Đại Ngu và Câu 

chuyện tích "ba phen đều bị đánh., khi đến hỏi Đại Ý Phật Pháp " 

của Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền . 

Sư đến Đại Ngu, Đại Ngu hỏi: "Ở chỗ nào đến?" Sư thưa: "Ở 

Hoàng Bá đến." Đại Ngu hỏi: "Hoàng Bá dạy gì?" Sư thưa: "Con ba 

phen hỏi đại ý Phật pháp, ba phen đều bị đánh. Chẳng biết con có lỗi 

hay không lỗi?" Đại Ngu cười lớn nói: "Hoàng Bá vì ngươi nói chỗ 

tột cùng, lại đến hỏi lỗi hay không lỗi!" Ngay câu nói này, Sư thông 

suốt, thưa: "Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có nhiều." Đại Ngu nắm 

lại: "Đồ quỷ đái dưới sàng, vừa nói lỗi không lỗi bây giờ lại chê Phật 

pháp Hoàng Bá không nhiều. Ngươi thấy đạo gì nói mau!" Sư liền 

cho Đại Ngu ba thoi vào hông. Đại Ngu buông Sư ra bảo: "Thầy của 

ngươi là Hoàng Bá, chẳng liên hệ gì với ta!" 

Từ giã Đại Ngu, Sư về lại Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy liền bảo: 

"Kẻ này đến đến đi đi, biết bao giờ liễu ngộ." Sư thưa: "Chỉ vì tâm 

lão bà quá thiết tha nên nhân sự đã xong." Nghe Sư thuật lại sự việc 

ở Đại Ngu, Hoàng Bá bảo: "Lão Đại Ngu đã buông lời, đợi đến đây 

ta cho ăn gậy." Sư liền nói: "Đợi làm gì, cho ăn ngay bây giờ", và 

bước đến sau lưng Hoàng Bá tát một cái. Hoàng Bá cười to, bảo: 

"Có một gã điên dám vuốt râu cọp." 

Sau khi ngộ đại ý, Sư vẫn tiếp tục ở lại với Hoàng Bá và những 

cuộc pháp chiến giữa Sư và Hoàng Bá vẫn còn vang vọng đến    

ngày nay. 

(3)Cương lĩnh Tông Lâm Tế nằm trong Tam Huyền Tam Yếu và 

Tứ liệu Giản 

Ngài Lâm Tế thường nói: “Một câu nói phải đủ Tam huyền Tam 

yếu”,  

Nói trong một câu có đủ Tam huyền, trong một huyền có đủ Tam 

yếu. Có huyền có yếu chính là pháp tràng thanh lương tịch diệt ở 

trong biển nhiệt não của tất cả chúng sinh. 
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Tam huyền, Tam yếu: là ba huyền môn và ba yếu tố dùng để tiếp 

dẫn người học của Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, nhằm kích thích 

hành giả phát khởi nghi tình. 

Tam huyền là: 

1. Thể trung huyền: câu nói hoàn toàn không trau chuốt, là câu 

nói được biểu hiện y cứ vào chân tướng và đạo lý của tất cả sự vật. 

2. Cú trung huyền: lời nói chân thật, không dính dáng đến tình 

thức phân biệt, tức không câu nệ nơi lời nói mà ngộ được chỗ huyền 

áo của nó. 

3. Huyền trung huyền (Dụng trung huyền): câu nói huyền diệu, 

lìa tất cả những sự trói buộc, đối đãi về luận lý và ngữ cú. 

Tam yếu là: trong lời nói không có phân biệt tạo tác, nghìn thánh 

vào chỗ huyền áo, đường ngôn ngữ dứt. (Theo TĐPHHQ, tập 5, tr. 

4111). 

(4) Theo bộ sách của Thượng Tọa Như Tịnh LỊCH SỬ TRUYỀN 

THỪA THIỀN PHÁI CHÚC THÁNH có chi tiết như sau:  

Sư họ Vạn sinh vào niên hiệu thứ 3 của đời Nguyên Vũ Tông 

(1310-1387) tại Đai Y Sơn  

Sư tham vấn Thiền Sư Thời Ủy và đắc pháp với pháp danh Tổ 

Đức, hiệu Phổ Trì  

Khi Vua Minh Thái Tổ viên tịch thì Ngài Vạn Phong Thời Ủy 

cũng viên tịch và Sư kế thừa Trụ trì chùa Thánh Ân và phát huy 

Tông phong của Tổ nên thời nhân lúc đó gọi Sư là Thánh Trì Tổ  

Đến đời Vua Nguyện Thế, Tổ Sư an nhiên thị tịch 78t, có đệ tử 

là Đông Minh Huệ Sảm  

( 5) kệ 348 trong kinh Pháp Cú và Tích truyện Chàng Úc ga diễn 

trò nhào lộn chán nãn vì đắm vào lời khen tán thưởng nên được Thế 

Tôn ban pháp làm thức tỉnh và xin xuất gia chứng A La Hán:  

Bỏ Quá, Hiện, Vị Lai 

Đến bờ kia cuộc đời  

Ý giải thoát tất cả 

Chớ vướng lại sanh già. 
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(6) theo Kim Cương Thừa ( Mật Tông) vì hành năng chính của 

Ngài Hư Không Tạng là loại bỏ hết tất cả những chướng ngại dẫn 

dắt tới Giác Ngộ  và những người tín tâm nếu tụng niệm danh hiệu 

Ngài sẽ thỉnh triệu được sự hiện diện và ân Phước của Ngài đó là " 

TAM CHƯỚNG TIÊU, PHƯỚC HUỆ VIÊN DUNG "  

(7) kinh Tương Ưng Bộ  

Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng 

chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 

Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế 

Tôn: 

-- Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

-- Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi 

bộc lưu.  

-- Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài 

vượt khỏi bộc lưu? 

-- Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Hiền 

giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiền giả, không 

đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. 

Đứng lại có nghĩa là chấp ngã, ngã sở, cái gọi là ta, của ta và từ 

đó khởi lên các tâm lý tham đắm, sân hận, chiến tranh… để bảo vệ 

cái ta, của ta (tập đế). Và như thế, ngay lập tức bị nhấn chìm xuống 

vũng sâu của khổ đau sinh tử luân hồi. 

Bước tới cũng như thế. Bước tới là chạy theo ngoại cảnh, chạy 

theo năm thứ dục lạc, chạy theo những tài danh, thế lợi, là tham ái, 

ham muốn cuộc đời. Mặc dù đường đời là chông chênh, những tám 

cơn gió luôn rít lên từng trận và đôi khi còn tạo nên bão táp thổi rát 

mặt và cuốn phăng đi sự sống và tan nát cõi lòng nhưng mấy ai 

không đành lòng để dòng đời cuốn trôi mình đi như dòng nước cuốn 

trôi củi mục! 

 Người có trí tuệ sáng suốt nhận ra sự thật của cuộc đời và không 

đành lòng để cho dòng nước tử sinh nhấn chìm hay cuốn trôi đi kiếp 

sống vốn thật hiếm hoi mới nhặt được này. Người có trí tuệ càng 
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không thể bằng lòng để bị nhấn chìm hay bị cuốn trôi đi khi biết 

rằng dòng thác loạn tử sinh ấy cũng do chính mình tạo ra.  

Và người có trí tuệ đã dứt khoát hành động vượt qua bộc lưu, 

vượt qua dòng thác khắc nghiệt này: Không đứng lại, không bước tới 

Ta vượt qua bộc lưu. 

Đứng lại và bước tới là cặp đối lập tượng trưng. Còn vô số các 

cặp đối lập như thế (như thương yêu – ganh ghét ……) đã cuốn 

phăng hay nhận chìm chúng ta trong biển trầm luân sinh tử.  

(8)  (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì 

của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 

Gia phong đánh hét thật khô khan 

Văn tự ngữ ngôn, khéo luận bàn 

tay đấm Đại Ngu bày thật tướng 

Chân phi Hoằng Bá, rõ tương quan 

Vạn Phong môn hạ toàn Sư tử 

Chót đỉnh Linh Sơn, rợp đại bàng 

Tàn cuộc tử sanh bừng tỉnh mộng 

Lối về tự tại thật an nhàn. 
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Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm (1372-1441), 

Tổ thứ 23 của Thiền Phái Lâm Tế. 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Đông Minh Huệ Sảm (1372-1441), Ngài thuộc Tổ thứ 60 tính 

từ Sơ tổ Ca Diếp, Tổ thứ 27 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là 

Tổ thứ 23 của Thiền Phái Lâm Tế. Cuộc đời Ngài trải qua triều 

đại Nhà Minh, cùng thời với triều đại Nhà Hậu Lê ở Việt Nam. 

Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm họ Vương, người Hồ 

Quảng, tham yết Tổ Bảo Tạng. 

Một hôm, Tổ Bảo Tạng hỏi: "Tâm không là Phật, trí không 

là đạo, ông hiểu thế nào ?" 

Ngài bước đến chào hỏi, rồi chắp tay đứng hầu tổ. Tổ Bảo 

Tạng trách: 

"Ông ở đây đã lâu, sao lại còn mang một mớ kiến giải thế 

này?" 
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Ngài vô cùng bực bội, hai ngày sau, bỗng tỏ ngộ chân 

tướng vạn pháp, liền đến Tổ Bảo Tạng trình bài kệ: 

“Một quyền đấm vỡ cõi hư không 

Trăm ức Tu-di chẳng lộ tông 

Dám hỏi nơi này ai kẻ chủ 

Phù tang tỏa sáng một vầng hồng”. 

Sư Phụ góp ý, lịch sử ghi “Ngài vô cùng bực bội, hai ngày 

sau bỗng tỏ ngộ...”. Sư Phụ không đồng ý là làm gì có 

chuyện  bực bội, có thể lúc Sư phụ Bảo Tạng hỏi, Ngài chưa 

ngộ, vì còn di chuyển là còn chưa tỏ (bước tới chào hỏi). Hai 

ngày sau, Ngài triệt ngộ và trình kệ. 

Sư Phụ giải thích: 

1-Tâm không chính là chơn tâm, chơn tâm là chánh niệm, 

chánh niệm cũng là vô niệm. Niệm có, niệm không đều là vọng 

tâm, niệm thiện niệm ác cũng là vọng tâm, niệm Phật pháp, 

niệm thế pháp cũng là vọng tâm. Có niệm là vọng, vô niệm 

chính là chân. Vô niệm cũng không phải là không có niệm, bất 

cứ niệm nào đều không có, vì còn niệm tà niệm chánh là còn 

đối đãi. 

 Trong vô niệm có vô lượng trí huệ, có vô lượng công đức 

như Kinh Pháp Hoa gọi là “tánh cụ”, Kinh Hoa Nghiêm Phật 

khẳng định “tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ 

Như Lai”. Chính vì vậy mà khi nghe xong Kinh Kim Cang từ 

Sư Phụ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng đã dõng dặt tuyên bố: 

“Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh 

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, 

Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ 

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, 

Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp !”. 
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Về sau, Ngài trụ trì Chùa Đông Minh, Tuyên Đức. Ngày 

29/6/1441 (Tân Dậu), Ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ 

thế 70 tuổi, chúng đệ tử trà tỳ thu được nhiều xá lợi, tháp của 

Ngài được tôn trí ở gò phía đông của núi. 

Bài tán: 

Phù Tang vầng sáng 

Chiếu tận trời xanh 

Bốn câu, trăm lỗi 

Lìa hết diệu huyền 

Biển cả sóng xô 

Tu-di nghiêng đổ 

Tòa đoạn Đông Minh 

Hoa cười liễu ngủ. 

Câu cuối của bài kệ trình pháp triệt ngộ của Ngài, Phù tang 

tỏa sáng một vừng hồng, tiên tri về sau sự giáo hóa của Ngài 

được phát triển ở Nhật. 

Sư Phụ giải thích: 

Bốn câu, là tứ cú: có, không, chẳng có chẳng không, cũng 

có cũng không. 

Tất cả tư tưởng đều tương đối, đều chẳng ngoài bốn câu tứ 

cú này. 

Trăm lỗi, là bách phi: là phủ định, có nghĩa là, tất cả văn 

tự ngôn ngữ đều chẳng thật có, mục đích là để trừ bỏ mê chấp 

của chúng sanh, khiến cho họ ngộ nhập lý các pháp vô tướng, 

bất khả đắc. 

Lìa Tứ cú, tuyệt bách phi để đối trị phiền não như 36 pháp 

đối trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng giúp 

chúng sanh dập tắt vọng tưởng phiền não nhiễm ô, Sư phụ liệt 

kê chi tiết phần này, con xin ghi chép để học thuộc lòng: 

1 /Ngoại cảnh vô tình có 5 đối: Trời đối đất, nhựt đối 

nguyệt, sáng đối tối, âm đối dương, thủy đối hỏa. 
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2/ Pháp tướng ngôn ngữ có 12 đối:  Ngữ đối pháp, hữu đối 

vô, hữu sắc đối vô sắc, hữu tướng đối vô tướng, hữu lậu đối vô 

lậu, sắc đối không, động đối tịnh, thanh đối trược, phàm đối 

thánh, tăng đối tục, già đối trẻ, lớn đối nhỏ. 

3/ Tự tánh khởi dụng có 19 đối: Dài đối ngắn, tà đối chánh, 

si đối huệ, ngu đối trí, loạn đối định, từ đối độc, giới đối quấy, 

trực đối khúc, thật đối hư, chông gai đối bằng phẳng, phiền 

não đối bồ đề, thường đối vô thường, bi đối hại, hỷ đối sân, bố 

thí đối bỏn xẻn, tiến đối lui, sanh đối diệt, pháp thân đối sắc 

thân, hóa thân đối báo thân. 

Sư Phụ đọc bài kệ lìa tứ cú của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh: 

Tác hữu trần sa hữu, 

Vi không nhất thiết không. 

Hữu, không như thuỷ nguyệt, 

Vật trước hữu không không. 

Dịch nghĩa: 

Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thế gian này cũng không 

Kìa xem bóng nguyệt lòng sông 

Ai hay không có, có không là gì? 

Có chỉ là tạm có, do duyên hợp mà có, duyên tan đi thì 

không còn nữa, như bóng trăng dưới nước, dù thấy có vầng 

trăng tròn sáng nhưng múc ánh trăng ấy lên sẽ không bao giờ 

làm được, mọi thứ trên đời này cũng giống như vậy đó. 

Sư phụ cũng đọc bài kệ khai thị do Đệ Tứ Tăng Thống HT 

Thích Huyền Quang biên soạn mà Sư phụ hay đọc khi cúng 

cơm cho chư Hương Linh trong lễ tang: 

Có, Không hồn phưởng phất 

Hư Thực mộng mơ màng 

Siêu độ nhờ Phật Pháp 

Trời Tây trổ sen vàng. 
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Sư Phụ cũng diễn ngâm hai câu thơ của cụ Tâm Thái 

thường đọc thuộc lòng, diễn đạt sự chánh niệm phải luôn thể 

hiện trong từng giây phút bây giờ và tại đây: 

Niệm Phật lơ láo ích chi 

Sen kia khô héo khó mà tốt tươi... 

Ngày 29-6 năm 1441 Sư an nhiên ngồi kiết già thị tịch, thọ 

thế 71 tuổi. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm (1372-1441) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

Giả trang tướng lạ gạt người ngoài 

Hàng thiệt chẳng lầm giá đúng sai 

Nổi giận muốn khùng liền tỏ ngộ 

Vùi đầu tham cứu chợt tâm khai 

Hư không đập nát tình ý thức 

Vượt khỏi chậu lồng, noãn thấp thai 

Ánh sáng giữa trời, bừng tỏ rạng 

Cầu vồng muôn sắc, rực kim đài. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm, sự ngộ đạo 

của Sư rất đơn giản là trả lời câu hỏi của Sư phụ Bảo Tạng, 

“thế nào là tâm không là Phật, trí không là đạo“, hai ngày sau 

qua bài trình kệ “..một quyền đấm vỡ cõi hư không”..giải thích 

tâm không là tâm không có chứa một phiền não nào, trí không 

là trí thông suốt, triệt đoạn. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Đạt đến chữ Không trong 

công án Sư Phụ muốn ấn chứng! 

(Tâm Không là Phật, Trí Không là Đạo)  

 

Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm (1372-1441), Tổ thứ 60 (tính 

từ Sơ Tổ Ca Diếp),  Đời thứ 27 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng 

là Tổ thứ 23 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Kính dâng Thầy bài trình pháp về Thiền Sư Đông Minh 

Huệ Sảm. Kính đa tạ và tri ân Thầy với bài pháp thật tuyệt 

vời... con trộm nghĩ Thầy dường như viên dung các pháp môn 

nên mới tự tại nêu lên được các điểm chính yếu trong các Kinh 

Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và Pháp Bảo Đàn Kinh và con đã tự 

chiêm nghiệm đúng như lời Thầy dạy "chỉ cần đạt đến Chánh 

Niệm (Vô Niệm) sẽ nhận ra Phật tánh của mình thì ngay tại 

đây và bây giờ Sen đã nở tại trời Tây (Cực lạc Tây Phương )". 

Kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 
Hành trạng Ngài, tuy tóm gọn vài chi tiết (1) 

Trân quý thay với công án Sư Phụ ban (2) 

Trình pháp liễu ngộ, Huyền ký đất Phù Tang (3) 

Được nhiều môn đệ xuất sắc tiếp nối pháp . 

 
Kính đa tạ Giảng Sư triển khai bài tán (4) 

Cúng dường Ngài, HT Hư Vân có kệ thi 

Chúng đệ tử học được  “ LÌA TỨ CÚ, TUYỆT BÁCH PHI “(5) 

Tông chỉ Thiền phái Lâm Tế xem như cốt tủy ! 
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Thầy giảng thêm: Kinh Pháp Bảo Đàn với 36 pháp đối trị! (6) 

Ngưỡng phục thay! Từ khi học Tổ Sư Thiền. 

Tự nghiệm: 

Chỉ cần Chánh Niệm ... phương pháp uyên nguyên, 

Mà tất cả pháp môn đều dụng theo phương tiện! 

 
Từ khai thị cúng linh ( 7) đến niệm Phật sám nguyện (8) 

Pháp Hoa, Hoa Nghiêm , Pháp Bảo Đàn kinh (9) 

Cụ tánh, Đức tướng trí Huệ  Như Lai, thể tánh tịnh minh 

Điểm cuối cùng Tâm  Không ( Vô Niệm ) ... lìa sinh tử! 

 

Phải chăng đập nát tình ý ...mới tự tại làm CHỦ? 

Kính  mời xem lời tán dương Tổ 23 thiền phái Lâm Tế (10) 

 

Nam Mô Đông Minh Huệ Sảm Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 1/5/2021 
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Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ 

Tổ thứ 61, đời thứ 24 Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Hải Chu Phổ Từ (1355-1450). Ngài thuộc Tổ thứ 61, tính từ Sơ 

tổ Ca Diếp, đời thứ 27 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 

24 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Thiền Sư Hải Chu họ Từ, người tỉnh Giang Tô. Thuở nhỏ, 

Sư thấy vị Tăng thì phát tâm hoan hỉ. Một hôm Sư nghe nói 

đến chuyện sanh tử thì phát tâm xuất gia, Sư đến chùa Cảnh 

Đức trên núi Đại Tùy, huyện Bành, Thành Đô (nay là tỉnh Tứ 

Xuyên), xin xuất gia với Hòa Thượng Chiếu Nguyệt. 

Sau khi Hòa Thượng Chiếu Nguyệt viên tịch, Sư vào núi 

Tây Sơn ẩn tu suốt 8 năm. 
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Năm 1427 Sư đến Kim Lăng tham vấn với Ngài Vạn Phong. 

Sau đó, Sư đến học đạo với Ngài Đông Minh. 

Một hôm, Tổ Đông Minh hỏi: “Ông đã từng tham vấn ai 

chưa?” 

Sư thưa: “Bạch Hòa Thượng, con đã tham học với HT Vạn 

Phong”. 

Tổ Đông Minh hỏi: “HT Vạn Phong hiện đang ở đâu?”. 

Sư im lặng không trả lời. 

Tổ Đông Minh quở: “Vậy sao ông nói đã từng tham học với 

HT Vạn Phong? 

Sư trở về phòng, suốt ba ngày đêm quên ăn bỏ ngủ, chợt 

thấy chiếc đèn đang treo bị đứt dây rớt xuống đất, Ngài hốt 

nhiên đại ngộ, liền trình sở chứng lên tổ Đông Minh và được 

Tổ ấn chứng, HT Vạn Phong đã đi vào pháp giới tánh. 

Sư Phụ giải thích: 

1-Theo Tổ Sư Thiền hỏi mà không trả lời là đã ngộ. Im lặng 

là tỏ sự kính trọng. Im lặng bị quở là động lực giúp cho đệ tử 

được triệt ngộ. Sau ba ngày ba đêm quên ăn quên ngủ, tiếp tục 

tham công án giúp cho triệt ngộ. 

2-Hốt nhiên đại ngộ, Hốt-nhiên là bất ngờ, bất chợt, đột 

ngột, thình lình, tới rất mau, không kịp biết trước; Đại ngộ là 

giác ngộ rộng lớn. Hốt-nhiên Đại Ngộ là “giác ngộ một cách 

bất ngờ”, Không có qua bộ óc lý giải mà chơn tâm đột ngột 

sáng tỏ, tự động nhận ra đúng như thực tế trùm khắp không 

gian thời gian. Chữ “đại” ở đây có hai ý: 1/Điều cốt lõi, điều 

quan trọng nhất. 2/Cường độ mạnh mẽ của “ngộ”. 

3-Sư phụ giải thích câu "HT Vạn Phong hiện đang ở đâu?" 

bằng cách dẫn câu hỏi " Khi Phật Thích Ca nhập diệt tại thành 

câu Thi Na Ngài về đâu?", Sp giải nghĩa chữ "Như Lai" rất chi 

tiết để giải đáp thắc mắc. 
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Như Lai tiếng Phạn gọi là Tathagatha) có nghĩa là: "Đức 

Phật không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nên gọi là Như 

lai" (vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ cố danh Như lai). Cũng có 

nghĩa: Đức Phật đến (lai) từ sự thật (Như).  Phật có nghĩa là từ 

chân lý mà đến, do chân như mà hiện thân, cho nên tôn xưng 

Phật là Như Lai.  Trong  Kinh Trường A-hàm, quyển 20, kinh 

Thanh Tịnh, có ghi: “Đức Phật từ đầu hôm thành Vô thượng 

chánh giác (ở Bồ-đề đạo tràng) cho đến đêm cuối cùng (ở Câu-

thi-na), trong khoảng thời gian đó có nói điều gì, thì tất cả những 

điều ấy đều như thật, cho nên gọi là Như Lai. Lại nữa, Như Lai 

nói sự việc như vậy, sự việc như vậy mà nói, nên gọi là Như 

Lai”. Luận Đại Trí Độ, quyển 55, ghi: “Do tu hành 6 pháp ba-la-

mật, đắc thành Phật đạo, cho nên gọi là Như Lai; trí tuệ biết tất 

cả các pháp Như, từ trong Như mà đến, nên gọi là Như Lai”. 

Về sự, chúng ta có thể nói “Đức Phật nhập diệt là không đi 

về đâu, mà là nhập vào pháp giới tánh, vào cõi giới thanh tịnh 

pháp thân Tỳ Lô Giá Na”. 

4-Ngài Nam Tuyền trả lời Ngài Triệu Châu “bình thường 

tâm là đạo”, tâm bình thường là tâm không còn đối đãi, tâm 

không còn tạo nghiệp,  vô niệm, chánh niệm, là tâm bất động, 

là tâm giải thoát. Ngược lại chúng ta tâm luôn dao động, luôn 

tạo nghiệp nên mới tiếp tục tái sanh khổ đau trong vòng sanh tử 

luân hồi. Sp dẫn chứng lời Kinh Phật Tự Thuyết Ngài dạy về 

điều này quá hay: “Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động; 

cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao 

động thời có khinh an, có khinh an thời không có thiên về, 

không có thiên về thời không có đến và đi, không có đến và đi 

thời không có diệt và sanh, không có diệt và sanh thời không có 

đời này, không có đời sau, không có đời giữa. Đây là sự đoạn 

tận khổ đau.” 
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 Tổ Đông Minh Huệ Nhạc muốn truyền y bát cho Sư nhưng 

Sư khiêm hạ, không nhận và tạ từ xuống núi. Ngày 18-6-1440, 

niên hiệu Chính Hòa thứ 5, triều Vua Minh Anh Tông, Tổ 

Đông Minh di chúc truyền y bát cho Sư và năm sau Tổ Đông 

Minh thị tịch. 

Năm 1451, mãn hạn cư tang, thủ tọa Pháp Tiến thỉnh y bát 

đến Đông Sơn, Sư đốt hương trầm thọ lãnh, nối pháp đời thứ 

24 của Tông Phái Lâm Tế. 

Năm 1461, niên hiệu thứ 5 đời Vua Minh Anh Tông, Sư an 

nhiên thị tịch, đệ tử nối pháp là Thiền Sư Bảo Phong Trí Tuyên. 

Cuối bài giảng pháp, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán 

công hạnh Thiền Sư Hải Chu Vĩnh Từ (1355-1450) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

Tô Hàng, vùng đất mãi sum vinh 

Long tượng nơi này vẫn xuất sinh 

Đối mặt hỏi liền dường khó đáp 

Xoay lưng lò vỡ, dứt vô minh 

Trăng treo lơ lửng soi nghìn dặm 

Sao sáng khắp nơi chiếu vạn hình 

Thay thế Đông Minh hoằng tổ nghiệp 

Như dòng tế thủy giữ tông kinh. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ, Ngài là một vị Sư 

đặc biệt rất khiêm hạ không nhận tổ Đông Minh truyền y bát, 

đến mãn hạn cư tang tổ Đông Minh, Sư mới đốt hương trầm 

thọ lãnh y bát truyền thừa. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Triệt ngộ khi nghiệm ra 

“Như Lai không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu !” 

 

“NHƯ LAI GIẢ , VÔ SỞ TÙNG LAI 

DIỆC VÔ SỞ KHỨ, CỐ DANH NHƯ LAI”  

Kinh Kim Cang 

Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) Tổ thứ 61  

(tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), 

Đời Đời thứ 27 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là  

Tổ thứ 24 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 24 thiền phái 

Lâm Tế ( Hải Chu Phổ Từ). Kính đa tạ Thầy đã bình giải công 

án mà Tổ 24 đã hốt nhiên đại ngộ ...Quả thật những thí dụ 

trong bài pháp thoại đã cho chúng đệ tử nhiều kiến thức về 

Đạo và Đời như vụ án tử hình kẻ đã cho nổ bom Oklahoma và 

lời tuyên bố của TT Bush và các phẩm Kinh trong Pháp Cú 

Phật tự thuyết liên quan đến sự triệt ngộ của Thiền Sư Hải Chu 

Phổ Từ. Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Hành trạng Ngài Hải Chu Phổ Từ được Giảng Sư đúc kết, 

Từ hai tài liệu Phật Giáo rất tài tình (1) 

Tuy thời gian chi tiết ngày sinh, mất khó phân minh 

Nhưng lý thú nhất vẫn là sự triệt ngộ ( 2) 

 

Kính đa tạ Giảng Sư đã giải đáp công án ...hộ! 

Từ kinh Phật Tự thuyết, Đại Trí Độ luận, Kim Cang( 3) 

Một chữ Như Lai thâm sâu...tuyệt diệu vô vàn 

Thấy được giai trình thực hành để không luân hồi sinh tử (4) 
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Theo công án "TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO" cũng như 

Pháp cú ( 5) 

Chúng sinh sợ quả , Bồ tát sợ nhân 

Kính Tri ân Thầy: "Một niệm khởi Tham, Sân 

Sẽ luân hồi vì tạo ra bao nghiệp! " 

 

Tự chiêm nghiệm 

hậu thế đời sau vẫn còn người trí mẫn tiệp 

Như bài tán của Hòa Thượng Hư Vân (6) 

Đã liễu tri Long Tượng nối pháp tiền nhân 

Rằng mãi mãi dòng suối Tào Khê tràn về khắp chốn! 

 

Nam Mô Hải Chu Phổ Từ Thiền Sư tác đại chứng minh . 

 

Huệ Hương 

Melbourne 4/5/2021 

 

 

 

 

(1) - Theo tài liêu từ Phật Tổ Đạo Ảnh và Lịch Sử Truyền Thừa 

Phái Lâm Tế Chúc Thánh như sau: 

Sư họ Từ , người Thường Thục Giang Tô 

Thuở nhỏ mỗi khi thấy một vị Tăng, Sư luôn phát tâm hoan hỷ 

Một ngày kia khi nghe được chuyện sinh tử, Sư liền phát tâm 

xuất gia. 

Sư đến chùa Cảnh Đức trên núi Đại Tuỵ huyện Bành thuộc 

Thành Đô xin xuất gia với HT Chiếu Nguyệt 

Sau khi HT chiếu Nguyệt viên tịch, Sư vào núi Tây Sơn ẩn tu 

trong suốt 8 năm. 
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Về sau Sư du phương hành cước đến tham học với HT Thái Sơ 

có chút sở ngộ, sau lại đến tham học với Ngài Đông Phổ Vô Tế 

nhưng vẫn không khế ngộ 

Niên hiệu Tuyên Đức thứ 2 (1427) Sư đến Kim Lăng tham vấn 

với Trưởng Lão Vạn Phong và được sung làm Thủ Tọa Cuối cùng Sư 

đến Cổ Đạo Sơn học với Ngài Đông. Minh Huệ Sảm. 

Khi đến Tổ hỏi : Ông đã từng tham vấn ai chưa? 

Bạch H T con đã tham học với HT Vạn Phong 

Bây giờ Vạn Phong ở đâu? 

Ngài im lặng, Tổ Đông Minh mắng: "Vậy sao Ông nói là từng 

tham học với Vạn Phong ?” 

Ngài trở về phòng suốt ba ngày đêm quên ăn bỏ ngủ , chợt một 

đêm thấy chiếc đèn đang treo bị đứt dây rơi xuống , Ngài hoắt nhiên 

đại ngộ liền trình sở chứng với Tổ Đông Minh và được ấn chứng. 

Tổ Đông Minh muốn truyền trao y bát cho Sư nhưng Sư không 

nhận và tạ từ xuống núi 

Năm 1437 niên hiệu Chính Thống thứ 2, do lời thỉnh cầu của 

Thái Giám Viễn Thành pháp danh Trí Hải, Sư khai pháp tại Chùa 

Dực Thiện ở Kim Lăng 

Vào ngày 18/6/1440 niên hiệu Chính Hòa thứ 5 Vua Minh Anh 

Tông, Tổ Huệ Sảm di chúc cho Sư kế thừa và sau sẽ nối pháp Trụ trì 

Đông Minh. 

Và năm sau thì Tổ Đông Minh thị tịch 

Mãn hạn cư tang Thủ tọa Pháp Tiến thỉnh y bát đến Đông Sơn 

và Sư đốt hương trầm thọ lãnh nối pháp đời thứ 24 dòng Lâm Tế 

Về sau Sư an nhiên thị tịch tuổi thọ rất cao 

Đệ tử nối pháp là Bảo Phong Vĩnh Tuyên 

Và được tóm tắt như sau qua bài tán của HT Hư Vân 

Đương cơ gợi mở 

Triệt kiến Vạn Phong 

Dần được lỗ mũi ( dần được kiến tánh ) 

Biệt lập gia phong 
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Gậy cứu cọp dữ 

Vẽ mắt rồng xanh 

Mây giăng mưa đến 

Nước giúp muôn người 

(2)Niên hiệu Tuyên Đức thứ 2 (1427) Sư đến Kim Lăng tham vấn 

với Trưởng Lão Vạn Phong và được sung làm Thủ Tọa. Cuối cùng 

Sư đến Cổ Đạo Sơn học với Ngài Đông Minh Huệ Sảm. 

Khi đến Tổ hỏi: Ông đã từng tham vấn ai chưa? 

Bạch H T con đã tham học với HT Vạn Phong 

Bây giờ Vạn Phong ở đâu ? 

Ngài im lặng, Tổ Đông Minh mắng : " Vậy sao Ông nói là từng 

tham học với Vạn Phong ? " 

Ngài trở về phòng suốt ba ngày đêm quên ăn bỏ ngủ , chợt một 

đêm thấy chiếc đèn đang treo bị đứt dây rơi xuống , Ngài hoắt nhiên 

đại ngộ liền trình sở chứng với Tổ Đông Minh và được ấn chứng. 

(3) Như Lai (zh. 如來, sa., pi. तथागत tathāgata) là một danh 

hiệu của Phật được dịch từ tathāgata của tiếng Phạn. Chiết tự của 

tathāgata là tathā + āgata, và có thể được hiểu là "Người đã đến 

như thế" hoặc "Người đã đến từ cõi chân như". Sinh thời, Thích-ca-

mâu-ni sử dụng danh từ này để tránh sử dụng ngôi thứ nhất "ta", 

"tôi" trong lúc giảng dạy, thuyết Pháp, để thể hiện sự khiêm tốn. Về 

sau, Như Lai được biến đổi thành một danh hiệu chỉ một Thánh 

nhân đã đến bậc giác ngộ cao nhất, bậc Chính đẳng chính giác (sa. 

samyaksambuddha). Như Lai là một trong mười danh hiệu của một 

vị Phật. 

Với sự phát triển của Phật giáo theo thời gian, ý nghĩa của danh 

từ Như Lai đã biến đổi. Trong Đại thừa, Như Lai chỉ Ứng thân (sa. 

nirmāṇakāya, Tam thân) của Phật. Đó là con người toàn hảo, có thể 

xuất hiện dưới mọi dạng khác nhau, có Thập lực (sa. daśabala) của 

một vị Phật. Như Lai cũng là sự biểu hiện cụ thể của Chân như (sa. 

tathatā), thể tính của vũ trụ, được xem là sứ giả trực tiếp của Chân 

như, là gạch nối giữa hiện tượng và bản thể. Trong nhiều trường 



449 

hợp, Như Lai được xem là đồng nghĩa với Trí huệ (sa. prajñā) và 

tính Không (sa. śūnyatā). 

Trong kinh Kim Cương, đức Phật giảng: Như Lai là một thực tại 

như thế, không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu[1] 

Trong Đại Trí Độ luận có đoạn : 

Do tu hành 6 pháp ba la mật được gọi là Như Lai 

Trí tuệ Ba la mật biết tất cả từ Chân Như Lai, mà Đức Phật là 

hiện thân của Chân Như (Tathata) 

Ngài giáng thế để truyền thọ ánh sáng của Chân Lý cho thế nhân 

và sau đó đã ra đi mà không để lại dấu vết nào. 

Khi Đức Phật được gọi là Như Lai (Tathagata) nhân cách cá 

biệt của Ngài đã được gác qua một bên, Ngài được xem như là một 

loại “kiểu mẫu điển hình” thỉnh thoảng lại xuất hiện trên đời. Ngài 

là sự thể hiện trên trần thế của “Pháp” (Dharma). 

Còn Kinh Kim Cang thì “NHƯ LAI GIẢ , VÔ SỞ TÙNG LAI 

DIỆC VÔ SỞ KHỨ, CỐ DANH NHƯ LAI “ 

(4) - Trong kinh Phật Tự Thuyết 

Đây cũng là lời cảm hứng của Phật về trạng thái Niết bàn giải 

thoát:” 

Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động, 

cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. 

Không có dao động thời có khinh an, 

có khinh an thời không có thiên về. 

Không có thiên về, thời không có đến và đi. 

Không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. 

Không có diệt và sanh, thời không có đời này, không có đời sau, 

không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn diệt khổ đau”. (VIII, 4) 

( 5)Câu chuyện thiền: “Tâm Bình Thường Là Đạo”. Đây là giai 

thoại thiền nói về nhân duyên ngộ đạo của Ngài Triệu Châu khi đến 

hỏi đạo với Ngài Nam Tuyền. Sư hỏi: 

Thế nào là đạo? 

Ngài Nam Tuyền đáp: 
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Tâm bình thường là đạo. 

Sư lại hỏi: 

Lại có thể nhằm tiến đến chăng? 

Nếu nói tâm bình thường là đạo, vậy thì mình có thể nhằm tiến 

tới để được cái tâm bình thường đó chăng? Ngài Nam Tuyền trả lời: 

Nghĩ nhằm tiến đến là trái. 

Vừa nghĩ tiến đến tức là trái với đạo rồi. Sư bèn hỏi thêm: 

Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo? 

Theo quan niệm của Ngài Triệu Châu là muốn biết được đạo thì 

phải do suy nghĩ mới biết, nay không do suy nghĩ tiến đến thì làm 

sao biết đó là đạo. 

Ngài Nam Tuyền liền đáp: 

Đạo chẳng thuộc biết, chẳng biết; biết là vọng giác, không biết 

là vô ký, nếu thật đạt đạo thì chẳng nghịch chẳng nghi, ví như hư 

không thênh thang rỗng rang, đâu thể dối nói phải quấy. 

Ngay đó Ngài Triệu Châu liền được đại ngộ. 

Vì chợt hiểu rằng Tâm vượt qua sự đối đãi là Tâm bất động 

nghĩa là lúc nào cũng giữ Tâm ở trạng thái Vô Niệm 

Pháp cú có câu : 

Thân không gây nghiệp khổ đau 

Miệng thơm ái ngữ như hoa cau 

Ý trong như tuyết giăng đầu núi 

Phiền não còn đâu nhuốm sắc mầu 

(6)(Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ 

(1355-1450) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 

Tô Hàng, vùng đất mãi sum vinh 

Long tượng nơi này vẫn xuất sinh 

Đối mặt hỏi liền dường khó đáp 

Xoay lưng lò vỡ, dứt vô minh 

Trăng treo lơ lửng soi nghìn dặm 

Sao sáng khắp nơi chiếu vạn hình 

Thay thế Đông Minh hoằng tổ nghiệp 

Như dòng tế thủy giữ tông kinh. 
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Thiền Sư Bảo Phong Minh Tuyên (?-1472)  

Tổ thứ 62 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp),  

Tổ thứ 25 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Bảo Phong Minh Tuyên (?-1472). Thiền Sư Bảo Phong Minh 

Tuyên không được rõ năm sinh, Ngài thuộc Tổ thứ 62 tính từ 

Sơ tổ Ca Diếp, đời thứ 29 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ 

thứ 25 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 230 trong loạt bài 

giảng của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm 

Tàu. 

Sư họ Phạm, tự Bảo Phong, người xứ Ngô Giang, Tô Châu, 

nay thuộc tỉnh Giang Tô Trung Hoa. Lúc trẻ Sư không được 
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học hành nên theo nghề thợ mộc, nhân dịp Hòa Thượng Vĩnh 

Chu trùng tu Chùa Dực Thiện, Sư theo đến làm công. Trong 

lúc dựng tháp, Sư làm rơi búa trúng chân bị thương nặng, Sư 

đau kinh hồn, Sư tỉnh ngộ và xin xuất gia. Sư phụ Hải Chu 

Phổ Từ cho làm trong ban hỏa đầu (nấu bếp). 

Một hôm, trong lúc nấu cháo, Sư sơ ý để lửa cháy xém mặt 

mày. Sư lấy gương soi mặt, Sư chợt đại ngộ bèn làm bài trình 

kệ: 

 Phụ Tân Hòa Thượng hoán vi cức 

Hỏa diệm thiêu my diện bì cấp 

Tổ Sư diệu chỉ kính trung minh 

Nhất giám linh nhân huyền yếu đắc. 

Dịch nghĩa: 

Thiền tăng đốt củi gai gốc thay 

Phỏng cả chân tay cả mặt mày 

Kiếng trong tỏ rõ Tổ Sư ý 

Lý đạo nhiệm mầu đạt ngộ ngay. 

(HT Thích Bảo Lạc dịch) 

 Sư Phụ cho biết bài kệ này do HT Thích Bảo Lạc vừa dịch 

sáng sớm hôm nay trước thời giảng pháp, vì bản gốc trong sách 

chưa được dịch. Bài kệ này, 2 câu đầu, Ngài Bảo Phong nói về 

sự: nấu bếp và bị lửa táp cháy mặt: 

Thiền tăng đốt củi gai gốc thay 

Phỏng cả chân tay cả mặt mày 

Hai câu sau, nói về lý: 

“Kiếng trong tỏ rõ Tổ Sư ý 

Lý đạo nhiệm mầu đạt ngộ ngay”. 

Ngài Bảo Phong soi kiếng mà nhận ra “Tổ Sư ý” và “Lý 

đạo nhiệm mầu” của bản thân mình. Sư phụ giải thích”Tổ Sư 
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ý”, về Sự là ý nói ý của Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma đem Thiền Tông 

truyền sang Đông Độ để truyền bá cứu mê tình, nhưng về Lý, 

“Tổ Sư Ý” chính là “thể tánh tịnh minh và chân tâm thường 

trú” của chính hành giả. “Lý đạo nhiệm mầu” ở đây cũng chỉ 

cho “Phật tánh” của chính TS Bảo Phong. 

Sư Phụ có kể Sư Ông Nhất Hạnh có viết câu chuyện tự soi 

gương “Cửa Tùng đôi cánh gài”. Chuyện kể, sau 7 năm xuống 

núi, chàng dũng sĩ trở về núi thăm Sư Phụ, nhưng về đến nơi 

hai cửa tùng khép lại, chàng không vào được, do vì Sư phụ của 

chàng đã dùng thần lực chú nguyện vào cửa, những ai có tâm 

thanh tịnh, thanh khí nhẹ nhàng mới vào được cửa, ngược lại ai 

có yêu khí nặng nề, cửa tùng tự động sẽ khép chặt. Chàng dũng 

sĩ phải ở bên ngoài cửa tùng suốt đêm dài và nhớ về 7 năm 

trước, lúc chàng ra đi, Sư Phụ trao cho một thanh kiếm và một 

"Mê ngộ kính" (kính chiếu yêu), kiếm là để gặp gian thì trừ, 

kính là để chiếu yêu. Những năm đầu, chàng dùng kính chiếu 

yêu. Chàng gặp một ông đạo Sư cầm cây phất trần cứu nhân độ 

thế, nhưng sau nhờ kính chiếu yêu, chàng phát hiện ra là yêu 

quái có hai răng nanh. 

Sau gặp hai cô gái thì phát hiện là hai con rắn độc. 

.... 

Những năm đầu chàng dùng kính, những năm sau, chàng 

không dùng nữa. Chàng trở về thăm Sư Phụ, nhưng cánh cửa 

bị đóng, nhưng yêu khí trong người chàng quá nặng nề, không 

thể đi qua cửa được. Sáng hôm sau có một Sư đệ đi lấy nước 

suối, chàng dùng kính soi bóng hai người dưới nước thì thấy 

bóng Sư đệ gương mặt đẹp, còn bóng của chàng là yêu quái, 

chàng bất tỉnh. Khi tỉnh lại, chàng tự biết mình trở thành yêu 

quái tinh ma, vì những tháng năm vào đời chỉ lo giúp đời, cứ lo 

soi kính người khác, mà quên mất bổn phận tu tập, nhất là phải 
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tự soi chiếu nội tâm của mình… vị Sư đệ thương tình dìu người 

Sư huynh gặp Sư Phụ và được cho xuất gia trở lại tiếp tục tu 

tập. 

Sư Phụ giải thích ai cũng có chánh niệm, chánh niệm chính 

là chiếc kiếng soi chiếu bản tâm của mình. 

Sư Bảo Phong khi soi gương thấy mặt bị lửa táp cháy trụi 

cả lông mày, Sư làm bài kệ trình lên Tổ Hải Chu và bị Tổ đánh 

cho một gậy. Sư giật gậy nói: “Cây gậy 6 thước này đã lâu rồi 

không dùng, nay mới có dịp cần đến. 

Tổ Hải Chu cười lớn. Sư trình kệ thứ 2: 

Trên đầu múa gậy máu tràn lan 

Cười nụ ẩn dao xét kỹ càng 

Phải chăng đúng thực trang hào kiệt 

Vung gậy giết người nói dã man. 

Nghe xong, Tổ Hải Chu bảo: “Chỉ một bài kệ này đủ nối 

pháp ta rồi”. 

Sư Phụ giải thích, “giết người” ở đây ngôn ngữ mạnh mẽ 

của nhà thiền với ngụ ý là “giết cha vô minh và mẹ ái dục”. 

Sư được Tổ Hải Chu ấn chứng truyền trao Tổ vị. Sư ra 

hoằng pháp danh tiếng vang dội. 

Ngày 9-23-1472 niên hiệu Thành Hòa thứ 8, triều Vua 

Minh Hiến Tông, Sư không bệnh an nhiên thị tịch. Bảo tháp 

được kiến tạo tại Chùa Đông Minh. Đệ tử nối pháp là Thiền Sư 

Bổn Thụy. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Bảo Phong Trí Tuyên (?-1472) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

"Đau chân, mày trụi tỏ vô thường 

Lửa táp cháy đầu, mặt thảm thương 

Gương huệ chiếu soi sanh tử đoạn 
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Gậy thiền đập vỡ khối vấn vương 

Vượt ra ba cõi, trang hào kiệt 

Chín phẩm đài sen tỏa ngát hương 

Tai chẳng còn nghe Diêm Chúa gọi 

Mặc cho thần quỷ gọi lên đường". 

Kinh bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng về Thiền Sư Bảo Phong Minh Tuyền, sự ngộ đạo của 

Ngài rất kỳ đặc, Ngài vừa bị lửa cháy táp lên mặt, khi soi 

gương Ngài thấy lông mày bị cháy rụi, Ngài hốt nhiên đại ngộ. 

Nhân việc soi gương đạt ngộ, Sư Phụ giải thích ý nghĩa soi 

gương nhận diện ra “Tổ Sư ý” của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là nhận 

ra Phật tâm của chính mình, và cùng ý nghĩa của câu chuyện 

soi gương của chàng dũng sĩ trong “cửa Tùng đôi cánh gài”, do 

Sư ông Nhất Hạnh viết. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Đại ngộ nối pháp nhờ soi gương 

mà tỏ rõ Tổ Sư Ý với 

hai bài kệ “Thấy Tánh "!  

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ Thứ 25 của Tông 

Lâm Tế. Kính đa tạ Thầy bài pháp thoại đã chỉ rõ hết điều mà 

xưa nay ai cũng thường thắc mắc "Ý của Tổ Sư từ Tây Vức 

sang Đông Độ là gì?" Và Kính tri ân Thầy đã tham vấn HT 

Hội Chủ Thích Bảo Lạc để Việt dịch bài kệ Triệt ngộ của Tổ 25 

từ Hán Văn. Thật là một bài pháp thoại tuyệt vời Kính đảnh lễ 

Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Cháy trụi chân mày 

Ngộ ra lỗ mũi 

Một gậy hợp cơ 

Nghìn non cao vút 

Tham cứu kỹ càng 

Chính là đồ bỏ 

Sáng suốt rõ ràng 

Đông chìm Tây  nổi 

( chỉ cảnh giới tỏ ngộ, thong dong tự tại ) 

Châu lăn mâm bóng 

Chín sáu ngoại đạo 

Ba Tư nói chú 

{Thiền Sư Bảo Phong Minh Tuyên (?-1472) Tổ thứ 62 (tính từ 

Sơ Tổ Ca Diếp), 

Đời thứ 29 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 25 của 

Thiền Phái Lâm Tế.} 
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Vào Cửa Đạo có một không hai  ...  quá kỳ đặc! 

Duyên xuất gia từ chuyện búa đổ máu chân 

Lửa táp xém mày khi giữ chức Hỏa đầu quân 

Nhờ soi gương  tỏ rõ Tổ Sư Ý (1) bèn trình kệ! 

 

Liền tức khắc nối pháp Tổ thứ hai lăm biệt lệ.(2) 

Danh tiếng vang lừng chấn động bốn phương 

Kính đa tạ Giảng Sư .. 

" Cửa Tùng đôi cánh gài" chiếu yêu ...gương (3) 

Bài học " Phản Quan tự kỷ, bản phận sự " (4) 

 

Chớ nhìn  lỗi người ...tạo ngã mạn cần trừ khử! 

Cổ nhân dạy rằng vạn nan bỏ tánh thị phi (5) 

Câu chuyện Thần Hội 14 tuổi chú Sa di 

Mượn lời Thánh ....để chứng tỏ "Vô Trụ " (6) 

 

Từ Bài thơ tán thán của HT Hư Vân có dẫn dụ (7) 

Thế nào vượt  ba cõi? Ngự chín phẩm đài sen? 

Phật quốc độ của Thiền Sư khi tịch  diệt ... chê khen! 

Kính tri ân Giảng Sư: 

Mượn thắc mắc một đệ tử giải đáp ...tỏ ngộ 

Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na và Phật Bộ (8) 

Chi tiết khi ra hoằng pháp, ngày thị tịch lại được ghi rõ (9)! 

 

Nam Mô Bảo Phong Minh Tuyên Thiền Sư tác đại  

chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 6/5/2021 
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(1) và (2) Sư họ Phạm tự Bảo Phong, người xứ Ngô Giang, Tô 

Châu, ( nay thuộc Giang Tô)  

Thuở nhỏ không được học hành nên theo nghề thợ mộc  

Khi Ngài Hải Chu xây tháp, Ông bị búa bổ vào chân gây thương 

tích nên có chút tỏ ngộ . Sau đó được chuyển vào làm hỏa đầu. Một 

hôm Ông bị lửa táp vào mặt làm cháy rụi cả lông mày, mặt đau như 

cắt, lấy gương soi thử ...bỗng nhiên đại ngộ!  

Liền làm kệ trình lên Ngài Hải Chu, ( kệ như sau: 

Phụ tân Hòa Thượng hoàn vi cức  

Hỏa diệm thâu my diện bì cấp 

Tổ Sư diệu chủ kinh trung minh  

Nhất giám linh nhân huyền yếu đắc )  

và được Việt  dịch từ HT Hội chủ Thích Bảo Lạc như sau:  

Sư Thầy vác củi thật chông gai  

Hừng hực cháy xém mặt mày chai  

Kiếng trong tỏ rõ Tổ Sư Ý  

Lý đạo nhiệm mầu đại ngộ ngay!  

Và đã bị  Sư phụ Hải Chu đánh một gậy, lúc bấy giờ Ngài giật 

gậy và nói "Cây gậy 6 thước này đã lâu Sư Phụ không dùng rồi, nay 

mới có dịp cần đến "  

Tổ Hải Chu cười lớn và Ngài liền trình kệ tiếp theo:  

Trên đầu, múa gậy  máu tràn lan  

Cười nụ ẩn dao xét kỹ càng  

Phải chăng đúng thực trang hào kiệt  

Vung  gậy giết người nói dã man  

Nghe xong Tổ Hải Chu đáp" Chỉ một bài kệ này cũng đủ nối 

pháp ta rồi"  

Từ đó danh tiếng Sư vang dội chấn động thiền lữ khắp 4 phương 

(3) Đoạn chính yếu chúng ta học được trong CỬA TÙNG ĐÔI 

CÁNH GÀI của HT Nhất Hạnh như sau :  
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Hớn hở chàng vỗ tay vào đốc kiếm, phi thân nhảy qua. Nhưng 

chàng không nhảy qua khỏi. Một mãnh lực gì níu lấy thân chàng trở 

lại, khiến chàng không cất mình lên khỏi hai cánh cửa tùng. Chàng 

rút gươm định chém rời cánh cửa. Nhưng khi chạm tới cánh cửa, 

lưỡi gươm văng trở lại như vừa chạm vào thép cứng. Chàng chùn 

tay, đưa lưỡi gươm lên nhìn. Lưỡi thép sáng loáng dưới ánh trăng. 

Cánh cửa tùng rắn quá, và hình như đã thu nhận thần lực của Sư phụ 

chàng, nên đã đóng kín đường mòn lại một cách hết sức vững chãi.  

Chàng thở dài cho gươm vào vỏ rồi ngồi phịch xuống tấm đá lớn 

gần bên, ôm đầu nghĩ ngợi. Bảy năm về trước, chàng còn nhớ rõ khi 

chàng xuống núi, Sư phụ chàng đã lặng lẽ nhìn chàng một hồi lâu, 

không nói năng gì. Cái nhìn của Người tuy dịu dàng nhưng có lẫn 

đôi chút xót thương. Chàng đã cúi đầu im lặng trước đôi mắt dịu 

hiền và cái nhìn bao dung của Sư phụ. Hồi lâu Người mới thong thả 

bảo chàng: 

- "Ta không thể giữ con ở mãi bên ta. Thế nào con cũng phải 

xuống núi để hành đạo, để cứu người và giúp đời. Ta cho rằng con 

có thể ở lại cùng ta trong một thời gian nữa trước khi con rời ta 

xuống núi. Nay con đã muốn xuống thì con cứ xuống. Nhưng con ạ, 

ta mong con nhớ những điều ta dặn khi con đã đi vào cuộc sống 

Đồng sự và Lợi hành". Rồi Người cặn kẽ dặn chàng về những điều 

chàng nên tránh, và về những điều chàng nên làm. Sau hết, Người từ 

tốn và dịu dàng để tay trên vai chàng: 

- "Con phải nhớ những tiêu chuẩn hành động mà ta đã truyền thọ 

cho con trong năm sáu năm trời học tập. Chớ bao giờ làm một việc 

gì có thể gây khổ đau cho mình và cho kẻ khác, trong hiện tại cũng 

như trong tương lai. Hãy tiến bước mạnh dạn trên con đường mà con 

chắc có thể đưa con và mọi người về nơi giác ngộ.  

Nên nhớ muôn đời những tiêu chuẩn khổ vui và mê ngộ mà hành 

Đạo, độ Đời. Thanh bảo kiếm mà ta đã trao cho con, con hãy sử 

dụng nó để diệt trừ ma chướng. Hãy xem đó như lưỡi gươm trí tuệ 

nơi tâm con sẽ dùng để hàng phục mê chướng và si vọng. Nhưng để 
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giúp con, ta cho con thêm một bảo bối này để con có thể thành tựu 

công quả một cách dễ dàng". 

Người thong thả lấy trong tay áo ra một chiếc kính nhỏ và đưa 

cho chàng: "Đây là MÊ ngộ cảnh. Tấm kính này sẽ giúp con biết rõ 

thiện ác, chính, tà. Có người gọi nó là kính chiếu yêu, bởi vì qua tấm 

kính này, con có thể thấy được nguyên hình của loài yêu quái". 

Chàng nhận bảo kính và cảm động đến nói không nên lời. Tờ mờ 

sáng hôm sau, chàng lên bái biệt Sư phụ xuống núi. Người tiển 

chàng xuống tận dòng. Hổ Khê và thầy trò từ biệt nhau trong tiếng 

suối róc rách chảy. Sư phụ đặt bàn tay hiền dịu trên vai chàng nhìn 

thẳng vào cặp mắt chàng. Và nhìn theo chàng dũng sĩ ra đi. Người 

còn dặn theo: "Nhớ không con, nghèo khổ không thay đổi, vũ lực 

không khuất phục, giàu sang không mờ ám nhé. Ta ở đây đợi ngày 

con mang đạt nguyện trở về". 

(4) Bây giờ đến câu phản quan tự kỷ. Quan là xem xét, ngắm 

nhìn; phản quan là xem xét trở lại, hai cái khác nhau. 

 Nguyên câu nói của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là: “Phản quan 

tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc.” Đó là yếu chỉ Thiền 

tông. Với câu này ta thấy tánh cách quảng bác bao gồm tất cả các 

phương pháp và pháp môn tu . Xoay trở về thấy rõ tinh tường những 

biến chuyển của nội tâm hay của bản thân 

Lối tu này tổng quát, bao trùm hết cả giáo lý nhà Phật.vì phải bắt 

buộc có Chánh Niệm Tỉnh giác từng sát na .  

(5) Trích Tín Tâm Minh của Tổ Tăng Xán  

Tài hữu thị phi. Vừa có thị phi. 44. Phân nhiên thất tâm Lăng 

xăng mất tâm. Người biết tu thì ít nói phải ít nói quấy. Điều đó người 

xưa có câu 'Biến sắt trở thành vàng ngọc còn dễ hơn khuyên người ta 

bỏ nói phải quấy.'. 

(6) Năm mười bốn tuổi là Sa-di ở chùa Ngọc Tuyền, 

Sư  Thần  Hội  tìm đến yết kiến Lục tổ Huệ Năng. 

Tổ hỏi: 
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- Tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến, có được gốc (Bản) 

theo chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem? 

Sư thưa:- Lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. 

Tổ bảo:- Sa-di đâu nên dùng lời đó. 

Sư thưa:- Hòa thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng thấy? 

Tổ cầm gậy đánh Sư ba gậy, hỏi:- Ta đánh ngươi đau hay chẳng 

đau? 

- Cũng đau cũng chẳng đau. 

- Ta cũng thấy cũng chẳng thấy. 

- Thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? 

- Chỗ ta thấy là thường thấy lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy 

việc phải quấy của người khác. Ấy là cũng thấy cũng chẳng thấy. 

Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? Nếu ngươi chẳng đau thì 

đồng cây cỏ, nếu ngươi đau thì đồng với phàm phu, ắt khởi tâm giận 

hờn. Trước ngươi nói thấy chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là 

sanh diệt. Ngươi không thấy tự tánh mà dám cợt với người.  

Sư lễ bái sám hối. 

Tổ bảo: 

- Nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện tri thức chỉ đường. 

Nếu ngươi tâm ngộ liền tự thấy tánh, y pháp tu hành. Ngươi đã mê 

không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì 

ta tự biết, đâu thế cái mê cho ngươi được. Nếu ngươi tự thấy cũng 

không thế được cái mê cho ta. Tại sao không tự biết tự thấy, lại hỏi 

ta thấy cùng chẳng thấy? 

Sư lễ bái hơn trăm lạy cầu xin sám hối. 

Từ đây, Sư ở lại hầu hạ Tổ không lúc nào rời. 

(7)  (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Bảo Phong Minh 

Tuyên (?-1472) của Hòa Thượng Hư Vân, do HhT Minh Cảnh dịch 

Việt) 

Đau chân, mày trụi tỏ vô thường 

Lửa táp cháy đầu, mặt thảm thương 

Gương huệ chiếu soi sanh tử đoạn 
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Gậy thiền đập vỡ khối vấn vương 

Vượt ra ba cõi, trang hào kiệt 

Chín phẩm đài sen tỏa ngát hương 

Tai chẳng còn nghe Diêm Chúa gọi 

Mặc cho thần quỷ gọi lên đường. 

(8) Trở về bài học về Thanh tịnh Pháp thân Tỳ Lô Giá Na,  

Như chúng ta biết Ngũ  Uẩn là 5 yếu tố tạo thành con người 

(toàn bộ thân và tâm ) đó là : Sắc Uẩn - Thọ Uẩn - Tưởng Uẩn - 

Hành Uẩn và Thức Uẩn  

Một khi tịnh hoá được Ngũ Uẩn thì sẽ được Ngũ Trí và 5 vị Phật 

sẽ đại diện cho các phương mà: 

1-Thanh  Tịnh Tỳ Lô Giá Na nằm tại trung ương tượng trưng 

cho ánh sáng vô lượng ( Thường tịch quang )  

2- Về phương Nam có Bảo Sanh Như Lai ngự thế giới Cụ Đức  

3- Về phương Bắc có Bất Không Thành Tựu Như Lai giải trừ tất 

cả nghiệp chướng  

4- Về phương Đông có Bất Động Như Lai hay còn gọi là A Súc 

Bệ ngự trị thế giới Diệu Hỷ  

5- về phương Tây có Đức Phật A Di Đà Như Lai ( Vô lượng 

Quang, Vô lượng Thọ ) ngự thế giới Cực Lạc  

Tiếng thế giới Ta bà là cảng giới của ác thế và ngũ trược ( kiếp 

trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược )  

(9) Khi ra hoằng pháp Sư trụ chùa Cao Phong, Nam Kinh sau dời 

sáng chùa Dực Thiên 

Năm 1472 Triều vua Minh Hiến Tông ( niên hiệu Thành Hoà thứ 

8) Sư không bịnh nhưng thị tịch .  

Bảo tháp được kiến tạo tại chùa Đông Minh  

Nối pháp Ngài có Thiền Sư  Thiên Kỳ Bản Thụy  
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Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy, 

Tổ thứ 26 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Thiên Kỳ Bản Thụy, Ngài không có rõ năm sanh và năm mất. 

Ngài là Tổ thứ 63 (tính từ sơ tổ Ca Diếp), thuộc đời thứ 30 

sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 26 của Thiền Phái 

Lâm Tế. 

Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 231 trong loạt bài 

giảng của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm 

Tàu. 

Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy họ Giang, người Chung 

Lăng, Giang Tây, đến tham yết Tổ Bảo Phong. 

Một hôm, Tổ Bảo Phong hỏi: “Ông từ đâu đến?”. 
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Ngài thưa: “Bạch Hòa Thượng, con từ Tứ Xuyên đến”. 

Bỗng nhiên tổ Bảo Phong chống nạnh sừng sộ: 

- Tứ Xuyên lại có kẻ thế này ư? 

- Không  có 

- Sao lại không? 

- Đây chẳng phải cảnh giới con! 

- Vậy cảnh giới của ông thế nào? 

- Chư Phật còn không biết, thì ai dám gượng lập danh? 

- Ông đúng là kẻ chấp không! 

- Quyết không sống trong hang quỷ! 

-  Chín mươi sáu loại ngoại đạo ở Tây Thiên, ông là số một 

đấy! 

Sư Bản Thụy phất tay áo bỏ đi. Tổ Bảo Thụy trao bài kệ 

phó pháp: 

   Tế Sơn đánh hét vẽ coi khinh 

   Tha thiết từ đây sẽ mặc tình 

   Trí thánh tình phàm đều tọa đoạn 

   Đàm hoa rộ nở một cành xinh. 

Sư Phụ giải thích lời đối đáp rất dữ dội, không ngăn ngại 

giữa Sư Bổn Thụy và Sư phụ Bảo Phong: 

-Người tỉnh Tứ Xuyên tánh tình rất thẳng thắn, mãnh liệt. 

Ngài Bổn Thụy đã ngộ nên không thối tâm khi nghe Sư Phụ 

sừng sộ. 

-Ngài Bổn Thụy trả lời câu hỏi của Sư phụ “cảnh giới của 

ông như thế nào?”.   “Chư Phật còn không biết, thì ai dám lập 

danh”. 

Sư Phụ giải thích, Phật tâm chứng đắc là quả vị của thiền 

định, người có chứng đắc tự biết, như uống nước nóng lạnh 

như thế nào là tự người uống nước biết. 
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-Sư Phụ Bảo Phong nói: “Ông đúng là kẻ chấp không!”.  

Đức Thế Tôn có câu: “Thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn 

chấp không như hạt cải”. 

Ngài Bản Thụy đáp: “Quyết không sống trong hang quỷ”. 

Hang quỷ là cảnh giới ngoan không của ngoại đạo. 

Tổ Bảo Phong bảo: “ông là số một trong 96 loại ngoại đạo 

ở Tây Thiên”. 

Ngài Bản Thụy phủi tay ra đi. Tổ Bảo Phong trao bài kệ 

phó pháp cho Bổn Thụy: 

         Tế Sơn đánh hét vẽ coi khinh 

         Tha giết từ đây sẽ mặc tình 

        Trí thánh tình phàm đều tọa đoạn 

         Đàm hoa rộ nở một cành xinh. 

Sư Phụ giải thích, cuộc pháp chiến giữa Sư phụ Bảo Phong 

và đệ tử Bổn Thụy có cùng tiếng nói chung. 

Sư Phụ giải thích “Lục Sư ngoại đạo”, chủ trương đạo lý 

chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn... 

1. Phú-Lan-Na-Ca-Diếp: Ông chủ trương thuyết ngẫu 

nhiên, không tin luật nhân-quả, -Không-kiến-ngoại-đạo. 

2. Lộ Già Da: Chủ trương thuyết Cực-đoan-duy-vật-luận, 

cho rằng con người do đất, nước, gió, lửa hòa hợp mà thành, 

chết rồi là hoại diệt, thân tứ đại lại trả về chất tứ đại. Thuận-

thế-ngoại-đạo. 

3. Mạt-Già-Lê-Câu-Xá-Lê : Chủ trương thuyết Cực-đoan-

định-mạng-luận, cũng gọi là Tự-nhiên-luận hay Túc-mạng-

luận. Tà-mạng-ngoại-đạo. 

4. Ca-La-Cưu-Đà-Ca-Chiên-Diên: Chủ trương thuyết Cực-

đoan-thường-kiến-luận, phản đối thuyết Đoạn-kiến của Thuận-

thế-ngoại-đạo. Thường-kiến-ngoại-đạo. 
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5. San-Xà-Dạ-Tỳ-La-Lê-Tử: Chủ trương thuyết Vô-cầu, sở 

hành hằng ngày là tu tập thiền định. Theo ông, đạo quả giải 

thoát không cần tìm cầu, cứ để trải qua nhiều kiếp luân chuyển, 

tự nhiên sẽ đến kỳ sự khổ dứt trừ. Thí dụ như cái trục cất nước, 

khi quay hết dây thì gàu nước tự ra khỏi giếng. Ngụy-biện-

ngoại-đạo. 

6. Ni-Kiền-Đà-Nhã-Đề-Tử (Kỳ Na Giáo): Chủ trương 

không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, giữ tịnh hạnh 

và không tham cầu. Đồ chúng xuất-gia của ông phần nhiều đều 

lõa thể, lấy tro bôi trát cùng mình, sống một cách cơ cực. PG 

gọi phái nầy là Vô-tâm-ngoại-đạo. 

6 vị Sư ngoại đạo này, mỗi vị có 15 đệ tử, cộng chung là 96 

người, nên gọi là 96 thứ đạo giáo đã có mặt ở Ấn độ khoảng 

trước và sau đức Phật ra đời. Chư Tổ Sư PG có đúc kết 2 câu 

về 96 giáo phái này: 

 “Cửu thập lục gia tà trí huệ 

Bách thiên vạn kiếp thọ luân hồi”. 

Có nghĩa là: 

Chín sáu tà Sư mê chánh trí 

Trăm ngàn muôn kiếp chịu luân hồi 

Sư Phụ giải thích câu: Thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn 

là chấp không như hạt cải”. 

Chấp có như núi Tu Di, là chấp ngã quá nặng, quan trọng 

hoá sự việc. 

Trong kinh Đức Phật có nói, hạt cơm của đàn na tín thí 

nặng như núi Tu Di. 

Đức Phật nhắc người tu phải trân trọng của cúng dường. Sư 

Phụ kể câu chuyện, Ngài A Nan khi giặt y của Đức Phật, gió 

nhiều, Ngài lấy cục đá chận lên y vẫn bị gió thổi. Đức Phật dạy 

Ngài A Nan lấy một hạt cơm trong bình bát để lên y, y nằm yên. 
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Đức Phật giải thích hạt cơm nặng như núi Tu Di, khi nhận 

của cúng dường thì phải lo tu, nếu không thì kiếp sau mang 

lông đội sừng trả nợ. 

Chấp không như hạt cải, là chấp không có mọi thứ trên đời, 

không thiện, không ác, không phước, không đức, không có đời 

sau, không tin bất kỳ thứ gì, nên sống bất cần, nếu gặp trở ngại 

trong đời, dễ buông xuôi, bế tắt, tự cô lập, dẫn đến trầm cảm, 

tâm thần… Cụ Nguyễn Công Trứ, nhà thơ, một vị quan của 4 

đời vua triều Nguyễn, có câu thơ, biểu tỏ sự chấp không: 

“Kiếp sau xin chớ làm người  

 Làm cây thông đứng giữa trời mà reo” 

Ngược lại, Sư ông Nhất Hạnh dịch bài sám Quy Mạng đoạn 

sau, nhấn mạnh niềm an lạc, tìm cầu giải thoát  kiếp sau nếu 

như đời này chưa liễu ngộ: 

"Kiếp sau xin được làm người, 

Sinh ra gặp pháp sống đời chân tu 

Dắt dìu nhờ bậc minh Sư, 

Nương vào chính tín hạnh từ xuất gia. 

Sáu căn ba nghiệp thuần hòa, 

Không vương tục lụy theo đà thế nhân. 

Một lòng tấn đạo nghiêm thân, 

Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa". 

Sư Phụ khuyên nên lập nguyện cho kiếp sau. Chấp có, chấp 

không chỉ trong vòng đối đãi. Chấp có như là phương tiện, 

không là cứu cánh, tạm mượn phương tiện để tu đạt đến giải 

thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Chiếc áo không làm nên Thầy tu, nhưng Thầy tu không thể 

thiếu chiếc áo. 

Có là tạm có, không là không phiền não. 
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Quyết không ở trong hang quỷ là ngoan không, không chấp 

không. 

Tổ Bảo Phong phó chúc cho Ngài Bổn Thụy “Đàm hoa nở 

rộ một cành xinh”  

Cuối bài giảng Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiển Sư Thiên Kỳ Bổn Thụy của Hòa Thượng Hư 

Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

Sư Phụ giải thích nghĩa: 

- Chữ “Xứ diệt” là cảnh giới giải thoát, 

- Câu “tâm không tiếng sắt đồng” là tâm vắng lặng không 

còn phiền não, câu “có có lại không không” giống như ánh 

trăng dưới đáy nước, như câu thơ  “có không bóng nguyệt lòng 

sông, ai hay có có không không là gì”. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

cho bài pháp về sự ngộ đạo của Thiển Sư Thiên Kỳ Bổn Thụy 

rất dũng mảnh không thối tâm, dám đối đáp với Sư phụ Bảo 

Phong đang sừng sộ, và Ngài đã được Sư phụ Bảo Phong phó 

pháp: “Đàm hoa nở rộ một cành xinh” rất nhẹ nhàng. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Kiên quyết TRÁNH HANG QUỶ 

(Chấp Không) liền được kệ phó chúc nối pháp!  

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 26 của Thiền 

phái Lâm Tế : Ngài Thiên Kỳ Bản Thụy . Kính ngưỡng phục 

Thầy quá đa đoan với Phật Sự và tiểu sử hành trạng lại quá ít , 

thế mà bài pháp thoại (Một giờ đồng hồ ) lại quá súc tích với 

nhiều dẫn dụ khiến chúng đệ tử tìm ra lối vào Cửa Không , 

nhưng vẫn sử dụng phương tiện Chấp Có mà không Chấp Ngã 

để dần bước đến Giác Ngộ , Giải Thoát tránh luân hồi ... Kính 

đảnh lễ và kính chúc Sức khỏe Thầy, HH. 

 

Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy, 

Tổ thứ 63 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 30 sau Lục Tổ Huệ Năng 

và cũng là Tổ thứ 26 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Quê quán Tứ Xuyên, đề tài pháp chiến (1) 

Tỏ rạng nghiệp lớn anh hùng cứu cánh đã về tay 

Quyết không sống trong hang quỷ  dù chỉ một ngày 

“Đàm hoa rộ nở ...  Huyền ký và phó chúc! (2)  

 

Kính đa tạ Giảng Sư : 

Tích sử thật ít nhưng đề tài Có, Không ... cao vút! 

Ngay đến Chư Phật , bất khả thuyết bốn vấn đề (3) 

Chấp Có, nhà Thiền phương tiện .. khi mê 

Tuyệt đối Chấp Không ... Tà Sư ngoại đạo (4)  

 

Và ngưỡng phục Giảng Sư .... 

Dẫn dụ Đời Đạo nhiều mẩu chuyện tuyệt hảo! 
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Ngài A Nan  hạt gạo trong bình bát lúc giặt y (5) 

Khuất Nguyên say, tỉnh -  đục, trong không hoà nhịp... tử ly!(6) 

Thiền Sư Từ Đạo Hạnh ...bài kệ cốt tủy Kinh Đại Bát Nhã ( 7) 

 

Tán thán công hạnh  Ngài Bản Thụy, quá vĩ đại, cao cả! (8) 

Mượn chữ gầm đối chát bày tỏ "Thấy Tánh"...đã xong! 

Nối pháp  tiếp theo có Ngài Vô Văn - Minh Thông 

Tổ Hai Sáu, Tông Lâm Tế bèn an nhiên thị tịch 

 

Nam Mô Thiên Kỳ Bản Thụy Thiền Sư tác đại chứng minh!  

 

Huệ Hương 

Melbourne 8/5/2021  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ngài họ Giang, tự Thiên Kỳ quê ở Chung Lăng thuộc Tứ Xuyên  

Ngài đến tham học với Tổ 25 Bảo Phong Mình Tuyên,  

Một hôm TS Bảo Phong hỏi: Ông từ đâu đến?  

Đáp: Con từ Tứ Xuyên đến. 

Bỗng dưng Ngài Bảo Phong chống nạnh và sừng sộ “Tứ Xuyên 

có kẻ như thế này ư?  

Đáp: Bạch Ngài không có. 

TS Bảo Phong: Sao lại là không?  

Đáp: Đó không phải là cảnh giới của con. 

Hỏi: Vậy cảnh giới của con là thế nào? 
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Đáp một cách dõng dạc: CHƯ PHẬT CÒN KHÔNG BIẾT AI 

DÁM GƯỢNG LẬP DANH. 

TS Bảo Phong: Ông đúng là kẻ chấp Không. 

Đáp: Con quyết không sống trong hang quỷ! 

TS Bảo Phong: 96 ngoại đạo ở Tây Thiên Ông là số một!  

Ngài Bản Thụy không tranh luận nữa và đứng dậy phất áo ra đi  

Liền đó Sư Phụ ấn chứng và truyền kệ nối pháp  

(2) 

 “Tế Sơn đánh hét vẻ coi khinh  

Tha, giết từ đây sẽ mặc tình  

Trí Thánh, tình Phàm đều tỏ đoạn  

Đàm hoa rộ nở một cành xinh” 

(3) Thế nào là bốn? 

Phật Tâm- Phật giới của các đức Phật (pi. buddhavisaya), này 

các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy 

nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. 

Thiền giới của người ngồi Thiền (pi. jhāna-visaya), này các Tỷ-

kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ. 

Quả dị thục của nghiệp (pi. kamma-visaya), này các Tỷ-kheo, 

không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ. 

Thế giới Tâm-  Tâm tư thế giới (pi. lokacintā), này các Tỷ-kheo, 

không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn 

và thống khổ. 

TĂNG CHI BỘ KINH, Chương IV, phẩm Không hý luận, phần 

Không thể nghĩ đến được 

(4)  

96 Tà Sư ngoại đạo xuất phát từ sáu Trưởng lão ngoại đạo (Lục 

Sự ngoại đạo)  

1. San-xà-da Tì-la-chi-tử (zh. 珊闍耶毘羅胝子, pi. sañjaya-

velaṭṭhiputta): chủ trương chủ nghĩa hoài nghi; 

2. A-kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la (zh. 阿耆多翅舍欽婆羅, pi. ajita-

kesakambarin): chủ trương duy vật luận; 
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3. Mạt-già-lê Câu-xá-lê (zh. 末伽梨拘舍梨, pi. makkhali-

gosāla): chủ trương thuyết định mệnh; 

4. Phú-lan-na Ca-diếp (zh. 富蘭那迦葉, pi. purāṇa-kassapa): 

phủ nhận giá trị chân thật của thiện ác, do vậy không quý trọng đạo 

đức; 

5. Ca-la-cưu-đà Ca-chiên-diên (zh. 迦羅鳩馱迦旃延, 

pi. pakudha-kaccāyana): giải thích sự hiện hữu của thế giới thông 

qua 7 yếu tố cơ bản; 

6. Ni-kiền-đà Nhã-đề-tử (zh. 尼乾陀若提子, pi. nigaṇṭha-

nātaputta): người sáng lập Kì-na giáo, theo chủ thuyết tương đối. 

(theo kinh Tạp A-hàm quyển 43, kinh Tiễn mao thuộc Trung A-

hàm quyển 57). 

(5) “Thời Đức Phật còn tại thế, trong hàng đệ tử Ngài có nhóm 

lục quần Tỷ-kheo thường hay khen chê thức ăn do tín thí cúng 

dường. Một hôm, vì muốn cảnh tỉnh sáu vị Tỷ-kheo này, nhân dịp họ 

đang đứng trên bờ sông. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan đem y của 

Ngài ra sông giặt. Nhưng kỳ lạ thay, khi Tôn giả bỏ chiếc y xuống 

nước thì nó cứ nổi lên mãi không thấm nước. Tôn giả tìm đủ mọi 

cách để nhận chiếc y xuống nước, thậm chí lấy đá tảng đè lên nhưng 

chiếc y vẫn cứ nổi lên. Thấy lạ, Tôn giả liền bạch Phật nguyên do. 

Ngài dạy: “Con hãy đi lấy hạt cơm còn dính trong bình bát bỏ lên 

thử xem sao!”. Tôn giả vâng lời Phật dạy liền đi lấy một hạt cơm còn 

sót lại trong bình bát, bỏ lên chiếc y thì bỗng nhiên chiếc y từ từ 

thấm nước chìm xuống nước. Nhóm lục quần Tỳ-kheo đứng nhìn sự 

việc vô cùng kinh ngạc trước hiện tượng lạ lùng này, liền bạch hỏi 

Phật. Ngài đáp: “Này các Tỳ-kheo! Mỗi hạt cơm của tín thí cúng 

dường nặng như núi Tu Di. Nếu các ông thọ nhận của tín thí cúng 

dường mà không tu hành đắc đạo thì sẽ mang nợ”. Từ đó về sau, sáu 

vị Tỳ-kheo này không còn khen chê thức ăn ngon dở”. 

Do đó, chư vị Tổ Sư thường cảnh tỉnh hàng hậu học xuất gia: 

Hạt gạo của thí chủ 

Nặng như núi Tu Di 



473 

Đời nay không liễu đạo 

Mang lông đội sừng trả. 

( 6) 

Khuất Nguyên làm quan đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở, 

bị kẻ sàm báng mà phải bãi chức. Mặt mũi tiều tuỵ, hình dong khô 

héo, Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát trên bờ đầm. 

Có ông lão đánh cá trông thấy, hỏi rằng: 

- Ông có phải là Tam Lư Đại Phu(1) không? Sao mà đến nỗi 

khốn khổ như vậy? 

Khuất Nguyên nói: “Cả đời đục cả, một mình ta trong; mọi 

người say cả, một mình ta tỉnh; bởi vậy nên ta phải bị bãi chức”. 

Ông lão đánh cá nói: “Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay 

tuỳ thời. Có phải cả đời đục cả, sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm 

sóng cho đục một thể; loài người say cả, sao ông không ăn cả men, 

húp cả bã cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho 

đến nỗi phải phóng khí?”. 

Khuất Nguyên nói: “Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải chải mũ, mới 

tắm ra tất phải thay áo; có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để 

cho vật dơ bẩn dính vào mình được? Chẳng thà nhảy xuống sông 

Tương(2), vùi xác vào bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp, lại chịu 

để vấy phải bụi dơ” 

Ôi! Không nỡ bỏ nước nhà mà lẩn lút đi ở nơi khác, lại cũng 

không chịu cùng tiểu nhân mà cẩu thả sống, cho qua đời, sau quả 

nhiên vùi xác vào bụng cá trong sông Mịch La, lấy nước sông Mịch 

mà tẩy uế sự nhơ bẩn, thật là nghìn thu trung nghĩa, dòng nước trong 

xanh, khiến cho ai  nghe chuyện Khuất Nguyên cũng ngậm ngùi 

thương nhớ nên có tích truyện bánh trôi nước vào mùng 5 tháng 5 

(Tết Đoan Ngọ ) 

(7) Thiền Sư Từ Đạo Hạnh nay còn được thờ tại Chùa Thầy và 

Chùa Thiên Phúc tại Hà Nội / Bắc VN  

(Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất tướng không 
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Hữu không nhu thủy nguyệt 

Vật trước thị không không) 

Có thì có tự  mảy mai  

Không  thì tất cả (thế gian) này đều không 

Có không bóng nguyệt lòng sông  

Ai hay Có Có, Không Không là gì ?  

(8)  

Bản Thụy gầm vang với Bảo Phong 

Khởi tranh có có lại không không 

Đối đầu gậy hét Phật chưa tỏ 

Thẳng cẳng đá tung chốn thất ông 

Việc làm quân tử từ nay hết 

Anh hùng nghiệp cả sớm thành công 

Từ xưa tông chỉ chưa từng biết 

Xứ diệt, tâm không tiếng sắt đồng. 

(Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy 

của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 
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Thiền Sư Vô Văn Minh Thông (1480-1543) 

Tổ thứ 27 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Vô Văn Minh Thông (1480-1543). Ngài là Tổ thứ 64 (tính từ 

Sơ tổ Ca Diếp), thuộc đời thứ 31 sau Lục Tổ Huệ Năng, và 

cũng là Tổ thứ 27 của Thiền Phái Lâm Tế. 

Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 232 trong loạt bài 

giảng của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm 

Tàu. 

Sư họ Hề, tự Vô Văn, hiệu Tuyệt Học, Sư sanh năm 1480 

niên hiệu Thành Hoà thứ 15 đời Vua Minh Hiến Tông, tại tỉnh 

Phúc Kiến, Trung Hoa. 
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Năm 17 tuổi, Sư xuất gia, năm 20 tuổi Sư thọ giới Cụ túc. 

Sư chuyên tinh giới luật, nghiên cứu sâu về Duy thức. Sư 

nghiên cứu 4 câu kệ của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, 

thuộc phẩm thứ 7 Hóa Thành Dụ trong kinh Pháp Hoa. 

Đức Đại Thông Trí Thắng. 

Sư Vô Văn Minh Thông có duyên với Duy Thức , cuối 

cùng Ngài nghiên cứu kinh Pháp Hoa vì Ngài tâm đắc với Đức 

Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 

Con cảm ơn Sư Phụ đã kể chuyện về Đức Đại Thông Trí 

Thắng Như Lai, lâu nay con đọc Kinh Pháp Hoa mà không nhớ 

gì về Đức Phật này, nay có dịp biết chi tiết về Ngài. 

Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thọ thế đến 540 vạn ức 

na do tha kiếp. Ngồi Thiền 10 kiếp mới thành đạo. Trước khi 

xuất gia Ngài có 16 người con trai, 16 người con khi theo cha 

xuất gia sau khi thấy cha thành đạo. Cha của Phật Đại Thông 

Trí Thắng là Vua chuyển luân thánh vương. Sau khi Ngài thành 

đạo, tám muôn ức người theo hầu đức Chuyển luân Thánh 

vương thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng xin xuất gia và được 

vua chấp thuận. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nói kinh này 

liên tục trong 8.000 kiếp. Nói xong Ngài trụ thiền định, 16 vị sa 

di liền thay Phật giảng kinh Pháp Hoa trong 84.000 kiếp. 

16 vị sa di Bồ tát nay đã thành Phật, ở phương Đông là A 

Súc và Tu Di Đảnh, ở phương Đông Nam là Sư Tử Âm và Sư 

Tử Tướng, ở phương Nam là Hư Không Trụ và Thường Diệt, ở 

Tây Nam là Đế Tướng và Phạm Tướng, ở phương Tây là A Di 

Đà, Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não, ở Tây Bắc là Tu Di 

Tướng và Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông, ở 

phương Bắc là Vân Tự Tại và Vân Tự Tại Vương, ở phương 

Đông Bắc là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy và Thích Ca 

Mâu Ni. 
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Sư Phụ giải thích 16 vị vương tử là biểu trưng cho 16 tâm 

kiến đạo, đó là bát nhẫn và bát trí. Trong 8 nhẫn thì bốn nhẫn 

trước là nhịn chịu và ấn chứng bốn phép nhẫn của bốn đế ở cõi 

Dục, đó là: 

1/ Khổ pháp nhẫn 

2/ Tập pháp nhẫn, 

3/Diệt pháp nhẫn 

4/Đạo pháp nhẫn. 

Còn bốn nhẫn sau là nhịn chịu và ấn chứng bốn loại nhẫn 

của bốn đế ở cõi Sắc và cõi vô Sắc, đó là 

5/Khổ loại nhẫn 

6/Tập loại nhẫn, 

7/Diệt loại nhẫn 

8/Đạo loại nhẫn 

Vì tám nhẫn diệt trừ kiến hoặc trong ba cõi, khi Kiến hoặc 

đã dứt hết, sự quán chiếu trở nên rõ ràng nhờ có bát trí,  đó là: 

1/ Khổ pháp trí 

2/Tập pháp trí 

3/Diệt pháp trí 

4/Đạo pháp trí 

5/Khổ loại trí 

6/Tập loại trí 

7/Diệt loại trí 

8/đạo loại trí 

Có bát nhẫn, có bát trí là đạt đến đạo giải thoát, ra khỏi 

vòng sanh tử luân hồi. 

Ngài Vô Văn quán cuộc đời của Đức Đại Thông Trí Thắng 

Như Lai là Ngài đào luyện nội tâm của mình chuẩn bị cho hành 

trình liễu ngộ khi đến cầu pháp với TS Thiên Kỳ Minh Bản. 

Sau đó Ngài đến tham yết với Thiền Sư Thiên Kỳ. 
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Một hôm tổ Thiên Kỳ hỏi: “Khổ vui do tâm, cớ sao lại chấp 

bên ngoài? 

Ngài đáp: “Vì chưa liễu ngộ”. 

Tổ hỏi: “Thị phi đều là sự, cớ gì vội tin theo”. 

Ngài đáp: “Nhận lầm khía cân”. 

Tổ hỏi: “Mê ngộ do mình sao lại không hiểu?”. 

Ngài đáp: “Nếu sớm biết đèn là lửa, cần gì lay hoay tìm 

kiếm khắp nơi?” 

Tổ Thiên Kỳ liền trao bài kệ phó pháp: 

Tâm đạo chí cao tợn lão bà 

Dạy con khó nhọc chẳng kêu ca. 

Sư Phụ giải thích: 

“Do nhận lầm khía cân” Sự di chuyển khía cân do tự mình 

chủ động, cũng như tự mình kiến giải chủ quan, tự tạo ra phiền 

não. 

“Nếu biết sớm đèn là lửa”, nếu biết tự tâm là Phật, cần gì 

tìm kiếm bên ngoài, mê ngộ do mình. 

“Vì chưa liễu ngộ” khổ vui do tự mình. 

Ngài Vô Văn trả lời ba câu hỏi của Sư phụ Thiên Kỳ rất 

đúng Chánh pháp, nhận ra tâm này là Phật, là tự giải thoát. 

Một hôm nghe tiếng ngựa hí, Sư triệt ngộ nhận được tánh 

nghe thường luôn trụ trong chính mình. 

Sư phụ giải thích TS Vô Văn ngộ đạo là “Phản văn văn tự 

tánh” mà xưa kia Đức Phật đã dạy trong kinh Lăng Nghiêm. 

“Phản văn văn tự tánh” có nghĩa “xoay ngược cái nghe để nghe 

tự tánh của mình”. Tự tánh của mình luôn thường trụ không 

bao giờ gián đoạn, đó là ông Phật của mình. Sp có ví dụ: 

Thông thường có tiếng chuông vang lên, ta có nghe tiếng 

chuông, nhưng khi không có tiếng chuông ngân vang, ta cho 

rằng mình không nghe, đó là mê lầm tai hại mà lâu nay ta mắc 
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phải. Ở đây Phật dạy, khi không có tiếng ngân vang, ta vẫn cứ 

nghe, nghe cái “ không có tiếng chuông”, vì tánh nghe thường 

hằng bên trong của mỗi người. 

Sư phụ có nhắc lại lời khai thị của Thiền Sư Vô Trụ (đời 

nhà Đường) khi Tể Tướng Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi về tánh 

nghe: “Đức Phật ra đời rất khó gặp, chánh pháp rất khó nghe, 

các ông hãy lắng nghe cho kỹ! Có tiếng, không tiếng, không 

dính dáng gì đến tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh nên 

đâu từng có diệt. Khi có tiếng thì thinh trần tự sanh, khi không 

tiếng thì thinh trần tự diệt, tánh nghe chẳng nhơn nơi tiếng mà 

có sanh có diệt. Ngộ tánh nghe thì không bị thinh trần chi phối. 

Cho nên phải biết, tánh nghe vốn không sanh, diệt, đến, đi”. 

Bất cứ hành giả nào nhận ra được tánh nghe thường trú này 

của mình và sống với nó là mình đã về đến nhà, đã liễu ngộ, đã 

ra khỏi vòng sinh tử trần lao rồi. TS Vô Văn đã làm được việc 

nên Ngài được Sư phụ Thiên Ký ấn chứng. 

Sau khi triệt ngộ, Sư trình kệ với Tổ Thiên Kỳ Bản Thụy và 

được Tổ hứa khả truyền trao y bát. Sư ra hoằng pháp tại chùa 

Long Tuyền, Tuỳ Châu (nay thuộc Hồ Bắc), đồ chúng theo tu 

học rất đông. 

Năm Quý Mão, 1543, niên hiệu Gia Tĩnh thứ 22 triều vua 

Minh Thế Tông, Sư an nhiên thị tịch thọ thế 64 tuổi. Đệ tử nối 

pháp có Thiền Sư Đức Bảo. 

Cuối bài giảng Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Vô Văn Minh Thông (1450-1543) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt: 

Cảm thọ khổ vui vốn bởi tâm 

Cớ sao vọng chấp hướng xa tầm 

Vô minh chướng ngại gương tròn sáng 

Hữu lậu đọa sa bọt sóng ngàn 
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Mê ngộ thị phi đều chấp ngã 

Niết bàn sanh tử bởi sai lầm 

Thạch hương miếu dụ chân diện mục 

Tánh giác muôn đời vẫn thậm thâm. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Ngài Vô Văn Minh Thông, Ngài nhờ tự có 

duyên với duy thức, nghiên cứu Kinh Pháp Hoa và tâm đắc với 

Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nên Ngài trả lời ba câu hỏi 

của Tổ Thiên Kỳ Bổn Thụy một cách ngắn gọn liễu ngộ tuyệt 

vời, khổ vui, mê ngộ đều do tự tâm. Tâm này là Phật, hằng 

luôn chiếu sáng trong tất cả chúng sanh vạn loài. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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“Khổ, vui do Tâm sao lại chấp bên ngoài “ 

CÂU HỎI SƯ PHỤ RẤT TỪ BI 

VÀ CÂU ĐÁP CỦA ĐỆ TỬ LẠI QUÁ TUYỆT VỜI ! 

 

Thiền Sư Vô Văn Minh Thông (1480-1543) Tổ thứ 64 (tính 

từ Sơ Tổ Ca Diếp), 

Đời thứ 31 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 27 của 

Thiền Phái Lâm Tế. 

Kính dâng Thầy bài viết trình pháp về Thiền Sư Vô Văn 

Minh Thông. Kính bạch Thầy bài pháp quá tuyệt vời đã giúp 

chúng đệ tử hiểu Sự và Lý về Đức Phật Đại Thông Trí Thắng 

phẩm Hoá Thành / Kinh Pháp Hoa lại được nghe nhĩ căn viên 

thông của Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Lăng Nghiêm về 

Phản văn, văn tự tánh. Kính đa tạ và Tri ân Thầy vì đây là 2 bộ 

kinh cốt tủy trong Đại Thừa. Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc 

sức khỏe Thày thật tốt khi mỗi ngày Phật Sự quá đa đoan HH. 

 

Từ giới luật, Duy Thức và Thiền Chỉ Quán 

Cuối cùng thời gian dài suy ngẫm kinh Pháp Hoa 

Phẩm 7, Phật Đại Thông Trí Thắng muôn kiếp lâu xa (1) 

Và triệt ngộ “Phản Văn Văn Tự Tánh” (2) 

 

Tâm Đạo, Chí cao, Kệ phó chúc nối pháp ( 3) 

“PHÁP NHĨ TẬN TƯỜNG LÀ KẺ GIÚP TA“ 

Kính đa tạ Giảng Sư hướng dẫn công thức tự đề ra 

Dựa vào lời đáp của Ngài khi trình sở ngộ ( 4)  

 

Vô Văn- pháp hiệu Tuyệt Học đúng với trình độ 

Vô vi nhàn đạo nhân khi lý sự viên thông (5) 
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Tứ diệu đế, Bát chánh đạo nằm lòng 

Tâm này là Phật khi thanh tịnh không loạn động (6)  

 

Mẩu  chuyện Thiền Sư Vô Trụ được Giảng Sư kể ..rộng 

Giải thích cho Cư sĩ Đổ Hồng Tiệm đại chúng về Tánh Nghe (7) 

Và bài tán dương sách tấn ... Tâm phải  chăm, dặt dè (8) 

Sắc, Thọ, Tưởng , Hành,  Thức đều nằm trong Tánh Giác!  

 

Nam Mô Vô Văn Minh Thông Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 11/5/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo rằng trong quá khứ lâu xa về trước, 

có Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai ra đời. Từ khi Phật đó 

diệt độ đến nay cũng rất lâu xa, không thể tính được. Đức Phật Đại 

Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Lúc Ngài ngồi đạo 

tràng phá xong ma quân nghĩ rằng sẽ được Vô thượng đẳng giác, 

nhưng pháp Phật vẫn không hiện ra. Ngài phải tiếp tục nhập định 

đến hơn 10 tiểu kiếp mới thành Vô thượng giác.  
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Lúc Phật Đại Thông Trí Thắng chưa xuất gia, Ngài có 16 người 

con trai. Người thứ nhất tên là Trí Tích. Các con nghe cha thành 

Phật, tất cả liền bỏ của báu đi đến đạo tràng của Phật. Ông nội là 

Chuyển luân Thánh vương và 100 đại thần cùng trăm ngàn quyến 

thuộc cũng đến cúng dường Phật.  

Mười sáu vị vương tử thỉnh Phật Đại Thông Trí Thắng nói pháp. 

Đức Phật Thích Ca cho biết khi Đức Đại Thông Trí Thắng thành 

Phật, các nước trong mười phương đều chấn động, những chỗ tối 

tăm cũng đều sáng rỡ. Chư thiên biết có Đức Phật ra đời liền kéo 

đến thỉnh Phật chuyển pháp luân.  

Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh của Đại Phạm 

thiên vương và 16 vương tử nói pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, 

tất cả bốn lần làm cho hằng hà sa chúng sanh giải thoát. Bấy giờ 16 

vương tử xuất gia làm Sa di trí tuệ sáng suốt, tịnh tu phạm hạnh. 

Các vị này mong cầu tri kiến Như Lai và xin Phật nói pháp Vô 

thượng chánh đẳng giác. Tám muôn ức người theo hầu Chuyển luân 

Thánh vương thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng xin xuất gia và được 

vua chấp thuận.  

Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh của Sa di qua hai 

muôn kiếp sau mới ở trong hàng tứ chúng nói kinh Đại thừa Diệu 

Pháp Liên Hoa giáo Bồ tát pháp Phật sở hộ niệm. Đức Phật nói kinh 

này liên tục trong 8.000 kiếp. Nói xong Ngài trụ thiền định, 16 vị Sa 

di liền thay Phật giảng kinh Pháp Hoa trong 84.000 kiếp, độ hằng sa 

chúng phát tâm Vô thượng chánh đẳng giác. Qua 84.000 kiếp, đức 

Đại Thông Trí Thắng xuất định khen ngợi 16 vị Sa di căn tánh thông 

lợi và khuyên các hàng Thanh văn, Bồ tát nên kính tin, thọ trì pháp 

của các vị ấy sẽ được Vô thượng giác.  

Đức Phật Thích Ca lại bảo các Tỳ kheo rằng hằng sa chúng 

sanh dưới sự giáo hóa của 16 vị Sa di Bồ tát đó, đời đời sanh ra đều 

cùng nghe pháp với các vị ấy. 16 vị Sa di Bồ tát nay đã thành Phật,  

ở phương Đông là A Súc và Tu Di Đảnh,  

ở phương Đông Nam là Sư Tử Âm và Sư Tử Tướng,  
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ở phương Nam là Hư Không Trụ và Thường Diệt,  

ở Tây Nam là Đế Tướng và Phạm Tướng,  

ở phương Tây là A Di Đà, Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não,  

ở Tây Bắc là Tu Di Tướng và Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương 

Thần Thông,  

ở phương Bắc là Vân Tự Tại và Vân Tự Tại Vương,  

ở phương Đông Bắc là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy và 

Thích Ca Mâu Ni. 

(2) Sư chuyên tham cứu 4 câu kệ của Phật Đại Thông Trí Thắng 

một thời gian dài  

Một hôm Sư nghe tiếng ngựa hý, chợt Triệt ngộ vì liễu ngộ về 

Tánh nghe  

PHẢN VĂn, VĂN TỰ TÁNH chính là Xoay cái nghe, nghe lại nơi 

tự tánh  

Thay vì nghe tiếng bên ngoài hãy quên đi và nghe trở lại tánh 

nghe hằng hiện hữu nơi chính mình không gián đoạn . Đó là chỗ 

chơn thật. 

(3) Một hôm Ngài Thiên Kỳ hỏi  

• Khổ vui do Tâm cớ sao lại chấp bên ngoài 

• Vì chưa liễu ngộ  

• Thị  phi đều là Sự, cứ vì vội tin theo  

• Nhận lầm khía cân ( kiến giải chủ quan )  

• Mê Ngộ do mình cớ sao không hiểu  

• Nếu sớm biết đèn  là lửa, cần gì loay hoay tìm kiếm khắp nơi ?  

Ngài Thiên Kỳ liền trao bài kệ phó pháp  

Tâm Đạo chí cao tợ lão bà  

Dạy con khó nhọc chẳng kêu ca  

Luyện thành khuôn thước, kèo xiên báu  

Pháp nhĩ tận tường, kẻ giúp ta  

(4) Dựa vào lời đáp tuyệt vời của Thiền Sư Tuyệt Học "Nếu sớm 

biết đèn  là lửa, cần gì loay hoay tìm kiếm khắp nơi ? "  
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Giảng Sư đã đề nghị một công thức cho hành giả tự chiêm 

nghiệm như sau :  

Nếu sớm biết là phiền não tức bồ đề , cần gì loay hoay tìm kiếm 

khắp nơi ?  

Nếu sớm biết trong tâm này có Phật , cần gì loay hoay tìm kiếm 

khắp nơi ?  

Nếu sớm biết trong rác có hoa, cần gì loay hoay tìm kiếm khắp 

nơi?  

Và v,v..... 

(5) Thật ra trong những bản kinh đại thừa, nghĩa  nằm ẩn bên 

trong mặt chữ  

Sư Tử Âm tượng trưng cho Chánh Ngữ  

Sư tử Tướng tượng trưng cho Chánh Nghiệp  

Hư Không tượng trưng cho Thiền Định ( Ngoài không loạn, 

Trong không động)  

Thường Diệt tượng trưng cho Tịch Tĩnh  

Lại nữa khi nói về Lý thì chính 16 Vị vương Tử này là 16 

Tâm  kiến Đạo của mỗi hành giả tu tập  

Và như ta đã biết Phiền não do Kiến đạo đoạn trừ gọi là Kiến 

hoặc.  

Những phiền não do Tu đạo đoạn trừ gọi là Tu hoặc.  

Theo đó 16 tâm kiến đạo này gồm 8 nhẫn và 8 trí;  

Bát nhẫn gồm ( khổ loại nhẫn - tập loại nhẫn - diệt loại nhẫn - 

đạo loại nhẫn và  

Khổ pháp nhẫn - tập pháp nhẫn - diệt pháp nhẫn -  Đạo pháp 

nhẫn ) và một khi bát nhẫn thuần thục rồi mới loại trừ được kiến 

hoặc và tư hoặc trong tam giới . 

Bát trí gồm ( khổ loại trí - tập loại trí - diệt loại trí - đạo loại trí 

và Khổ pháp trí - tập pháp trí - Diệt pháp trí. - Đạo pháp trí ) đến 

chỗ Đạo  giải thoát chấm dứt luân hồi  

(6) AI NÓI GÌ MÌNH CỨ NGHE ( đừng vội vàng đáp trả, đừng 

chống đối )  
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THIỆT ĐỘNG THỊ PHI SANH  

KHẨU KHAI THẦN KHÍ TÁN  

Nên quán chiếu cái Tâm Phật của mình  

(7) có lần Cư Sĩ Tể Tướng Đỗ Hồng Tiệm đến luận đạo với 

Thiền Sư Vô Trụ  

Đang luận đạo thì có con quạ đậu trên cành cây kêu "Quạ, quạ"  

Ông hỏi TS : Thiền Sư có nghe không?  

Đáp : Nghe  

Một lúc sau con quạ bay đi chỗ khác ông hỏi tiếp " Bây giờ TS 

có nghe không ?  

TS đáp: Cũng nghe  

Hỏi : con quạ đã  bay đi tại sao Thầy nói Nghe ?  

Thiền Sư Vô Trụ liền tập hợp đại chúng và thượng đường dạy 

như sau:  

Đức Phật ra đời rất khó gặp Chánh Pháp rất khó nghe các Ông 

phải nghe cho kỹ đây "CÓ TIẾNG, KHÔNG TIẾNG, KHÔNG DÍNH 

DÁNG GÌ ĐẾN TÁNH NGHE " 

Tánh Nghe xưa nay chẳng sanh nên không có diệt  

Khi có tiếng thì thanh trần tự sanh  

Khi không tiếng thì thanh trần tự diệt, Tánh Nghe chẳng nhơn 

nơi tiếng mà có sanh có diệt.  Ngộ được tánh Nghe thì không bị 

thanh trần chi phối. 

(8)  

 (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Vô Văn Minh Thông 

(1850-1543) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 

Cảm Thọ khổ Vui vốn bởi Tâm 

Có sao vọng chấp hướng xa tầm  

Vô minh chướng ngại gương tròn sáng  

Hữu lậu đọa sa bọt sóng ngầm  

Mê, Ngộ thị phi đều chấp ngã  

Niết Bàn sinh tử bởi sai lầm 

Thạch hương miếu dụ chân diện mục  

TÁNH GIÁC MUÔN ĐỜI VẪN THẬM THÂM 
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Thiền Sư Tiếu Nham Đức Bảo (1512-1581) 

Tổ thứ 65, Đời thứ 32 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là 

Tổ thứ 28 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Tiếu Nham Đức Bảo (1512-1581). Ngài là Tổ thứ 65 (tính từ 

Sơ tổ Ca Diếp), thuộc đời thứ 32 sau Lục Tổ Huệ Năng và 

cũng là Tổ thứ 28 của Thiền Phái Lâm Tế. Bài pháp thoại hôm 

nay là bài giảng thứ 233 trong loạt bài giảng của Sư Phụ bắt 

đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm Tàu. 

Sư sanh năm 1510, niên hiệu Chính Đức thứ 5, đời Vua 

Minh Vũ Tông tại Kim Đài (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) Trung 

Hoa. Thân phụ họ Ngô, Thân mẫu họ Đinh, Sư có hiệu là Tiếu 

Nham. 
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Một hôm nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm Đại Sớ, phẩm Thập 

Địa, bất giác thân tâm rúng động và Sư thốt lên “xưa nay tất cả 

đều trong mộng”, Sư bèn quyết chí xuất gia. 

Sư đến Chùa Quảng Huệ trong tỉnh xuất gia với Hòa 

Thượng Đại Tịch Năng Công, năm sau thọ Cụ túc giới. 

Sư Phụ giải thích về phẩm Thập Địa thuộc Kinh Hoa 

Nghiêm (có 8 quyển, 40 phẩm), phẩm 26, Đức Thế Tôn nói 

phẩm Thập Địa này tại Ma-ni bảo điện trên cung trời Tha Hóa 

Tự Tại. 

Thập địa là 10 địa vị của Bồ Tát, đó là: 

1/ Hoan hỷ địa 

2/Ly cấu địa 

3/Phát quang địa 

4/Diệm huệ địa 

5/Nan thắng địa 

6/Hiện tiền địa 

7/Viễn hành địa 

8/Bất động địa 

9/Thiện huệ địa 

10/Pháp vân địa. 

Sư phụ cũng giải thích: Địa (đất) là nơi sinh trưởng vạn vật, 

tất cả đều nương theo đất mà sinh, nương theo đất mà lớn, 

nương theo đất mà thành, nương theo đất mà trụ, nương theo 

đất mà được giải thoát. 

Trước khi vào Thập Địa, hành giả phải trải qua các tầng   

bậc của: 

*Thập tín: 

1/Tín tâm 

2/ Niệm tâm 

3/Tinh tấn tâm 
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4/Huệ tâm 

5/Định tâm 

6/ Bất thoái tâm, 

7/Hồi hướng tâm 

8/ Hộ pháp tâm 

9/Giới tâm 

10/ Nguyện tâm 

*Thập trụ: 

1/Phát tâm trụ 

2/ Trị địa trụ. 

3/ Tu hành trụ. 

4/Sinh quý trụ. 

5/Cụ túc phương tiện trụ. 

6/ Chánh tâm trụ. 

7/Bất thối trụ. 

8/Đồng chân trụ. 

9/Pháp vương tử trụ. 

10). Quán đảnh trụ 

*Thập hạnh: 

1/ Hoan hỷ hạnh 

2/Nhiêu ích hạnh 

3/Vô sân hận hạnh 

4/Vô tận hạnh 

5/ Ly si hạnh 

6/Thiện hiện hạnh 

7/Vô trước hạnh 

8/Tôn trọng hạnh 

9/Thiện pháp hạnh 

10/Chân thật hạnh 
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*Thập hồi hướng: 

1/Cứu độ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng 

2/Bất hoại hồi hướng, 

3/ Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng 

4/Chí nhất thiết xứ hồi hướng 

5/Vô tận công đức hồi hướng 

6/ Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, 

7/Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, 

8/Như tướng hồi hướng , 

9/Vô phược giải thoát hồi hướng 

10/Pháp giới vô lượng hồi hướng. 

Tất cả thập địa của Bồ Tát, hành giả phải đào luyện hoan hỉ 

địa là địa đầu tiên, dầu trời có sập xuống cũng hoan hỉ, không 

có gì làm xáo trộn nội tâm. Phải tu thập địa Ba la mật, bố thí, 

trì giới..., và tu ly cấu địa, tâm thiện, đại tâm...Sư Tiếu Nham 

khi nghe phẩm thập địa, Ngài bừng tỉnh trong một sát na, 

nhưng Ngài phải trải qua một quá trình đào luyện từ tâm phàm 

phu qua mười giai đoạn thập địa mới đạt đến giác ngộ. 

Sư Phụ kể Hòa Thượng Thanh Từ khi đọc về sự rung động 

của Sư Tiếu Nham Đức Bảo, Hòa Thượng cũng bừng tỉnh viết 

bài thơ về “mộng”: 

Gá thân mộng (thân này là mộng) 

Dạo cảnh mộng (đời này là mộng) 

Mộng tan rồi 

Cuời vỡ mộng 

Nhắn khách mộng 

Biết được mộng 

Tỉnh cơn mộng. 

Sư phụ cũng diễn đọc 1 bài thơ khác của Hòa Thượng 

Thanh Từ về mộng ảo cuộc đời nữa: 
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"Chiếc thân tứ đại khói 

Sinh họat thế gian mây 

Thành công khối nước đá 

Thất bại chùm bọt tan. 

Nhục vinh bong bóng nước 

Thương ghét hạt Sương mai 

Khổ vui trong giấc mộng 

Lành dữ bóng chim bay. 

Tháng ngày cái chớp mắt 

Còn mất bóng trăng lay 

Chung cuộc cơn gió thoảng 

Viên mãn bầu trời trong.” 

Sư Phụ giải thích, thân tứ đại như khói, như mây trên trời tụ 

rồi tan. Sự thất bại như bọt trên mặt nước, phải đứng dậy đi tới 

mới không còn khổ. Vinh nhục như bóng nước là giả tạm. 

Tháng ngày trong chớp mắt, không tồn tại. Còn mất như ánh 

trăng dưới nước. Chung cuộc là một cơn gió thổi. Viên mãn 

bầu trời xanh. Người tu an ổn trong lòng, đời này không là duy 

nhất, tâm hoan hỉ mọi việc sẽ qua. 

Về sau, Sư đến tham học với Thiền Sư Tuyệt Học Minh 

Thông, Sư liễu ngộ và trình kệ: 

Bổn lai chân phụ mẫu 

Lịch kiếp bất tằng ly 

Khởi tọa thừa tha lực 

Hàn ôn diệt cộng tri 

Tương Phùng bất tương kiến 

Tương kiến bất tương thức 

Vì vấn kim hà tại 

Phân minh trình Tổ Sư. 

Dịch nghĩa: 

Vốn là cha mẹ xưa nay, 

Đã trong muôn kiếp chưa ngày nào xa 
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Đứng ngồi ơn mẹ ơn cha 

Nghĩa tình ấm lạnh, bao la vô cùng 

Gặp nhau không thấy hình dung 

Đến khi thấy được, lại không biết gì 

Ngày nay cha mẹ ở đâu 

Rõ ràng đã lộ bóng hình minh Sư. 

(HT Thích Huyền Tôn dịch Việt) 

Thiền Sư Vô Văn Minh Thông ấn chứng cho Ngài qua bài kệ: 

Tâm người tức tâm ta 

Tâm ta vốn không tâm 

Tâm ta đồng tâm Phật 

Tâm Phật chẳng phải ta. 

(HT Thích Huyền Tôn dịch Việt) 

Một bản dịch khác: 

Cha Mẹ từ xưa nay 

Bao kiếp chẳng lìa nhau 

Đứng ngồi nhờ nâng đỡ 

Ấm lạnh cùng có nhau 

Gặp nhau nhưng chẳng thấy 

Thấy mà chẳng biết nhau 

Xin thưa nay ở đâu ? 

Trình thầy mong giải bày. 

(HT Thích Bảo Lạc dịch) 

Tâm ngươi tức tâm ta 

Tâm ta vốn vô tâm 

Vô tâm như tâm Phật 

Tâm Phật khác tâm ta. 

(HT Thích Bảo Lạc dịch) 

Một hôm, Sư đang rửa rau chợt tỏ ngộ liền mang rổ trở về. 

Vừa thấy Sư, Ngài Tuyệt Học hỏi: 

-Chuyện gì thế? 

-Thưa, một rổ rau. 
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-Sao không nói gì khác, chỉ một lời cộc lốc thế? 

-Xin Hòa Thượng hỏi câu khác. 

Ngài đứng lên đi quanh lò lửa, Thiền Sư Tuyệt Học hỏi tiếp: 

-Vốn dĩ mỗi người đều có cha mẹ, vậy hiện giờ cha mẹ ông 

đang ở đâu? 

-Lửa đốt cháy cả rồi. 

-Vậy là ông không có cha mẹ ư? 

-Tất nhiên là có, nhưng Phật nhãn còn chưa thấy được nữa 

là. 

-Ông thấy được không? 

-Con cũng không thấy. 

-Tại sao không thấy? 

-Nếu thấy được, tức không phải cha mẹ thật rồi 

Sư Phụ giải thích, về lý cha mẹ là Phật tánh của mình, chỉ 

tự mình biết không thể nói ra được chỉ chính bản thân người đó 

thấy được thôi. 

Lúc đầu Sư về Kim Đài Trụ trì chùa Viên Thông, sau đó 

lần lượt trụ các chùa khác. 

Ngày 16 tháng Giêng năm Tân Tỵ (1581), niên hiệu Vạn 

Lịch thứ 9, triều Vua Minh Thần Tông, Sư thị tịch, thọ thế 71 

tuổi. 

Đệ tử nối pháp là Thiền Sư Chánh Truyền. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Tiếu Nham Đức Bảo, Ngài được ấn 

chứng qua lời đối đáp dõng mãnh với Sư phụ Tuyệt Học, là đã 

đốt cháy cha mẹ cả rồi, vì cha mẹ này là Phật tánh, không thể 

diễn tả được chỉ tự chứng tự biết thôi. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Tiền kiếp thượng căn cơ (Tiệm  tu nhiều kiếp)   

nên mới có thể thân tâm rúng động khi đọc đến  

phẩm thứ 26 Thập Địa của kinh HOA NGHIÊM !!! 

 

(Thiền Sư Tiếu Nham Đức Bảo (1512-1581) Tổ thứ 65 

(tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 32 sau Lục Tổ Huệ Năng và 

cũng là Tổ thứ 28 của Thiền Phái Lâm Tế.)  

Kính dâng Thầy bài thơ về Tổ 28 Tiếu Nham Đức Bảo. 

Kính đa tạ và tri ân những lời pháp thoại quá cao siêu và sách 

tấn chúng đệ tử thấy ra cuộc đời là như thế đấy, hãy chấp nhận 

thực tại mà sống theo hai bài thơ của Đại Lão HT Thiền Sư 

Thích Thanh Từ. Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe 

Thầy, HH. 

 

Chưa xuất gia đã tỏ ngộ kinh Hoa Nghiêm phẩm Thập Địa (1) 

Hẳn nhiều kiếp tiệm tu, thượng căn cơ đã lộ hình, 

Tích truyện khi trình sở ngộ từ hai tài liệu chứng minh (2) 

Được Sư Phụ ấn chứng liền ...truyền trao nối pháp!  

 

Kính đa tạ Giảng Sư ... biện tài hai đề tài bao quát 

Đường đi đến Thập Địa trải qua rất nhiêu khê (3) 

Thêm chữ Mộng để thoát ra thấy cửa tìm về (4) 

Tán thán thay những bậc Thiền Sư đạt sở ngộ 

 

Nhận được Bản Tâm, hoằng hoá chúng sinh cứu độ 

Đem pháp chân truyền giảng dạy các già lam (5) 

An nhiên thị tịch, đệ tử nối pháp tông Lâm Tế rỡ ràng (6) 

Kính mời xem  HT Hư Vân hết lời ngợi ca tán thán (7)  

 

Nam  Mô Tiếu Nham Đức Bảo Thiền Sư tác đại chứng minh  

Huệ Hương 

Melbourne 13/5/2021 
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(1)  

Con đường kiến đạo là Thập địa - mười phần Pháp thân. Sự 

chứng ngộ mỗi địa là sự chứng ngộ từng phần Pháp thân, là nguồn 

gốc và nền tảng của mọi phẩm chất và công hạnh giác ngộ. Khi đạt 

được các địa Bồ tát, hành giả sẽ thoát khỏi năm sợ hãi: sợ hãi bị làm 

hại, sợ hãi bị chết, sợ hãi bị tái sinh vào cõi giới thấp, phiền não và 

sợ hãi trong luân hồi. Theo cách này, những phẩm chất giác ngộ của 

thập địa Bồ tát ngày một tăng tiến. 

Kinh điển có giảng chi tiết về 10 Ba la mật kết hợp với Thập địa 

theo thứ tự tăng tiến. Sự kết hợp và thành tựu tương ứng được tóm 

tắt như sau: 

1. Hoan hỷ địa (tâm ý hoan hỷ) 

Ở quả vị này, Bồ tát đạt được sự an lạc thanh tịnh sau khi đã 

đoạn trừ kiến hoặc và đã chứng đắc Nhân không, Pháp không. Bồ tát 

trải qua con đường tu tập phần lớn thông qua thực hành về Bố thí Ba 

la mật để đưa tâm thoát khỏi sự sợ hãi, khiếp nhược ngay cả nếu phải 

hy sinh đầu mắt chân tay hay những bộ phận thân thể khác của mình 

vì lợi ích chúng sinh hữu tình. 

2. Ly cấu địa (xa lìa phiền não) 

Trong địa thứ hai, Bồ tát thành tựu Trì giới Ba la mật, giới đức 

viên mãn, giới hạnh thanh tịnh rửa sạch phiền não, nhiễm ô, giữ tâm 

Bồ đề hoàn toàn thanh tịnh. 

3. Phát quang địa (trí tuệ chói sáng) 

Sau khi đặt lợi ích của chúng sinh lên trên hết, Bồ tát thành tựu 

Nhẫn nhục Ba la mật, nhờ đó, trí tuệ sáng suốt, mầu nhiệm, vô biên 

bắt đầu hiển phát. 

4. Diệm tuệ địa (trí tuệ rực rỡ) 

Tại giai đoạn bậc trung về sự chứng ngộ từng phần Pháp thân, 

các phẩm chất tối thượng của Phật được tăng tiến hơn nữa và hành 

giả đạt tới địa thứ tư này. Với Diệm tuệ địa, Bồ tát thành tựu Tinh 
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tấn viên mãn, tuệ tính phát khởi mạnh mẽ. Trí tuệ không ngừng tăng 

trưởng sáng suốt và phát huy cho đến khi lửa Trí tuệ đó đốt sạch mọi 

phiền não của vô lượng kiếp trong tâm Bồ đề. 

5. Cực nan thắng địa (vô cùng khó khăn mới đạt được) 

Bởi đã tịnh hóa mọi nhiễm ô của các khuynh hướng khó tịnh hóa 

thông qua chứng ngộ sự hợp nhất bất nhị của Tính không và Từ bi, 

hành giả đạt tới quả vị này. Địa thứ năm này, Bồ tát thành tựu Thiền 

định Ba la mật, thấu suốt Nhị đế, chứng đắc Pháp thân thanh tịnh. 

6. Hiện tiền địa (chân như hiển hiện) 

Tại thời điểm chứng ngộ được mức độ Pháp thân rõ ràng hơn do 

thực chứng luân hồi và Niết bàn không sinh khởi, ở quả vị này, Bồ 

tát thành tựu Trí tuệ viên mãn, phát khởi trí tối thắng, hoàn tất công 

hạnh lục độ. 

7. Viễn hành địa (đi xa) 

Các ngôi địa hay quả vị được giới thiệu ở phía trên là phổ biến 

với các bậc Thanh văn và Bích chi Phật. Các trải nghiệm nhị nguyên 

ví dụ như thiền và hậu thiền, luân hồi và Niết bàn tiếp đến được gỡ 

giải để mở đầu cho sự chứng ngộ nhất như trong địa thứ bảy là Viễn 

hành địa. Ở quả vị này, Bồ tát thành tựu sự viên mãn của phương 

tiện, tức thành tựu Phương tiện thiện xảo Ba la mật trong Thập độ Ba 

la mật. Bồ tát vượt rất xa khỏi hai đạo Thế gian và Xuất thế gian, 

thâm nhập Vô Tướng. 

8. Bất động địa (không lay động) 

Ở ngôi địa này, Bồ tát tiến xa hơn lên bậc trung để an trụ trong 

trạng thái không lay chuyển của sự chứng ngộ nhất như. Bồ tát thành 

tựu Nguyện Ba la mật và trụ trong vô tướng thanh tịnh, không còn bị 

các phiền não tà kiến làm cho lay động. Nhờ liên tục vận dụng Trí 

tuệ Vô phân biệt mà Bồ tát không bao giờ còn bị lay chuyển bởi 

những phiền não, hình tướng và công dụng hấp dẫn của thế gian. 

9. Thiện tuệ địa (trí tuệ diệu dụng) 

Tiếp đến, khi tất cả những nhiễm ô còn lại, ngoại trừ những 

nhiễm ô rất vi tế như trải nghiệm nhị nguyên huyễn ảo đã được tịnh 
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hóa, Bồ tát chứng đạt giai đoạn nhất như bậc cao ở địa thứ chín gọi 

là Thiện tuệ địa. Bồ tát thành tựu Lực Ba la mật, đạt được mười thần 

lực và trí tuệ biện tài vô ngại. Nhờ thành tựu bốn Biện Tài vô ngại, 

Bồ tát thuyết pháp lưu loát, thiện xảo, dễ hiểu và linh hoạt, có thể 

thuyết pháp mãi mà không tận ý, cạn lời. 

10. Pháp vân địa (mây pháp che khắp cả muôn loài chúng sinh) 

Khi trải nghiệm nhị nguyên vi tế này cũng được tịnh hóa trong tự 

nhiên, mọi phẩm chất của các con đường tu tập và các địa bồ tát đã 

được viên mãn. Tuy nhiên, vẫn còn có ám chướng của trí tuệ nhị 

nguyên là xu hướng tập khí về bám chấp cái nhiễm ô vô cùng vi tế 

còn sót lại của tâm. Trong bối cảnh này, đây là thời điểm của những 

giai đoạn không thiền bậc thấp và bậc trung gọi là Pháp vân địa hay 

địa cuối cùng của Thập địa. Bồ tát Quan Thế Âm đã đạt được Địa 

này.  

(2) Theo tài liệu của TT Thích Như Tịnh trong Lịch Sử truyền 

thừa Thiền phái Lâm Tế Chúc  Thánh  

THIỀN SƯ TIẾU NHAM ĐỨC BẢO ( 1510-1581)  

Sư sinh năm 1510 niên hiệu Chính Đức thứ 5 đời vua Minh Vũ 

Tông tại Kim Đài (nay thuộc Hà Bắc)  

Thân phụ họ Ngô, Thân mẫu họ Đinh, Sư có hiệu là Tiếu Nham. 

Một hôm nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm Đại Sở, đến phẩm Thập 

Địa bất giác thân tâm rúng động và Sư thốt lên XƯA NAY TẤT CẢ 

ĐỀU TRONG MỘNG bèn quyết chí xuất gia.  

Ban đầu Sư đến chùa Quảng Huệ trong tỉnh Hồ Bắc xuất gia với 

HT Đại Tích Năng Công và năm sau thọ giới Cụ túc.  

Về sau Sư đến tham học với Thiền Sư Vô Văn Minh Thông và 

liễu ngộ.  

Sư bèn trình kệ. 

Bổn Lai chân phụ mẫu  

Lịch kiếp bất tằng ly 

Khởi tọa thừa tha lực  

Hàn ôn diệc cộng tri 
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Tương Phùng bất tương kiến  

Tương kiến bất tương thức  

Vi vấn kim hà tại  

Phân minh trình tợ Sư 

Việt dịch của HT Bảo Vương Tăng giáo Trưởng Thích Huyền Tôn: 

Vốn là cha mẹ xưa nay  

Đã trong muôn kiếp chưa ngày nào xa  

Đứng ngồi ơn mẹ ơn cha 

Nghĩa tình ấm lạnh bao la vô cùng 

Gặp nhau không thấy hình dung 

Đến khi thấy được lại không biết gì  

Ngày nay cha mẹ ở đâu  

Rõ ràng đã lộ bóng hình minh Sư!  

Tổ Minh Thông ấn chứng kế thừaTổ nghiệp thứ 28 và phó chúc 

với bài kệ: 

Nhữ Tâm tức ngã tâm 

Ngã Tâm bổn Vô Tâm 

Vô Tâm đông Phật Tâm 

Phật Tâm phi Ngã Tâm  

Việt dịch của HT Bảo Vương Tăng giáo Trưởng Thích Huyền Tôn:  

Tâm ngươi đạt tâm ta  

Tâm Ta vốn Không Tâm  

Tâm ta đồng Tâm Phật  

Tâm Phật chẳng phải Tâm Ta 

Theo tài liệu trong Phật Tổ Đạo  Ảnh : 

Thiền Sư Tiếu Nham họ Ngô ' người Kim Lăng đến tham học 

với HT Tuyệt Học Minh Thông. Một hôm Ngài đang rửa rau chợt tỏ 

ngộ, liền  mang rổ trở về 

Ngài Tuyệt học hỏi: Chuyện gì thế?  

Đáp: Thưa 1 rổ rau (rõ biết hiện tiền tánh thấy)  

• Sao không nói gì khác, chỉ một lời cộc lốc thế!  
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-Kính xin Hòa Thượng hỏi câu khác. Ngài liền đứng lên đi 

quanh  lò lửa 

Ngài Tuyệt Học hỏi tiếp:  

Vốn  dĩ mỗi người đều có cha mẹ, vậy hiện giờ cha mẹ Ông 

ở  đâu?  

• Lửa đốt cháy cả rồi. 

Vậy là Ông không có cha mẹ ư? 

• Tất nhiên là có, nhưng Phật nhãn còn chưa thấy được nữa là!  

Ông thấy được không?  

• Con cũng không thấy  

Tại sao không thấy?  

• Nếu thấy được tức không phải cha mẹ thật rồi.  

Ngài Tuyệt Học Minh Thông liền ấn chứng cho Ngài. 

(3) Nhờ có trí tuệ nhìn rõ bản chất của khổ đau, cùng với thực 

hành phương pháp tu tập thù thắng của Bát chính đạo, thấm nhuần 

giáo lý Trung đạo, phát khởi Bồ đề tâm mạnh mẽ hành trì Lục độ Ba 

la mật, hành giả có thể trải qua các thứ lớp tu tập khác nhau với các 

cấp độ thành tựu khác nhau trên con đường dẫn tới Giác ngộ. 

Giai đoạn  phải đi qua ( TAM HIỀN THẬP THÁNH ) theo đại 

thừa và bắt đầu với nền tảng là Thập Tín , Thập Trụ, Thập Hạnh, 

Thập Hồi Hướng và cuối cùng là Thập Địa  

(4) Mộng  

Gá thân mộng, 

Dạo cảnh mộng. 

Mộng tan rồi, 

Cười vỡ mộng. 

Ghi lời mộng, 

Nhắn khách mộng. 

Biết được mộng, 

Tỉnh cơn mộng. 

(Thiền viện Chân Không, tháng 7. 1980) 

Cuộc Đời Qua Mắt Tôi 
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Chiếc thân tứ đại khói, 

Sinh hoạt thế gian mây. 

Thành công khối nước đá, 

Thất bại chùm bọt tan. 

Nhục vinh bong bóng nước, 

Thương ghét hạt Sương mai. 

Khổ vui trong giấc mộng, 

Danh lợi bóng chim bay. 

Tháng ngày cái chớp mắt, 

Còn mất nước trăng lay. 

Chung cuộc cơn gió thoảng, 

Viên mãn bầu trời trong. 

(Thiền viện Chân Không, tháng 6. 1984) 

(5) Ban đầu Sư về Kim Đài trụ tại Chùa Viên Thông, sau đó lần 

lượt trụ các Chùa Lộc Uyển, Từ Quang, Thiện Quả. Sau đó Ngài đến 

vùng Giang Hán hoằng hoá lần lượt trụ trì tại các chùa già lam như 

Ngưu Đầu, Viên Thông. 

(6) Vào ngày 16 tháng Giêng năm 1584 niên hiệu Vạn Lịch thứ 9 

triều Vua Minh Thần Tông Sư thị tịch 71 tuổi. 

Tác phẩm có Tiếu Nham Tập ngữ lục  

Nối pháp là Thiền Sư Huyễn Hữu - Chánh Truyền  

(7) Người quyết công phu phải tập thiền 

Rửa rau, vo gạo vẫn điềm nhiên 

Cột tâm một chỗ tâm càng sáng 

Tán niệm muôn nơi, chuốc lụy phiền 

Sưởi ấm mới tường chân thật nghĩa 

Uống nước hay rằng lạnh xung thiên 

Như Lai chẳng đến không đi lại 

Lũ chột rờ voi chấp triền miên. 

 (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Tiếu Nham Đức Bảo 

(1512-1581) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 
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Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-1614) 

Tổ 29 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-1614). Ngài thuộc Tổ thứ 66 

tính từ Sơ tổ Ca Diếp, đời thứ 33 sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng 

là Tổ thứ 29 của Tông Lâm Tế. Ngài là đệ tử nối pháp của TS 

Tiếu Nham Đức Bảo và  dưới sự giáo hóa của Ngài có nhiều đệ 

tử liễu ngộ, trong đó có ba vị nổi tiếng, có vai trò lớn đối sự phát 

triển của Thiền tông Trung Quốc, đo là Thiền Sư Mật Vân Viên 

Ngộ, Ngữ Phong Viên Tín và Thiên Ẩn Viên Tu. 

Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 233 trong loạt bài 

giảng của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm 

Tàu, đặc biệt thời pháp thoại hôm nay Sư phụ giảng từ Chùa 
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Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, cách Tu Viện Quảng Đức, 

Melbourne, 1 tiếng ngồi máy bay. 

Ngài họ Lý, người Lạc Dương, húy Huyễn Hữu, tự Chánh 

Truyền, hiệu Nhất Tâm, sanh năm Kỷ Dậu (1549) niên hiệu Gia 

Tỉnh thứ 28 triều đại Nhà Minh, tại Lạc Dương, Trung Hoa. 

Năm 6 tuổi, Sư phát tâm ăn chay trường, học Phật pháp. Sư 

hẳn nhiên là vị Sư tái sanh thần đồng, 6 tuổi đã biết lý đạo, nổi 

khổ của chúng sanh, nên khởi niệm từ bi, ăn chay. 

Sư Phụ giải thích, theo tông phái Nam Truyền thì không ăn 

chay trường, không vào bếp, khất thực, ai cúng gì ăn nấy; 

không lái xe. Gần nhà con có một tu viện nhỏ của quý Sư Nam 

Truyền, Phật tử đến nấu bếp và làm tài xế, đến một lúc nào đó 

thì...Con nghĩ trong tương lai truyền thống này chắc cũng phải 

thay đổi, vì xứ người ai ai cũng bận rộn lo toan cho cuộc sống, 

mỗi người phải tự nấu ăn, phải tự lái xe…. 

Phái Phật Giáo Đại thừa xem ăn chay là một pháp tu, ăn 

chay là thể hiện lòng từ bi, vì lòng từ bi là nền tảng cho con 

đường giác ngộ, là thể tánh của Niết Bàn. Sư phụ giải thích chỗ 

này rất hay, ai hiểu được điều này thì sẽ không hời hợt và xem 

thường việc ăn chay. 

Ăn chay là tôn trọng sự sống bình đẳng của chúng sanh, tôn 

trọng sự sống là tôn trọng Phật tánh của muôn loài, ai cũng 

tham sống sợ chết, mình vì đừng miếng ăn của mình mà đem 

đau khổ cho chúng sanh. Ăn chay cũng là chận đứng quả báo 

bị sát hại và góp phần chận đứng chiến tranh trên thế giới. 

Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ của Hòa Thượng Tuyên Hoá 

khai thị về pháp tu ăn chay: 

"Thiên bách niên lai oản lý canh, 

Oán thâm tự hải hận nan bình 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp, 

Thả thính đồ môn dạ bán thanh!" 
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Nghĩa là: 

 Ngàn năm trong một bát canh 

 Oán sâu như biển hận thành non cao 

 Muốn hay nguồn gốc binh đao 

 Lắng nghe lò thịt tiếng gào thâu đêm. 

Nhìn trong bát canh thấy nguồn gốc của chiến tranh, của sự 

oán thù. 

Năm Ngài 16 tuổi (1565), cha mẹ của Ngài nói chuyện hôn 

nhân cho Ngài, Ngài từ chối và tỏ ý muốn xuất gia. 

Sư Phụ có dẫn chứng 2 câu châm ngôn để đời của triết lý 

Tây Phương. Câu thứ nhất của triết gia người Đức Arthur 

Schopenhauer (1788-1860) mà con rất thích, câu nói rất chí lý 

rằng: “Chỉ có những triết gia chân chính mới có hạnh phúc 

trong hôn nhân, nhưng tiếc thay, đã là triết gia chân chính thì 

họ không bao giờ lập gia đình”. 

Câu thứ hai của Nhà văn hiện đại người Pháp Honoré de 

Balzac (1799–1850), ông nói: "Một cuộc hôn nhân tốt là giữa 

bà vợ mù và ông chồng điếc." 

Sư phụ nói vì Ngài Huyễn Hữu Chánh Truyền liễu đạt hết 

mọi hành tướng phiền lụy và khổ đau của đời sống vợ chồng 

nên Ngài phải từ chối và lên đường đi xuất gia. 

Năm Ngài 22 tuổi (1569), Sư đến Chùa Hiển Thân, đảnh lễ 

Hòa Thượng Lạc Am xin xuất gia, Sư lập nguyện: “Nếu không 

minh tâm kiến tánh thì sẽ không ngủ”. Một đêm, nghe tiếng nổ 

của bóng đèn, Sư chợt tỉnh ngộ bèn trình kiến giải, được Hòa 

Thượng Lạc Am thầm hứa khả. Về sau, Bổn Sư viên tịch, Sư 

đến tham kiến với Tổ Tiếu Nham Đức Bảo. 

Tổ Tiếu Nham Đức Bảo muốn thử sở đắc của Sư, bảo Sư kể 

sở đắc. Sư thành thật trình bày, nhưng chưa dứt lời, chợt Tổ 
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Tiếu Nham Đức Bảo rút chiếc giày ra và nói: “Hãy nói lại câu 

vừa rồi xem nào!” 

Câu nói ấy làm cho Ngài khựng lại. Hôm đó Ngài thức suốt 

đêm, đến sáng vẫn còn đứng dưới mái hiên. Tổ Tiếu Nham 

Đức Bảo thấy thế liền gọi, Sư quay đầu lại vừa thấy Tổ Tiếu 

Nham Đức Bảo, Sư đại ngộ. 

Sư Phụ giải thích, Sư vừa nghe tiếng gọi vừa thấy Tổ, giờ 

phút hiện tiền đi vào Phật địa, giờ phút triệt ngộ thiêng liêng 

của tâm Phật trong sáng hằng có trong Sư. 

Năm 1573 Sư ra hoằng hoá ở Long Trì, Kinh Khê suốt 12 

năm. 

Năm 1585 Sư trở về núi Thanh Lương, Trụ trì chùa Bí Hoa 

Nham. Sư khai đàn thuyết pháp độ chúng vô lượng. 

Ngày 12-2-1614, niên hiệu Vạn Lịch thứ 41, Sư an nhiên 

thị tịch, thọ thế 66 tuổi đời, 44 hạ lạp. Đệ tử nối pháp là Thiền 

Sư Mật Vân Viên Ngộ. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-2614) của 

Hòa Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

“Chánh Truyền Huyễn Hữu xem đèn hoa 

Tiếng vỡ dòn tan chợt tỏ ra 

Liễu ngộ Tiếu Nham trình sở chứng 

Nghi tình dứt đoạn ngữ ngôn xa 

Toàn thân bừng sáng chân tâm hiện 

Một niệm chẳng sanh vạn mối hòa 

Chảy ngược Hoàng Hà rồng tưới nước 

Tươi nhuần ngũ cốc đất bao la”. 

Sư Phụ giải thích câu: “Một niệm không sanh vạn mối 

hoà”. Tất cả các pháp môn tu đều phải đạt tới: “một niệm 

không sanh” là đạt tới cứu cánh cuối cùng của sự chấm dứt 
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sanh tử luân hồi. Một niệm không sanh, tâm an ổn, là chìa khoá 

đi vào cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay dù Sư phụ đang đi Phật sự 

cúng lễ chung thất cho Cụ Bà Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ngọ 

(1931-2021) tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, nhưng Sư 

phụ vẫn giữ thời pháp thoại online như thường lệ, chúng con 

được Sư Phụ ban giảng bài pháp về sự ngộ đạo của Ngài 

Huyễn Hữu Chánh Truyền, một vị Sư như đã tiền định, 6 tuổi 

đã phát lòng từ, không ăn thịt chúng sanh, ra đời để tiếp nối 

dòng suối Tào Khê không bị dứt đoạn, đem đạo từ bi của Đức 

Thế Tôn từ hơn ngàn năm trước dẫn dắt chúng sanh vào đạo lộ 

giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Ba điểm đặc biệt trong hành trạng của Tổ 29 

Huyễn Hữu - Chánh Truyền đã nói lên  

túc duyên thượng căn cơ! 

  

Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền (1549-1614) Tổ 

thứ 66 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), 

Đời thứ 33 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 29 

của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Kính dâng Thầy bài thơ về Tổ 29 Huyễn Hữu Chánh 

Truyền. Kính bạch Thầy bài pháp thoại rất tuyệt vời vì vừa bổ 

túc cho bài pháp thoại hôm qua tại chùa Bắc Linh khi khuyến 

khích chúng đệ tử tu Tịnh nghiệp Tam Phước mà Tứ Vô Lượng 

Tâm là nồng cốt lại vừa phối hợp trí Tuệ của Đức Bồ Tát Văn 

Thù nhân ngày vía hôm nay ( mùng Bốn tháng Tư âm lịch) nhờ 

đó chúng con đã được nghi hai câu đối của Cố HT Thích Thiện 

Siêu như sau: "TRÍ TUỆ TÂM KHAI, LŨY KIẾP HÔN MÊ 

TÙNG TUYỆT KHỞI - TỪ BI NIỆM KHỞI, ĐA SANH 

NGHIỆP CHƯỚNG TỰ TIÊU VONG " . Kính đảnh lễ Thầy và 

kính chúc sức khỏe Thầy, kính xin bảo trọng vì hôm nay thời 

tiết xấu ..Kính, HH 

 

Quả  thật thần đồng, đại túc duyên Thiền Sư tái sanh lại! 

Lên 6 tuổi... học Phật pháp,  ăn chay trường phát tâm 

Quyết liệt khước từ cha mẹ sắp xếp cuộc hôn nhân 

Khi vừa mười sáu tuổi bèn xuất gia lìa thế tục (1)  

 

Thật dũng mãnh ...thực hành đường tu thật nghiêm túc! 

Lập nguyện " Không  ngủ khi chưa KIẾN TÁNH MINH TÂM" (2) 
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Đấy ba điểm đặc biệt khi  đến với Sư Phụ Tiểu Nham 

Liễu ngộ ...còn nói năng trình bày chưa vào đất Phật!  (3)   

 

Kính đa tạ Giảng Sư ...triển khai ba điểm nổi bật 

Lòng Từ Bi ... thể tánh của Niết Bàn (4) 

Khai thị pháp môn ăn chay .. Ngài Tuyên Hoá dạy ban (5) 

Và ... hành xử thế nào để hôn nhân thật chân chính? (6)  

 

Quan  trọng nhất ...để đạt được Tánh Thấy, Tánh Nghe ... 

....phải giữ Tâm thanh tịnh !!! 

Chú ý bài tán dương công hạnh của HT Hư Vân (7) 

Giữ niệm chẳng sanh, sát na phải tinh cần! 

Tổ 29 Chánh Truyền hoằng hoá ngày càng hưng thịnh (8)  

 

Nam Mô Huyễn Hữu Chánh Truyền Thiền Sư tác đại 

chứng minh.  

Huệ Hương 

Melbourne 15/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sư họ Lữ, húy Huyễn Hữu tự Chánh Truyền, hiệu Nhất Tâm  

Sinh năm 1549, niên hiệu Gia Tĩnh, thứ 28, triều Vua Minh Thế 

Tông tại Lạc Dương (Giang Tô )Trung Quốc  

Năm lên 8 tuổi, Sư phát tâm ăn chay trường  

Đến năm 16 tuổi cha mẹ tính chuyện hôn nhân nhưng Sư từ 

khước phát nguyện học Đạo xuất gia. 
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Sư đến Chùa Hiển Thân lễ HT Lạc Am xin xuất gia.  

(2) Sư lập nguyện "Nếu không minh tâm kiến tánh thì sẽ không 

ngủ" 

Một hôm nghe tiếng pháo hoa nổ, Ngài có chút tỏ ngộ. 

Sư chợt tỉnh ngộ bèn lên trình kiến giải được HT Lạc Am thầm 

hứa khả ... 

(3) Về sau Bổn Sư viên tịch, Sư bèn tìm đến tham kiến Ngài 

Tiếu Nham Đức Bảo  

Sau đó đến tham học với Ngài Tiếu Nham  

Một hôm Ngài cầu ấn chứng, HT Tiếu Nham bảo  

• Hãy nói rõ những sở đắc của Ông từ trước đến nay  

Ngài thành thật trình bày nhưng chưa dứt lời , chợt HT Tiếu 

Nham rút chiếc giày ra và nói " Hãy nói lại câu vừa nói xem nào?”  

Câu nói ấy làm Ngài khựng lại  

Hôm đó Ngài thức suốt đêm đến sáng vẫn đứng dưới mái hiên  

Tiếu Nham thấy thế bèn gọi, Ngài quay đầu lại, vừa thấy HT 

Thiếu Nham đứng nhón một chân giống như A Tu La đang che 

mặt  trời mặt trăng thì liền lãnh ngộ Thiền chỉ  

Bài Tán  

Rút chiếc giày ra  

Cắt ngang lời nói  

Nhón chân Tu La 

Hoắt nhiên tỏ ngộ  

Hoàng Hà chảy ngược  

Núi cao ngất trời  

Mây tụ Long Trì  

Mặt đất tươi nhuần  

(4) Đạo Phật là đạo từ bi vì thế là người con Phật, chúng ta phải 

tu tâm từ bi, trưởng dưỡng tâm từ bi trong cuộc sống mỗi ngày vì 

tâm từ là cội nguồn của mọi thiện nghiệp, là Phật tánh của chúng 

sanh.  

Niết Bàn là điểm đến cuối cùng của mọi hành giả phải đạt được  
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Niết Bàn có thể ở trong tầm tay vì:  

Niết là không,  Bàn là phiền não 

Niết là không, Bàn là đau khổ  

Niết là không, Bàn là ganh tỵ, sầu muộn 

Điều này được Đức Phật thuyết trong Kinh Đại Bát Niết Bàn:  

“Nếu có người hỏi gì là căn bổn của tất cả pháp lành? Nên đáp: 

Chính là tâm từ… Này thiện nam tử (Ca Diếp Bồ Tát)! Tâm từ chính 

là Phật tánh của chúng sanh, Phật tánh như vậy từ lâu bị phiền não 

che đậy nên làm cho chúng sanh chẳng đặng nhìn thấy. Phật tánh 

chính là tâm từ, tâm từ chính là Như Lai [1, tr.520]. 

(5) ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI 

(Vạn Phật Thành ngày 30 tháng 5 năm 1982) 

"Thiên bách niên lai oản lý canh, 

Oán thâm tự hải hận nan bình. 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp, 

Thả thính đồ môn dạ bán thanh! 

Dịch là: 

"Ngàn năm oán hận ngập bát canh, 

Oán sâu như biển hận khó tan. 

Muốn biết vì sao có chiến tranh, 

Hãy nghe lò thịt, lúc nửa đêm!" 

Từ xưa đến nay có rất nhiều người hy sinh thân mạng kẻ khác để lợi 

ích cho chính mình, cam tâm giết hại kẻ khác để bồi dưỡng cho bản 

thân mình. Thế nên miếng thịt ở trong tô canh chứa chất lòng oán hận 

thâm sâu như biển cả. Đời này qua đời khác sát hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn 

nhau. Tất cả chúng sinh đều ham sống, sợ chết, song con người vẫn 

dùng thủ đoạn áp bức để tàn sát những kẻ yếu kém hơn mình. 

Trong tâm thức của những con thú trước khi chết đã kết tinh lòng 

oán hận rất lớn, chúng chỉ muốn tìm cách báo thù, không có cách gì 

để xoa dịu ý tưởng cừu hận này được. Các bạn muốn biết trên thế 

giới, nguồn gốc của chiến tranh từ đâu ra? Thí dụ như chiến tranh 

Việt Nam hay là hiện tại chiến tranh giữa Á Căn Đình và Anh Quốc? 
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Đều là do nghiệp sát quá nặng, quá sâu, cho nên mới dùng phi cơ, 

đại pháo, thiết hạm, thủy lôi để hủy diệt nhau! Nếu ban đêm mình 

lắng nghe nơi nhà người đồ tể tiếng kêu la rên xiết của con heo, con 

bò hay con dê xin cứu mạng, thì mình sẽ biết được ngay. 

(6) Schopenhauer cho rằng mục đích của hôn phối là lưu truyền 

nòi giống, chứ không phải khoái lạc cá nhân. “Kẻ nào kết hôn vì yêu 

phải sống trong buồn thảm”, và do đó “chỉ có những triết gia chân 

chính mới có hạnh phúc trong hôn nhân nhưng, tiếc thay triết gia 

chân chính lại không lập gia đình “ 

(7) Chánh Truyền Huyễn Hữu xem đèn hoa 

Tiếng vỡ dòn tan chợt tỏ ra 

Liễu ngộ Tiếu Nham trình sở chứng 

Nghi tình dứt đoạn ngữ ngôn xa 

Toàn thân bừng sáng chân tâm hiện 

Một niệm chẳng sanh vạn mối hòa 

Chảy ngược Hoàng Hà rồng tưới nước 

Tươi nhuần ngũ cốc đất bao la. 

 (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh 

Truyền (1549-1614) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh 

dịch Việt) 

(8) Sư được Tổ Đức Bảo phó chúc kế thừa Tào Khê pháp phái, 

đảm nhiệm Tổ nghiệp hoằng  dương Thiền Tông.  

Sau đó Ngài ra hoằng hoá ở vùng Long Trì, Kinh Khê suốt 12 năm.  

Về sau Ngài trở về núi Thanh Lương, Trú trì Chùa Bí Ma Nham, 

cuối đời Trụ trì chùa Phổ Chiêu ở Yên Sơn, Hà Bắc.  

Sư đã thuyết giáo độ chúng vô lượng, người đời cung kính gọi là 

Long Trì Hòa Thượng  

Ngày 12 tháng 2 năm Giáp Dần (1614 ) niên hiệu Vạn Lịch thứ 

tư, Sư thị tịch thọ thế 66 tuổi  

Tác phẩm gồm Huyễn Hữu Tập Chánh Truyền ngữ lục. 

Đệ tử nối pháp là Ngài Mật Vân Viên Ngộ.  
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Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ (1566-1642)  

Tổ thứ 67 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 34  

sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 30 của  

Thiền Phái Lâm Tế. 

 
Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 
 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Mật Vân Viên Ngộ (1566-1642). 

Ngài thuộc Tổ thứ 67 (tính từ sơ tổ Ca Diếp), thuộc đời thứ 

34 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 30 của Thiền Phái 

Lâm Tế. 

Ngài sanh năm Bính Dần (1566) niên hiệu Long Khánh, đời 

Vua Minh Mục Tông tại Nghi Hưng (nay là Giang Tô). 

Ngài là vị Thiền Sư nổi tiếng trong triều đại nhà Minh và 

nhà Thanh có đệ tử đắc pháp là Ngài Mộc Trần Đạo Mân. 
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Ngài được xem là hậu thân của Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền 

(viên tịch năm 866), cách 700 năm. Ngài có vai trò rất lớn là 

khôi phục Thiền phái Lâm Tế. 

Sư Phụ kể Tổ Long Thọ cũng được xem là hậu thân của 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Ngài họ Tưởng, quê ở Nghi Hưng. Năm 6 tuổi, Ngài được 

học Nho giáo (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín) , Ngài nhận thấy 

không phù hợp. 

Năm 8 tuổi, Ngài tự biết niệm Phật không cần ai chỉ dạy. 

Sư Phụ giải thích: Sự tự biết này là do Ngài đã có vô Sư trí 

xuất hiện. Tất cả mọi người đều có vô Sư trí từ vô lượng kiếp, 

không cần học khi có túc duyên đầy đủ thì tự xuất hiện giống 

như vàng trong quặng đất. 

Hậu đắc trí là trí có được sau khi tu học. 

Năm 8 tuổi, Ngài có duyên với pháp tu niệm Phật. 

Sư Phụ giải thích: Niệm Phật có 5 pháp niệm khác nhau, tùy 

theo khả năng và hoàn cảnh của hành giả mà có thể áp dụng: 

1- Cao thanh trì: niệm lớn tiếng, rõ ràng. Sư Phụ niệm 

nghe rất thanh thoát ấm áp đạo vị. 

2- Đê thanh trì: tiếng niệm nhỏ, Sư Phụ niệm nghe rất 

thanh an. 

3- Kim cang trì: niệm không ra tiếng, môi vẫn cử động theo 

danh hhiệu Phật. 

4- Mặc trì: niệm không ra tiếng, yên lặng. 

5- Ý trì: niệm trong tâm. 

Cao thanh trì tuy có khuyết điểm là dễ bị khan cổ, tắt tiếng, 

nhưng Đức Phật nói cách niệm này có được 10 công đức: 

1- đánh tan hôn trầm mê ngủ. 

2- làm thiên ma kính sợ 
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3- tiếng niệm vang đến khắp mười phương, nhất niệm thông 

tam giới. 

4- ba đường khổ chấm dứt. 

5- tiếng bên ngoài không xâm nhập vào mình được. 

6- tâm không bị tán loạn. 

7- giúp mạnh mẽ, tinh tấn trên đường tu. 

8- tâm luôn hoan hỉ 

9- đạt tam muội rõ biết hiện tiền 

10- được vãng sanh cực lạc quốc. 

Ý trì niệm Phật là khó nhất, vì đây là pháp niệm Phật rốt 

ráo, niệm trong tâm, nhất tâm, vọng tưởng điên đảo chấm dứt 

và bất cứ lúc nào cũng niệm Phật được. Áp dụng pháp niệm Ý 

trì tức là hành giả cũng đang thực hành pháp tu thiền chỉ và 

thiền quán của Như Lai Thiền, Thiền-Tịnh song tu là đây, 

không thể tìm ở đâu khác nữa. Ai viên mãn pháp niệm Ý trì là 

đã đặt một chân vào ao Liên Trì Cực Lạc Quốc rồi. 

Sư phụ đã diễn đọc câu sám niệm Phật rất hay: 

“Muốn đi có một đường nầy 

Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra, 

Vậy khuyên phải niệm Di Đà 

Hồng danh sáu chữ thật là rất cao 

Hay trừ tám vạn trần lao 

Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua” 

Quả thật, Ngài Mật Vân Viên Ngộ 8 tuổi đã tự biết niệm 

Phật là bắt đầu hành trình giác ngộ. 

Năm 15 tuổi, Ngài bỏ nghề nông, theo nghề đánh cá. 

Năm 16 tuổi, Ngài bị ép cưới vợ, vì hiếu, Ngài lập gia đình. 

Năm 21 tuổi (1587), Ngài đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài bị 

cuốn hút bởi câu chuyện ngộ đạo của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, 

Ngài xin xuất gia. 
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Sư Phụ kể về sự xuất gia của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. 

Ngũ tổ Hoằng Nhẫn hỏi Ngài Huệ Năng đến để làm gì. Ngài 

thưa là đến để xin xuất gia làm Phật. 

Tổ Huệ Năng không biết chữ nhưng nhờ chúng đệ tử trong 

chùa đọc bài kệ của Ngài Thần Tú, chỉ diễn đạt con đường 

hành trì tu, Ngài Huệ Năng đã thấy tánh, Ngài từ bài của Ngài 

Thần Tú diễn tả tánh thấy của Ngài: 

Bài kệ của Ngài Thần Tú: 

"Thân thị Bồ đề thọ, 

Tâm như minh cảnh đài, 

Thời thời cần phất thức, 

Vật sử nhạ trần ai". 

 Nghĩa là: 

 "Thân là cội Bồ đề, 

Tâm như đài gương sáng.. 

Luôn luôn phải lau chùi, 

Chớ để dính bụi trần". 

 Bài kệ của Ngài Lục Tổ: 

“Bồ đề bổn vô thọ 

Minh cảnh diệc phi đài 

Bổn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai”. 

Nghĩa là: 

“Bồ đề vốn không cây, 

Gương sáng cũng chẳng đài. 

Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi trần”. 

 Sư Phụ giải thích, Phật tánh không có hình tướng , thì 

không có gì để dính bụi. 

Ngài Ngũ Tổ, qua bài kệ của Ngài Huệ Năng, là biết Ngài 

Huệ Năng đã thấy tánh nên truyền y bát cho Ngài Huệ Năng là 

Lục Tổ. 
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Ngài Huệ Minh là một vị quan đi xuất gia, khi thấy y bát 

không trao cho Ngài Thần Tú, Ngài Huệ Minh đuổi theo Ngài 

Huệ Năng để lấy lại y bát. 

Ngài Lục Tổ để y bát trên tảng đá, Ngài Huệ Minh dỡ y bát 

không lên, Ngài hối hận quỳ lạy và nói: “Tôi đến đây vì pháp 

không vì y bát”. 

Ngài Lục Tổ ra mặt mời Ngài Huệ Minh ngồi xuống, giữ 

tâm thanh tịnh rồi sẽ nói pháp: “ Không nghĩ thiện, không nghĩ 

ác, đang khi ấy cái gì là bổn lai diện mục của Thượng tọa 

Minh?”. Ngài Huệ Minh ngay đó liền triệt ngộ, liền sụp lạy tôn 

Lục Tổ làm Sư phụ. Ngài Lục Tổ khiêm hạ từ chối và khuyên 

Huệ Minh cùng mình tôn kính Ngài Huệ Năng là Sư phụ. Ngài 

Huệ Minh sau đó đổi tên của mình là Đạo Minh để không trùng 

chữ Huệ của Sư phụ. 

Sau 15 năm ẩn tu trong nhóm thợ săn, một ngày kia Ngài 

Lục Tổ đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, nghe 2 vị Tăng 

tranh cãi với nhau về “phướn động và gió động”. Lục Tổ góp ý 

“không phải do phướn, cũng không phải do gió, mà do chính 

tâm của hai vị đang động”. Ngài Ấn Tông (Trụ Trì Chùa Pháp 

Tánh, nay gọi là Chùa Quang Hiếu) hỏi Lục Tổ: "Nghe nói y 

pháp của Ngũ Tổ đã truyền về phương Nam, phải chăng đây là 

hành giả?" Ngài Huệ Năng bèn kể lại nguyên do việc đắc 

Pháp. Ngài Ấn Tông liền thỉnh Tổ làm lễ cạo tóc và cung thỉnh 

Lục Tổ thăng tòa thuyết pháp. 

Pháp Bảo Đàn là bản kinh ghi lại cuộc đời và lời dạy của 

Lục Tổ Huệ Năng. 

Ngài Mật Vân Viên Ngộ bị cuốn hút bởi chuyện ngộ đạo 

của Ngài Lục Tổ Huệ Năng qua Kinh Pháp Bảo Đàn, nên Ngài 

xin xuất gia. 
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TT Nguyên Tạng và phái đoàn hành hương Tu Viện Quảng Đức 

chụp hình lưu niệm dưới Tháp Xuất Gia của Lục Tổ Huệ Năng tại 

Chùa Quang Hiếu (Pháp Tánh)ở Quảng Châu, Trung Hoa 

Xem hình khác: https://quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-

quang-hieu 

https://quangduc.com/a70871/%20https:/quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
https://quangduc.com/a70871/%20https:/quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
https://quangduc.com/a70871/%20https:/quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
https://quangduc.com/a70871/%20https:/quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
https://quangduc.com/a70871/%20https:/quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
https://quangduc.com/a70871/%20https:/quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
https://quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
https://quangduc.com/p222a56913/ngay-18-tham-chua-quang-hieu
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Ngài Mật Vân Viên Ngộ, một hôm Ngài gánh củi đi qua 

khúc quanh, vô tình bó củi va vào vách núi, Ngài chợt bừng 

ngộ liền tìm đến Hòa Thượng Huyễn Hữu Chánh Truyền xin 

xuất gia. 

Một ngày nọ, Ngài đi qua đỉnh núi Đồng Quán thì tự nhiên 

đại ngộ, liền trình kệ. Tổ Huyễn Hữu hỏi: “Nếu có người hỏi, 

ông đáp thế nào?”. 

Ngài Mật Vân Viên Ngộ chỉ đưa nắm tay lên. 

Tổ Huyễn Hữu hỏi: “Lão tăng không hiểu ông đắc là đắc 

cái gì?”. 

Ngài đáp: “Đừng nói Hòa Thượng không hiểu, ba đời chư 

Phật còn không hiểu nữa à!”. 

Ngài được tổ Huyễn Hữu Chánh Truyền ấn chứng, Ngài Mật 

Vân Viên Ngộ đưa nắm tay lên là biểu trưng sự chứng ngộ. 

Sư Phụ giải thích, đưa nắm tay lên là biểu tỏ “Duyên Khởi” 

và Ngài được ấn chứng? 

Vì sao ? vì “nắm tay” thuộc về thân ngũ uẩn, thân ngũ uẩn 

này do “giả chúng duyên nhi cộng thành”, dù thân này có 

nhưng chỉ tạm có, không có dài lâu vĩnh viễn, khi duyên tụ lại 

thì có, khi duyên tan rã thì không. Từ ngàn xưa Đức Thế Tôn 

đã dạy: “Ai thấy Duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy 

Ta (Phật)". 

Sư phụ cũng dẫn lời Phật dạy trong kinh Phật Tự Thuyết 

(Udàna; Tiểu Bộ kinh), pháp Duyên khởi được tóm tắt như sau: 

"Do cái này có mặt nên cái kia có mặt.- Do cái này không có 

mặt, nên cái kia không có mặt.- Do cái này sinh, nên cái kia 

sinh.- Do cái này diệt, nên cái kia diệt". 

Trong Phẩm Phương Tiện, Kinh Pháp Hoa cũng đề cập đến 

pháp Duyên Khởi: 
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"Chư Phật lưỡng túc tôn 

Tri pháp thường vô tánh 

Phật chủng tùng Duyên khởi 

Thị cố thuyết nhất thừa". 

Nghĩa là: 

“Chư Phật đầy đủ Trí và Hạnh 

Biết pháp luôn vẫn vô tánh 

Quả Phật do từ Duyên mà khởi 

Cho nên bảo là Nhất thừa”. 

Bạch Sư phụ, lời giảng ở chỗ này của Sư phụ quá cao siêu 

mà trí óc nhỏ bé của chúng sanh khó mà lãnh hội được. Con cố 

gắng ghi chép để suy gẫm về sau, dù khó nhưng con cảm nhận 

rằng Phật Pháp quá mầu nhiệm và tuyệt vời làm sao, chỉ có 

một “nắm tay” được đưa lên mà hai thầy trò Thiền Sư đã có 

được tiếng nói chung về “pháp Duyên Khởi”, rõ ràng ai thấy 

pháp Duyên Khởi là có cùng 1 cái thấy. 

Một hôm, Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền đưa cây 

phất trần lên hỏi: “các người còn có gì không?” 

Ngài Mật Vân Viên Ngộ hét một tiếng. 

Ngài Huyễn Hữu Chánh Truyền bảo: “Hét hay đấy!”. 

Ngài Mật Vân Viên Ngộ lại hét lên hai tiếng, rồi trở về chỗ 

ngồi. 

Ngài được ấn chứng kế thừa là Tổ thứ 30. 

Năm 1617, Sư kế nghiệp Trụ trì Chùa Long Trì và các chùa 

khác. Sư nỗ lực khôi phục Tông Lâm Tế trong 30 năm. Đệ tử 

kế thừa có Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân. 

Ngày 7-7-1642, Sư thị tịch tại chùa Thông Huyền, thọ thế 77 

tuổi, Vua Khang Hy ban Thụy cho Sư là Huệ Định Thiền Sư. 
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Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ (1566-1642) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

“Lâm Tế môn phong thích dụng thiền 

Không như Huyễn Hữu vẫn y nhiên 

Đồng Quan trên đỉnh gầm vang tiếng 

Hương Thủy biển sâu sóng võ triền 

Diện mục tỏ rồi ra là thế 

Bản lai gìn giữ chớ mù điên 

Nhiệm mầu nào biết nơi chân giác 

Mở miệng lầm sai dễ lụy phiền” 

  Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp cuộc đời của Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ rất 

đặc thù. Ngài là một vị Thiền Sư có vô Sư trí hiển lộ lúc mới 8 

tuổi, Sư tự biết niệm Phật. Năm 21 tuổi Sư phát tâm xuất gia do 

bị cuốn hút bởi sự ngộ đạo của Ngài Lục Tổ Huệ Năng và Sư 

là hậu thân của Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, khôi phục 

Tông Lâm Tế đánh hét hiển lộ sự chứng đắc. 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ được xem như là hậu thân  

của Khai Tổ (Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền)  

vì chủ trương khôi phục phương tiện đánh và hét  

để người học đạo chóng khai ngộ! 
 

Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ (1566-1642) Tổ thứ 67 

(tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 34 sau Lục Tổ Huệ Năng 

và cũng là Tổ thứ 30 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 30 của Thiền 

phái Lâm Tế. Kính đa tạ và tri ân Thầy qua bài pháp quá tuyệt 

vời, đi từ căn bản Lý duyên khởi rồi công Đức khi niệm Phật to 

tiếng và Pháp Bảo Đàn kinh với hai bài kệ của Ngài Thần Tú 

và Lục Tổ Huệ năng để vào Tổ Sư Thiền để tìm ra bản lai diện 

mục mà không sử dụng ngôn ngữ nhiều. Kính đảnh lễ Thầy và 

kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Được tôn xưng hậu thân Tổ Nghĩa Huyền Lâm Tế 

Sau 700 năm khôi phục lại đánh, hét đã phai mờ (1) 

Từ 8 tuổi Vô Sư Trí hiển lộ túc duyên thượng cơ (2) 

Nhưng triệt ngộ ...nối pháp đã vào trung niên tuổi (3) 

 

Hoằng dương chánh pháp, trùng tu chùa ...(4) 

.....suốt 30 năm , ba chục ngàn người thọ giới (5) 

Trú trì 6 ngôi chùa lớn, 12 đệ tử xuất sắc nên danh 

Và Mật Trần Đạo Mân được Ngài phó chúc (6) 

 

Kính đa tạ Giảng Sư ... 

5 cách niệm Phật và Công Đức niệm lớn được bổ túc (7) 

Hành trạng Lục Tổ sơ lược trong Pháp Bảo Đàn Kinh 
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Chỉ rõ Lý duyên khởi cần phải tường minh 

Đức Thế Tôn "Thấu hiểu Lý Duyên khởi là Thấy Pháp" (8) 

 

Bài tán thán ...chỉ là tóm tắt rất bao quát (9) 

Nhưng quá tuyệt vời khi chi tiết giảng rộng ra 

Đó là lý do Văn, Tư, Tu hành giả phải nghiệm qua 

Kính tri ân với Chủ đề Tổ Sư Thiền thuyết giảng !!! 

 

Nam Mô Mật Vân Viên Ngộ Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 18/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sư là người chủ trương khôi phục lại thủ thuật tiếp dẫn người 

học đặc biệt của Tông Lâm Tế là đánh (bổng) và hét (hát) vốn là 

phương tiện giúp người học đạo nhanh chóng khai ngộ và rất thịnh 

hành dưới thời của Khai Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền nhưng qua các 

triều đại sau dần phai mờ. Qua việc sử dụng đánh hét để dạy đệ tử, 

Sư trở nên nổi tiếng và được coi là vị Thiền Sư nghiêm khắc và xuất 

sắc dưới thời đó. 
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(2) Sư sinh năm 1566 niên hiệu Long Khánh năm đầu của đời 

Vua Minh Mục Tông tại Nghi Hưng nay là Giang Tô Trung Quốc. 

Sư còn có tên là Giác Sơ, hiệu Viên Ngộ được cha mẹ cho học 

đạo Nho nhưng cảm thấy không phù hợp. 

Vốn có chủng tử nhiều đời nên từ năm 8t, Sư đã biết niệm danh 

hiệu Phật mà không cần ai chỉ dạy. 

Năm 15t bị ép buộc bỏ nghề nông sang nghề buôn cá 

Năm 18t bị ép cưới vợ và vì hiếu đạo Ngài lập gia đình 

Năm 1587 (21 tuổi), Sư đọc Pháp Bảo Đàn Kinh và bị cuốn hút 

đối với lời dạy về Thiền tông. Một hôm, Sư gánh củi đi qua núi, vô 

tình bó củi va vào thành núi bỗng nhiên Sư khai ngộ. 

( 3) Năm 1594 (29 tuổi), Sư bỏ vợ, gia đình và xuất gia với 

Thiền Sư Huyễn Hữu Chính Truyền. Sau đó, Sư chuyên tâm tham 

Thiền dưới sự hướng dẫn của vị Thiền Sư này. 

Năm 1602 (35 tuổi), Thiền Sư Huyễn Hữu Chính Truyền có 

chiếu chỉ vua ban đến Trụ trì tại Long Trì Viện(龍池院) ở Thường 

Châu(常州), Sư cũng được thầy cử đến đây làm chức Giám Viện. 

Một ngày nọ Sư đi qua đỉnh núi Đồng Quan thì tự nhiên đại ngộ, 

Liền trình kệ 

Ngài Huyễn Hữu hỏi: Nếu có người hỏi Ông đáp thế nào? 

Sư chỉ đưa nắm tay lên 

Ngài Huyễn Hữu lại nói : 

Lão Tăng không hiểu, ông đắc là đắc cái gì? 

Sư đáp : 

Đừng nói Hòa Thượng không hiểu, 3 đời Chư Phật còn không 

hiểu nữa là 

Và Một hôm Thiền Sư Huyễn Hữu đưa cây phất trần lên hỏi: 

Các Ngài còn có gì không ? 

Sư nghiêm nghị hét lên một tiếng , Ngài Huyễn Hữu đáp: 

Hét hay đấy! 

Sư lại hét hai tiếng , rồi trở về chỗ ngồi , 
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Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1611 niên hiệu Vạn Lịch thứ 39 triều 

Vua Minh Thần Tông, Sư được Tổ Chánh Truyền phó chúc y bát kế 

thừa Tổ nghiệp lúc bấy giờ Sư được 46t 

Sau đó Sư đi du phương các danh sơn như Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà 

Sơn, v..v khắp Cả vùng Ngô Việt. 

(4) Năm 1614, Thiền Sư Huyễn Hữu Chính Truyền thị tịch, Sư 

trọn hiếu ở bên tháp thầy 3 năm. Và đến tháng 4 năm 1617, Sư kế 

tiếp thầy Trụ trì tại Long Trì Viện. 

Năm 1624, Sư đến trụ trì, thuyết pháp tại Chùa Thông Huyền 

(通玄寺) ở núi Thiên Thai (天台山). 

Tháng 3 năm 1625, Sư đến trụ trì tại Chùa Quảng Huệ (廣慧寺) 

ở Hải Diêm (海塩), Gia Hưng (嘉興, tỉnh Phúc Kiến. 

Tháng 3 năm 1630, Sư sáng lập Vạn Phúc Tự (萬福寺) ở núi 

Hoàng Bá (黃檗山), Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. 

Năm 1632, Sư đến trụ trì tại Chùa Quảng Lợi (廣利寺) ở Dục 

Vương Sơn (育王山), Minh Châu, tỉnh Triết Giang. Và trong năm 

Sư chuyển đến trụ trì tại Thiên Đồng Cảnh Đức Thiền Tự ở Ninh Ba, 

Triết Giang nơi đây Sư đã trùng tu lại ngôi Thiên Đồng Cảnh Đức 

Thiền Tự- ngôi đại danh thắng và là một trong các ngôi Thiền viện 

Tổ đình Thiền tông lâu đời của Trung Quốc và có diện tích rất rộng 

(hiện nay diện tích tổng thể là 7.640.000 m2, diện tích xây dựng là 

28.800 m2). Trước khi Sư đến Trụ trì tại ngôi chùa này thì nơi đây 

từng nhiều lần chịu nhiều sự đổ nát từ nạn binh đao, hỏa hoạn, lũ lụt. 

Năm 1638, Sư trùng tu tổng thể toàn bộ ngôi chùa này, xây dựng 

thêm nhiều điện đường quy mô lớn và rất có kết cấu. Tăng chúng 

đến đây tham học hơn 1000 người, cư sĩ, Phật tử đến hỏi đạo rất 

đông. Ngôi Tổ đình này từ đó đến nay thuộc Thiền Lâm Tế chính 

tông, tại khuôn viên chùa còn lưu giữ bức tượng đá toàn thân Sư. 

(5) Ngoài việc dạy Thiền cho các Thiền tăng, Sư cũng chú trọng 

đến việc dạy Thiền cho các vị nữ tu, Ni Sư và trong những vị nữ tu 

này có người ngộ đạo. Những vị nữ tu ngộ đạo này về sau trở thành 

những Thiền Sư ni nổi tiếng theo cách giáo hóa riêng của họ. 
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Trong suốt 30 năm giáo hóa của mình, Sư đã nỗ lực khôi phục 

lại Tông Lâm Tế qua những bài thuyết pháp và đường lối thực hành 

Thiền Thoại Đầu. Người theo Sư quy y, thọ giới và nghe thuyết pháp 

có tới 30,000 người, đệ tử xuất gia 300 người, 12 người được Sư ấn 

khả và cho nối pháp. Từ những nỗ lực và kỳ tích đó, Sư được người 

đời tôn kính là Lâm Tế thứ 2. . 

(6) Kế thừa tư tưởng và phong cách của Sư, các đệ tử nối pháp 

của Sư như Thiền Sư Phí Ẩn Thông Dung, Mộc Trân Đạo Mân cũng 

nỗ lực dùng các phương pháp đánh, hét để khôi phục lại tinh thần 

tông Lâm Tế và biên soạn nhiều tác phẩm liên quan đến lịch sử và 

đường lối thực hành của Thiền tông. 

Hàng xuất gia đắc pháp có 12 vị như: Phí Ẩn Thông Dung(1539-

1661) Phù Thạch Thông Hiền (1593-1667) Lâm Dã Thông Kỳ 

(1595-1652) Triều Tông Thông Nhẫn (1604-1648) Thạch Xa Thông 

Thường ( 1593-1638) Trượng Tuyết Thông Tùng(1610-1695) Tam 

Phong Pháp Tạng (1573-1637) Thạch Kỳ Thông Văn (1594-1663) 

Vạn Như Thông Vi (1594-1663) Phá Sơn Hải Minh (1597-1666) Cổ 

Nam Thông Môn ( 1599-1670) và đệ tử nối pháp là Hoằng Giác 

Thông Thiên còn gọi là Mộc Trần Đạo Mân (1596-1674) đều Trú trì 

những ngôi chùa nổi tiếng. 

(7) 

1- Niệm cao tiếng: ( Cao thanh trì ) Đem hết cả tinh lực toàn thân 

dồn vào trong một câu niệm Phật khác nào những tiếng đại hồng 

chung, những tiếng Sư tử rống át cả trời đất Vũ trụ. Theo phương 

pháp này bị hao hơi rát cổ nhiều, không thể trì niệm lâu được. Tuy 

nhiên, nó có công năng đối trị được bệnh hôn trầm giải đãi, trừ khử 

được tạp niệm lăng nhăng. Khi niệm Phật nếu thấy mơ màng muốn 

ngủ gục, hoặc thấy tư tưởng bị chao động, hành giả nên mạnh mẽ đề 

khởi tinh thần, cất cao vọng niệm to tiếng làm trí não thức tỉnh, 

chánh niệm khôi phục và sẽ được linh hoạt như cũ. Niệm Phật cao 

tiếng có tác dụng rất lớn lao. Hơn nữa nó còn làm cho người hai bên 

nghe rõ tiếng niệm và khiến họ lần lần sanh khởi tâm niệm Phật. 
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2- Đệ thanh trì ( Niệm vừa đủ nghe ) Niệm thư thả, hòa hoãn 

tiếng không lớn quá, không nhỏ quá. Bất luận là niệm 4 chữ, hay 6 

chữ, hành giả vừa niệm vừa lắng tai nghe lại tiếng niệm của mình 

từng chữ một, thật rõ ràng. Cứ vừa niệm vừa nghe như thế, trí óc sẽ 

không bị xao lãng và tâm thần định được. 

3- Niệm Kim Cang: niệm không ra tiếng mà môi vẫn cử động 

4-Mặc niệm: Lúc niệm, môi miệng chỉ hơi mấp máy, không phát 

ra tiếng; Người ngoài nhìn vào, không biết là đương niệm. Tuy 

không phát ra tiếng, nhưng 6 chữ “Nam mô A Di Đà Phật” đương 

sáng ngời và rang rảng trong tâm thức hành giả, vô cùng rõ ràng. 

Nhờ sự sáng ngời và rang rảng ấy mà tâm thần định tĩnh, chánh niệm 

ngưng tụ thành một khối, khiến cho hiệu lực của nó không khác hiệu 

lực của niệm Phật có tiếng 

Phương pháp niệm này có thể áp dụng trong khi nằm nghỉ, khi 

tắm rửa, lúc bệnh hoạn, lúc phóng uế, hoặc trong khi đương ở hội 

trường công cộng hay khi lữ thứ tha phương… tóm lại là trong 

những trường hợp không tiện niệm ra tiếng 

5- Ý trì (Niệm giác chiếu: )Một mặt xưng danh hiệu Phật, một 

mặt quay tâm trí của mình trở lui soi xét tự tánh. 

(8) 

Trong kinh Tương Ưng Thế Tôn dạy rằng: "Ai thấy Duyên khởi 

là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Ta (Phật)". 

Từ đấy, thấy Duyên khởi triệt để quả là một cái thấy của một vị 

Phật. Thấy Duyên khởi là thấy sự thật Vô ngã của các pháp (hữu vi 

và vô vi), đây là cái thấy độc đáo nhất trong lịch sử tôn giáo và triết 

học xưa nay. Chính Vô ngã là nét đặc thù của giáo lý Phật giáo, khác 

biệt hẳn với mọi triết thuyết, tín ngưỡng của thế gian: Giữa khi 62 

học thuyết của Ấn Độ đương thời và giữa khi nhân loại đang chấp 

thủ ngã và ngã sở (Ta, của ta) để chìm sâu vào sinh tử thì Đức Phật 

nói lên tiếng nói Vô ngã (không phải ta, không phải của ta). 

Lý duyên khởi được giới thiệu trong kinh Pháp Hoa : 
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Chư Phật lưỡng túc tôn 

Tri pháp thường vô tánh 

Phật chủng tùng Duyên khởi 

Thị cố thuyết nhất thừa". 

[Chư Phật đầy đủ Trí và Hạnh 

Biết pháp luôn vẫn vô tánh 

Quả Phật do từ Duyên mà khởi 

(hay từ Duyên khởi) 

Cho nên bảo là Nhất thừa]. 

(9) 

Lâm Tế môn phong thích dụng thiền 

Không như Huyễn Hữu vẫn y nhiên 

Đồng Quan trên đỉnh gầm vang tiếng 

Hương Thủy biển sâu sóng võ triền 

Diện mục tỏ rồi ra là thế 

Bản lai gìn giữ chớ mù điên 

Nhiệm mầu nào biết nơi chân giác 

Mở miệng lầm sai dễ lụy phiền. 

(Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ 

(1566-1642) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 
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Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân (1596-1674) 

Tổ thứ 68 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 35  

sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 31 của  

Thiền Phái Lâm Tế. 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Mộc Trần Đạo Mân (1596-1674). 

Ngài thuộc Tổ thứ 68 (tính từ Sơ tổ Ca Diếp), đời thứ 35 

sau Lục Tổ Huệ Năng, và cũng là Tổ thứ 31 của Thiền Phái 

Lâm Tế. 

Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân, sanh ra vào cuối đời nhà 

Minh và đầu nhà Thanh, có họ Lâm, người Lĩnh Nam, Triều 

Châu, Quảng Đông, đồng hương với Lục Tổ Huệ Năng. 

Lúc nhỏ, Ngài có tính thông minh, theo nho học để ra làm 

quan. 
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Khi Ngài đọc bộ Đại Huệ Tông Cảo ngữ Lục, Ngài nhớ lại 

tiền kiếp của mình và phát tâm xuất gia. Ngài Mộc Trần Đạo 

Mân xuất gia được 2 năm bị cha mẹ bắt về lập gia đình. Năm 

27 tuổi, Ngài xuất gia trở lại. 

Về sau Ngài Mộc Trần Đạo Mân được Tổ Mật Vân Viên 

Ngộ trao cho công án “Ương Quật Sản Nạn” và Ngài đã thành 

tựu đạo quả, được Sư phụ Mật Vân Viên Ngộ ấn chứng. 

Dù đã triệt ngộ, nhưng Ngài vẫn ở lại hầu Sư phụ 40 năm cho 

tới Sư phụ viên tịch, kế thừa và trở thành Tổ thứ 31 của Tông 

Lâm Tế. 

Sư Phụ giải thích về công án “Ương Quật Sản Nạn”, vốn 

phát xuất từ câu chuyện về Tôn Giả Vô Não, tên thường gọi là 

Ương Quật Ma La, phiên âm từ tên tiếng Phạn của Ngài là: 

Angulimala, tức là “người đeo xâu chuỗi ngón tay”. 

Chuyện xảy ra vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, chàng 

thanh niên có tên là Ahimsaka (tên Cha Mẹ đặt cho chàng, 

nghĩa là Vô Hại), người con dân của nước Kiều Tát La 

(Kosala) do Vua Ba Tư Nặc trị vì. 

Chàng thanh niên Ahimsaka xin Bố Mẹ đến Hoa Thị Thành 

(Taxila) để học đạo Bà La Môn với Thầy Mani, vì chàng quá 

đẹp trai và học giỏi nên bị bạn cùng lớp ganh ghét, phao tin 

đồn là chàng có tình ý với bà vợ trẻ của ông thầy. Do tin đồn 

này mà bà vợ trẻ của thầy Mani lại xao xuyến xúc động vì cứ 

tưởng chàng học trò thầm yêu trộm nhớ mình thật. Thấy chàng 

tướng đẹp quá, nên bà ta tìm cách gần gũi hỏi han gạ tình, bà 

càng ngày càng trở nên say mê tánh nết và tướng mạo của 

Ahimsaka một cách điên cuồng, nhưng chàng cự tuyệt vì cho 

đó là trái với luân thường đạo lý làm người, chính điều này 

khiến cho bà xấu hổ cùng cực và tức giận, tìm cách hảm hại, 

bằng cách nói xấu về tên học trò. 
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Người thầy Mani không chịu điều tra xem sự việc có thật 

hay không, ông nhắm mắt tin theo bà vợ và rắp tâm hảm hại 

đứa học trò bằng cách bắt chàng giết người để lấy máu rửa tội 

lỗi, rửa xong rồi mới được truyền trao bí pháp của đạo.  Chàng 

Ahimsaka thật thà tin theo lời của tên thầy vô minh kia mà 

xách gươm lên rừng Jalam, Jalini sám hối rồi tìm người giết lấy 

máu rửa tội, rồi chặt ngón tay út để xâu làm xâu chuỗi để theo 

dõi đủ túc số 1000 ngón tay để về trình lên Thầy Mani. 

Ngày kia, khi giết được 999 người rồi, còn thiếu 1 người 

mà kẻ sát nhân không tìm ra, nên anh ta xách gươm chạy về 

nhà để giết người Mẹ của mình, đúng lúc đó,  Đức Thế Tôn 

xuất hiện trước mặt anh ta, anh chạy đuổi theo nhưng không 

theo kịp, anh kêu to bảo Đức Thế Tôn đứng lại, Đức Thế Tôn 

nói, ta đã dừng lại sự giết chúng sanh từ lâu, ta đã dừng lại 

nghiệp sát hại chúng sanh chứ không phải dừng lại bước chân 

này. Angulimala thoát nhiên rúng động, đại ngộ liền bỏ kiếm 

xuống, đảnh lễ dưới chân Phật sụp lạy, đảnh lễ xin xuất gia. 3 

tháng sau, chàng đã chứng quả A La Hán nên Đức Thế Tôn có 

kệ ngợi khen Ngài là: 

"Ai dùng các hạnh lành 

Xóa mờ bao nghiệp ác 

Chiếu sáng cõi đời này 

Như trăng thoát khỏi mây" 

 Một hôm, Tôn giả Angulimala đi khất thực, gặp một sản 

phụ rên la không sanh được, Ngài chạy về hỏi Phật phương 

pháp giúp cho người sản phụ. 

Phật dạy con đến đó và nói rằng: “Từ lúc tôi ra đi trong 

Chánh pháp, tôi chưa làm tổn thương đến bất cứ ai, nhờ công 

đức này giúp cô sanh con dễ dàng và mẹ tròn con vuông”. 
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Mầu nhiệm thay, khi Tôn giả Angulimala đọc lời chân 

thành ấy, người sản phụ đã sanh ra 1 chú bé kháu khỉnh với sự 

vui mừng của mọi người. Từ đó người ra gọi đó là lời cầu 

nguyện chúc phước lành “ Paritta “ của Ngài Vô Não. 

Sư Phụ giải thích, công án “Ương Quật Sản Nạn” là công 

án "sức mạnh của lòng từ bi” mà từ bi là thể tánh của Niết 

bàn, vốn là điểm đến cuối cùng của người tu học Phật. Con rất 

vui mừng và xúc động biết ơn Sư phụ khi nghe Sư phụ giải 

thích rõ ràng về công án này, vì lúc con đọc tài liệu, con thắc 

mắc vì sao TS Mật Vân trao 4 chữ công án này cho đệ tử của 

Ngài. Bây giờ thì con hiểu rồi. Thật đúng là lòng từ bi không 

có điều kiện là nền tảng của giác ngộ, Ngài Mộc Trần Đạo 

Mân nhận ra được chỗ này nên được Sư phụ của Ngài ấn 

chứng. Vi diệu quá. 

Sư phụ cũng giải thích thêm: Trong Kinh Tương Ưng Bộ 

Phật dạy: Ai có lòng từ bi, vị ấy có đủ 11 công đức: 

1- Ngủ ngon 

2- Ngủ không ác mộng 

3- Thức dậy tươi tỉnh 

4- Được mọi người cung kính và gần gũi 

5- Được chư thiên bảo vệ hộ trì 

6- Được thần linh cung kính. 

7- Không bị lửa làm hại 

8- Dễ nhiếp tâm thiền định, niệm Phật hoặc trì chú 

9- Nét mặt luôn bình an tươi sáng. 

10- Làm chủ lúc hấp hối, không hôn mê sợ hãi. 

11- Lúc mạng chung được sanh vào cõi trời Phạm thiên. 

Từ bi là điểm đến cuối cùng của người tu. Bạch Sư Phụ, 

con kính mạn phép xin tán thán Sư phụ, con thường thầm kính 



531 

ngưỡng lòng từ của Sư Phụ trên sắc diện, ngôn từ và bao dung. 

Con cố gắng học theo hạnh từ bi như Sư Phụ. 

Năm 1659, vua hạ chiếu chỉ vào thuyết pháp trong cung 

vua. 

Năm 1674 , Sư thị tịch và được vua ban Thụy hiệu là 

Hoằng Giác Thiền Sư. 

Đệ tử nối pháp là Ngài Khoáng Viên Bổn Quả. 

Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân có xuất bài kệ truyền thừa 

như sau: 

Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên 

Minh như cảo nhật lệ trung thiên 

Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ 

Chiếu thế chân đăng vạn cô huyền. 

Sư phụ giải thích: Tại Melbourne có Hòa Thượng Thích 

Minh Trí, Trụ Trì Chùa Phước Tường (vùng Richmond) Ngài 

có Pháp hiệu là Nhật Cảnh (chữ 11 theo bài kệ trên) nên Ngài 

quy y và cho đệ tử pháp danh như: Lệ Quang, Lệ Nguyệt, Lệ 

An, Lệ Mỹ, Lệ Tâm, Lệ Hiếu…. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công 

hạnh của Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân (1596-1674) của Hòa 

Thượng Hư Vân do Hòa Thượng Minh Cảnh dịch Việt. 

"Lĩnh Nam thường hiện bậc thâm uyên 

Hoằng Giác đại Sư đợi đủ duyên 

Nối Pháp Tây Thiên truyền ấn tín 

Tiếp dòng Đông Chấn hóa Trung Nguyên 

Nghìn sông, trăng chiếu lìa điềm báo 

Vạn dặm, mây trôi vẫn lặng yên 

Tám đạt, bảy thông luôn tự tại 

Hàng Tô dạo đến Triệu cùng Yên". 
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Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng bài pháp về Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân, một vị có bẩm 

sinh thông minh từ nhỏ, nhân đọc bộ Đại Huệ Tông Cảo, Ngài 

nhớ lại tiền kiếp cách 508 năm đã là một vị Tăng. Ngài đạt ngộ 

nhờ thành tựu công án “Ương Quật Sản Nạn” do Sư phụ Mật 

Vân Viên Ngộ giao cho. Đặc biệt Ngài để lại kệ truyền thừa 

cho Pháp phái Lâm Tế Gia Phổ, một dòng truyền hiện phát 

triển rất mạnh ở miền nam Việt Nam. 

 
 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Triệt ngộ qua công án “Ương Quật Sản Nạn“ tiêu biểu cho 

Lòng Từ và là nhân vật Phật Giáo rất quan trọng tronglịch 

sử truyền thừa phái Lâm Tế vào VN thời Trịnh Nguyễn 

phân tranh ( đàng trong) với bài kệ truyền pháp phái! 

 

Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân (1596-1674) Tổ thứ 68 

(tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 35 sau Lục Tổ Huệ Năng 

và cũng là Tổ thứ 31 của Thiền Phái Lâm Tế. 

 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Tổ thứ 31 Thiền phái 

Lâm Tế. Kính đa tạ và tri ân về bài pháp thoại quá tuyệt vời ... 

hơn thế nữa Tổ lại họ Lâm mà Bồ Tát Quảng Đức có họ Lâm 

là nguyên thủy ( khi con xem lại tiểu sử Ngài ) ..Có phải Bồ Tát 

có trong gia phả của Tổ Mộc Trần Đạo Mân nên lòng Từ và 

trái tim vĩ đại của Ngài luôn tiềm tàng ... ? Kính đảnh lễ Thầy 

và kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Thụy hiệu vua ban HOẰNG GIÁC Đại Sư vang khắp chốn  

Sự nghiệp nối pháp và hành trạng Tổ Đạo Mân (1) 

Kính đa tạ Giảng Sư...có bậc minh Sư dẫn dắt ...mới đến gần, 

Triệt ngộ rõ ràng, vận dụng thông suốt không chướng ngại! 

 

Nhờ bài pháp thoại, câu chuyện Ương Quật Ma La giúp nhìn lại (2) 

Vì tham cầu "thành tựu đạo nghiệp" mắc phải mưu  thâm 

Lời khai thị Đức Thế Tôn giải hoá... chuyển lỗi sai lầm 

Đánh bạt ác nghiệp như vầng trăng thoát mây ló dạng (3) 

 

Lòng Từ....bắt đầu vào chánh pháp được huân trưởng, khởi sáng (4) 

Chúc lành sản phụ, kệ Pháp Cú tích truyện có câu (5) 
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Tri ân  Giảng Sư "SỨC MẠNH LÒNG TỪ " và 11 công đức 

nhiệm mầu (6) 

Tăng giá trị tuyệt vời thêm khi tiếp tục sâu vào chi tiết! 

 

Bài kệ truyền thừa pháp phái đã đi vào nước Việt (7). 

Tổ Nguyên Thiều Siêu Bạch ...thời Trịnh Nguyễn phân tranh (8) 

Bài thơ tán thán ...bậc thâm uyên đất Lĩnh Nam ( 9) 

An nhiên thị tịch ....để lại nhiều kỳ tích và tác phẩm (10) 

 

Nam Mô Mật Nhân Đạo Mân Thiền Sư tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 20/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) Ngài sinh vào thời Minh mạt Thanh sơ, ( niên hiệu Vạn Lịch 

thứ 23 triều Vua Minh Thần Tông )người họ Lâm ở Triều Châu, Lĩnh 

Nam tỉnh Quảng Đông.  

Thuở nhỏ, Ngài theo Nho học, bản tính vốn thông minh sáng suốt.  

Khi còn làm quan, Ngài đọc Đại Huệ tông cảo ngữ lục bỗng 

nhiên nhớ về tiền kiếp của mình.  

Từ đó, Ngài xin xuống tóc tại chùa Khai Tiên, Lô Sơn. 

Sau đó, Ngài lại nghe lời phụ mẫu hoàn tục lập gia đình. 
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Năm 27 tuổi, Ngài xuất gia trở lại, đầu Sư và thọ Cụ túc giới với 

Ngài Hám Sơn Đức Thanh. 

Sau đó, Ngài đã đi tứ phương tham học.  

Cuối cùng, Ngài về núi Thiên Đồng tham yết Thiền Sư Viên Ngộ 

ở chùa Kim Túc,  

Một hôm nhân câu thoại đầu ƯƠNG QUẬT SẢN NẠN đã quán 

triệt thiền cơ và được Mật Vân ấn khả, có pháp danh do Sư Phụ ban 

là Thông Thiên và trở thành một trong 12 vị đồng môn ưu tú nhất kế 

thừa Pháp tịch và Ngài ở lại hầu Thầy học hỏi gần 40 năm. 

Khi Thiền Sư Mật Vân viên tịch Ngài kế thừa pháp rồi sau đó 

khai pháp tại Bình Dương. 

Về sau, Ngài kế nghiệp Trụ trì chùa Thiên Đồng. 

Sơ kỳ triều Thanh, tức vào tháng 9, năm Thuận Trị thứ 16 

(1659), Thế Tổ hoàng đế hâm mộ danh tiếng Ngài, liền hạ chiếu 

thỉnh Ngài vào kinh thuyết pháp. Chỉ qua một đêm thăng tòa, danh 

tiếng của Đạo Mân đã vang chấn thiên hạ, không ai sánh kịp. Thời 

gian lưu lại kinh đô thuyết pháp, Ngài cung trú tại điện Vạn Thiện, 

thường cùng Vua Thuận Trị đàm thiền luận đạo.  

Một hôm có vị Tăng hỏi: 

• An cư trong hoàng cung cẩn mật, một chút gió cũng không 

lọt vào,  

đắc được sẽ trở về Nam, ẩn cư thong dong. Nắm vững thì đâu 

cần thắc mắc. Vậy thì thế nào là Buông một câu? 

Ngài nói: Triệt ngộ rõ ràng, vận dụng thông suốt không bị 

chướng ngại  

Vị Tăng nói: Thế thì một mặt trăng soi bóng nghìn sông, đi hay 

đến đều không lưu dấu  

Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt  

Vạn lý vô vân, vạn lý thiên  

Ngài đáp:  Mặc sức tung hoành( tự tại trong hành xứ )  

• Đã thấm nhuần mưa móc, duỗi tay thẳng đến Trường An 

Ngài nói: Ta chỉ bằng lòng với Ông một nửa  
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(2) Ương Quật Ma La là tên mà dân chúng Kiều Tất La đặt cho 

Ahimsaka từ khi chàng bắt đầu chuỗi ngày tàn bạo giết người, chặt 

lấy ngón tay và đeo lên cổ như một vòng hoa trong khi ...Tên 

Ahimsaka do cha chàng đặt có nghĩa là "Người vô tội” 

Ahimsaka nguyên là một thanh niên khôi ngô anh kiệt của vương 

quốc Kiều Tất La (Kosala). Chàng được sinh ra từ một vọng tộc Bà 

La Môn. Cha chàng làm quan quốc Sư cho Vua Ba Tư Nặc. 

Được gởi đến Hoa Thị Thành (Taxila) từ thuở bé, Ahimkasa chỉ 

thụ giáo với danh Sư Mani, và trở thành một sinh viên lỗi lạc. Tài 

năng và đức hạnh của Ahimsaka chỉ chiếm được lòng tin yêu của Sư 

phụ chàng nhưng lại chuốc lấy nhiều sự ganh tỵ ghét ghen của bạn 

đồng môn. Để lung lạc ông thầy, các bạn đồng môn của Ahimsaka 

phao tin rằng chàng có tình ý với cô vợ của Mani. Trước những tin 

đồn bất chánh ấy, danh Sư Mani đều tỏ ra dửng dưng không chút 

xao xuyến, nhưng bà vợ trẻ của anh lại xúc động vì ngỡ rằng chàng 

trai trẻ thầm yêu mình thật. Thấy chàng khôi ngô tuấn tú, bà tìm 

cách lân la dọ ý, và chẳng bao lâu bà trở nên say mê Ahimsaka một 

cách điên cuồng. 

Một hôm thừa lúc vắng người, bà cho gọi Ahimsaka đến và ngỏ 

hết nỗi lòng. Bị chàng trai thẳng thắn cự tuyệt, bà Mani xấu hổ đến 

cùng cực và bèn rắp tâm mưu hại chàng cho bỏ ghét. 

Khi nghe chính miệng vợ mình thuật lại hành vi đê tiện của tên 

đệ tử thân tín. Mani phừng phừng nổi giận. Nhưng vốn là một tay đa 

mưu nham hiểm, ông không lộ vẻ bất bình ra mặt chỉ mời Ahimsaka 

đến, tỏ lời thân ái rồi bí mật bảo: 

- Này Ahimsaka! Con theo thầy học đạo đã khá lâu. Lòng cương 

trực và ý chí cầu tiến của con khiến thầy rất đẹp lòng. Vì vậy thầy 

nhất định chọn con làm người kế thừa tông môn ta. 

Trước thâm tình của Sư phụ, Ahimkasa bồi hồi xúc động, chàng 

kính cẩn thốt lời tạ ân, thì Mani đã tiếp: 

- Môn phái của ta có một bí pháp vô cùng tuyệt diệu. Bí pháp 

này chỉ được truyền trao cho những căn cơ siêu việt. Trước khi thụ 
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huấn bí pháp này con phải tuyệt đối thanh tịnh vô nhiễm. Những ác 

nghiệp quá khứ của con phải được rửa sạch bằng máu người thay vì 

máu cừu dê như bọn phàm phu tục tử. Vậy bây giờ ta trao cho con 

thanh gươm thừa kế này, con phải lập tức khởi hành đi đến rừng 

Jalam để khởi đầu cuộc sám hối, con chỉ trở về đây gặp ta khi đã 

giết xong một nghìn người không hơn không kém. 

Ahimkasa sững sờ, chàng không muốn tin rằng những lời vừa 

nghe lại được thốt ra từ miệng của con người khả kính thánh thiện 

mà chàng đã hết dạ kính yêu. Thấy chàng trai do dự, Mani liền đem 

hết tài hùng biện ra thuyết phục. Cuối cùng Ahimsaka đành phải 

vâng lời, gắng gượng ra đi mà lòng hoang mang khôn tả. 

Khi vừa hạ sát xong nạn nhân đầu tiên, Ahimkasa kinh hoàng 

đến điên dại. Từ đó gặp ai chàng cũng vung gươm chém liền, bất kể 

nam nữ, già trẻ thân sơ. Tiếng than khóc của các gia đình nạn nhân 

vang đến tai vua quan, nhưng tất cả đều bất lực, bó tay trước tài 

nghệ vô song của Ahimsaka. Dân chúng run sợ gọi chàng là vô não - 

tức là người mất trí. 

(3) Angulimala bối rối. Chàng im lặng, lặng lẽ nhìn đấng đạo Sư 

hồi lâu. Thái độ từ ái cùng dung mạo phi phàm của Ngài khiến 

chàng cảm thấy an tâm và lấy lại được sự bình tĩnh khi xưa: "Trước 

đây còn thơ ấu, ta có nghe thiên hạ đồn đãi rằng Sa môn Cồ Đàm là 

một bậc giác ngộ. Ngài có một dung nhan sáng rỡ và một giọng nói 

rất là từ hòa thân ái, có lẽ đây là Ngài chăng? 

Angulimala bèn vứt gươm và quỳ gối trước mặt đức Phật, hỏi: 

- Bạch Sa môn! Ngài có phải là Sa môn Cồ Đàm không? Là con 

của Đức vua Tịnh Phạn? 

- Đúng vậy, này Angulimala! Con đã vứt bỏ thanh gươm đẫm 

máu kia, có nghĩa là con đã vứt bỏ con đường lầm lạc cũ, con có cần 

Như Lai giúp đỡ điều gì không? 

- Bạch Sa môn, đã từ lâu, con không hề quỳ lạy một ai, mà 

ngược lại ai thấy con cũng run rẫy quỳ mọp van xin được tha mạng. 

Con đường này không ai dám lai vãng một mình, mà thiên hạ thường 
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rủ nhau đi từng đoàn hàng trăm người. Bạch Sa môn! Con đã từng 

nghe rằng có những sinh vật bị khắc phục bằng võ lực, bằng cù móc 

hay roi vọt. Nhưng con, một con thú hoang đàng cuồng dại, lại được 

chế ngự bởi một người không gươm dao hay roi vọt. 

- Bạch Sa môn! Hình bóng từ ái của người đã khiến con muốn 

trở về với con đường thuần lương sống yêu thương và giúp đỡ đồng 

loại như những ngày xa xưa, lúc con chưa điên loạn... Nhưng ai, ai 

có thể cho phép chở che và giúp đỡ một con người như con - người 

đã giết chết nghìn nhân mạng? 

- Này thanh niên, trên thế gian này có hai hạng người được xem 

là thanh tịnh: hạng thứ nhất là người không hề gây tội lỗi, hạng thứ 

hai là kẻ gây tội nhưng biết ăn năn và không bao giờ tái phạm. Nếu 

lòng con tha thiết muốn hoàn lương Như Lai sẽ giúp con toại 

nguyện. 

- Bạch Sa môn, con không dám nghi ngờ gì về lòng từ bi bao la 

của Ngài đối với con. Nhưng con đã gây tạo một ác nghiệp mà có lẽ 

không một ai trên thế gian này dám làm. Làm sao con có thể ước mơ 

làm đệ tử của Sa môn Cù Đàm, một người mà suốt đời chưa hề làm 

xúc não bất cứ ai? 

- Này thanh niên! Ví như có một gian phòng tăm tối suốt cả 

nghìn năm dài. Nếu muốn thắp sáng cho nó, con cần phải đốt bao 

nhiêu ngọn đèn và mất bao nhiêu lâu để dẹp cho nó tươm tất? 

- Bạch sa môn, bóng tối dù đã ngự trị căn phòng suốt nghìn năm 

nhưng chỉ cần mỗi một ngọn đèn được thắp lên thì bóng tối sẽ tan 

ngay, và thời gian để dọn dẹp căn phòng thì tùy thuộc vào khả năng 

siêng hay nhác của từng người. 

- Cũng vậy, này thanh niên dù con đã sát hại cả nghìn đồng loại, 

nhưng nếu con thành tâm cải hối, thắp lên ngọn đèn bằng ánh sáng 

trí huệ của con thì bóng tối ác nghiệp u mê sẽ tan biến ngay. Con 

vẫn có cơ hội ngộ đạo như bao nhiêu người khác. Đó là điều mà 

Như Lai xác quyết với con. 
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(4) Tỳ kheo Angulimala tuy đã xuất gia và được đấng đạo Sư ân 

cần khai thị nhưng lòng Thầy luôn luôn bị xao động. Lúc nào và ở 

đâu, Thầy cũng nghe văng vẳng tiếng than khóc cùng rên la của các 

nạn nhân bị chính Thầy sát hại dạo trước. Trên đường đi khất thực 

dân chúng thường nhìn Thầy với đôi mắt thù hận lẫn sợ hãi. Tuy đã 

có lệnh bảo hộ của Vua Ba Tư Nặc, nhưng cũng rất nhiều khi, Thầy 

trở về tinh xá với y áo tả tơi, thương tích đầy mình, Thầy vẫn im lặng 

chịu đựng không hề kêu van hay lẩn trốn. 

Ngày kia, lúc đi thọ bát Tôn giả Angulimala gặp một thiếu phụ 

đang lâm bồn. Gặp sản phụ nằm rên siết bên đường, động lòng bi 

mẫn, Thầy trở về bạch đức Đạo Sư, xem có cách gì cứu giúp nạn 

nhân không? Phật dạy: 

- Con hãy đến gặp người thiếu phụ ấy và chúc lành cho nàng 

như thế này: 

- Thưa chị, từ ngày sinh ra đến nay, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời 

sống một sinh vật nào. Do lời nói chân thật này, ước mong chị được 

mẹ tròn con vuông. 

Tỳ kheo Angulimala bối rối: 

- Bạch Thế Tôn! Làm sao con dám thốt ra câu ấy... khi con là 

"chuỗi ngón tay"? 

- Này Tỳ kheo, từ ngày sinh ra cho đến nay có nghĩa là từ khi 

con xuất gia, sanh vào thánh tộc vâng giữ đời phạm hạnh. 

Thầy Tỳ kheo trẻ tuổi liền hoan hỷ hối hả ra đi. Người thiếu phụ 

vẫn còn nằm rên siết bên vệ đường. Tôn giả Angulimala liền gởi lời 

chúc lành đến cho nàng sau một bức mành trúc. Kỳ diệu thay, một 

chú bé kháu khỉnh liền chào đời trong sự vui mừng của tất cả mọi 

người hiện diện... Từ ngày đó các bạn đồng phạm hạnh gọi Thầy 

Angulimala là Paritta có nghĩa là "chúc lành." 

Và cũng kể từ ngày hôm ấy, Tôn giả Paritta thêm vững niềm tin, 

tinh cần tu tập, chẳng bao lâu Thầy đắc quả A La Hán. Câu chúc 

lành của Thầy gởi đến người thiếu phụ lâm bồn dạo nọ được xem 

như một bài kệ cầu an và được lưu truyền làm mọi người đều kinh 
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ngạc. Người ta muốn biết rằng tại sao một con người hung bạo, đầy 

dẫy nghiệp chướng như thế mà lại có thể đạt đến A La Hán quả, một 

quả vị mà các bậc hiền nhân đầy phước báu như Tôn giả A Nan vẫn 

chưa chứng đắc. 

(5) Ai dùng các hạnh lành  

Xoá mờ bao tội ác  

Chiếu sáng cõi đời này  

Như trăng thoát khỏi mây  

(6) Trong tác phẩm Sức Mạnh của Lòng Từ ( The Power of 

Compassion) được TT Thích Nguyên Tạng soạn dịch từ nguyên tác 

của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong đó đã tóm tắt lại nghĩa chính yếu của 

Từ Bi . 

Và 11 công đức khi tu tập Lòng Từ trong kinh Tương Ưng Bộ  

1. Ngủ ngon 

2. Thức dậy thấy khỏe, nhẹ nhàng trong lòng (Người có tâm từ, 

luôn bao dung, tha thứ thì ít bệnh hơn những người luôn cau có, cằn 

nhằn) 

3. Ngủ không gặp ác mộng 

4. Được gần gũi và thân cận với nhiều người 

5. Được thân cận loài phi nhân và chim cá 

6. Chư Thiên ủng hộ, bảo vệ 

7. Không bị lửa, chất độc làm hại 

8. Dễ đi vào thiền định 

9. Nét mặt luôn trầm tĩnh 

10.Lúc chết không mê mờ 

11. Khi chết sinh vào cõi trời Phạm thiên 

(7) Bài kệ pháp phái Thiên Đồng 

Đương thời, Thiền Sư Đạo Mân diễn xuất bài kệ truyền pháp và 

hình thành nên pháp phái Thiên Đồng  thuộc dòng thiền Lâm Tế: 

Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên 

Minh như hồng nhật lệ trung thiên 

Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ 
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Chiếu thế chân đăng vạn cô huyền. 

Chi phái này sau đó truyền đến Ngài Nguyên Thiều và Ngài đã 

đến Việt Nam truyền bá thiền khắp miền Nam. 

(8)Bản Lịch truyện tổ đồ, theo như ý khởi đầu của nó, là ghi 

chép sự truyền thừa của pháp phái Thiên Đồng. Trong pháp phái đó, 

có hai nhánh phát triển mạnh tại Đàng Trong, Việt Nam. Nhánh thứ 

nhất từ Thiền Sư Đạo Mân – Mộc Trần truyền cho Bản Quả – 

Khoáng Viên, Viên truyền cho Nguyên Thiều – Thọ Tông. Từ Thiền 

Sư Nguyên Thiều có sự phân tách thành các chi phái nhỏ. Đệ tử của 

Thiền Sư Nguyên Thiều có sự truyền thừa đến ngày nay là các Thiền 

Sư như Minh Lượng – Nguyệt Ân, Minh Vật – Nhất Tri, Minh Giác – 

Kỳ Phương, Minh Dung – Pháp Thông. Chỉ có mình Ngài Minh Hải 

– Pháp Bảo là tự tục kệ truyền thừa tạo nên một pháp phái mới là 

phái Lâm Tế Chúc Thánh. 

Phái thứ hai bắt đầu từ Thiền Sư Tuyết Giậu Chơn Phát truyền 

cho Đại Sa Như Trường (hoặc Siêu Trường), truyền cho Ngài Minh 

Hoằng Tử Dung Chùa Từ Đàm, truyền cho Ngài Liễu Quán chùa 

Thiền Tôn. Ngài Liễu Quán lại tục kệ truyền thừa và hình thành nên 

phái Lâm Tế Liễu Quán phát triển mạnh ở Trung Nam. Bộ sách Lịch 

truyện tổ đồ của hai chùa Thiền Tôn và Thiên Hòa đều ghi chép về 

sự truyền thừa của Liễu Quán pháp phái. Do đó, đây là một tư liệu 

quí để nghiên cứu truyền thừa cùng hành trạng của chư tổ tại Huế 

mà chưa được mọi người biết nhiều. 

(9)  

Lĩnh Nam thường hiện bậc thâm uyên 

Hoằng Giác đại Sư đợi đủ duyên 

Nối Pháp Tây Thiên truyền ấn tín 

Tiếp dòng Đông Chấn hóa Trung Nguyên 

Nghìn sông, trăng chiếu lìa điềm báo 

Vạn dặm, mây trôi vẫn lặng yên 

Tám đạt, bảy thông luôn tự tại 

Hàng Tô dạo đến Triệu cùng Yên. 
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 (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân 

(1596-1674) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 

(10)  

Khi về già Sư lui về Thiệu Hưng thuộc Bình Dương nên thời 

nhân cũng kính gọi Sư là Sơn Ông Mộng Ẩn  

Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân thị tịch ngày 27 tháng 6 năm Giáp 

Dần, Khang Hy thứ 13 (1674), triều Vua Thanh Thánh Tổ thọ 79 

tuổi.  

Tác phẩm để lại có Hoằng Giác Mãn thiền ngữ lục, Tấu thọ lạc 

bố thuỷ đài văn tập, Bắc du tập 

Đệ tử nối pháp Khoáng Viên Bổn  Quả. 
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Thiền Sư Nguyên Thiều Siêu Bạch (1648-1728)  

(Đời thứ 37 sau Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Thứ 33 của 

Tông Lâm Tế) Ngài là vị Tổ truyền bá Thiền phái  

Lâm Tế vào Việt Nam 
 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Nguyên Thiều Siêu Bạch (1648-1728). Ngài thuộc Tổ thứ 70 

tính từ sơ tổ Ca Diếp, đời thứ 33 của Tông Phái Lâm Tế và là 

đời thứ 37 sau Lục Tổ Huệ Năng. 

Ngài là vị Tổ nối pháp của Thiền Sư Khoáng Viên Bổn Quả 

(Tổ thứ 32), truyền bá Tông Phái Lâm Tế đầu tiên vào miền 

Trung Việt Nam vào cuối thế kỷ 17. 

Sư họ Tạ, pháp danh Siêu Bạch, hiệu Thọ Tông, Sư còn có 

pháp danh Nguyên Thiều, hiệu Hoán Bích, quê ở Trình Hương, 

Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. 
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Năm 19 tuổi Sư xuất gia, tu ở chùa Báo Tư, thọ giáo với 

Hòa Thượng Khoáng Viên Bổn Quả. 

Vào năm 1677 (Đinh Tỵ), vào thời Chúa Nguyễn Phúc Tần, 

Sư theo tàu buôn sang Việt Nam để hoằng Pháp. Ban đầu Ngài 

cư trú tại phủ Quy Ninh (Bình Định bây giờ), lập Chùa Thập 

Tháp Di Đà trên đồi Long Bích phía bắc thành Đồ Bàn thuộc 

địa phận làng Thuận Chánh huyện Tuy Viễn, Bình Định. 

Sư Phụ giải thích, ở đồi Long Bình, thành Đồ Bàn có 10 

tháp cổ của người Chàm, khi Ngài Nguyên Thiều đến thấy thập 

tháp bị sụp đổ, Ngài gọi dân làng gom 10 tháp lại và xây thành 

một chùa và từ đó có tên là chùa Thập Tháp Di Đà. 

Ngài có đem một hạt giống lúa từ Quảng Châu, có sự tích 

hạt giống này do từ cõi Hương Tích đem xuống. Ngài ban tặng 

cho Tăng chúng trong chùa để trồng. Hạt lúa dài hơn 50cm. 

Mùa lúa đầu tiên, hạt lúa tự lăn vào sân chùa, chỉ cần 1 hạt lúa, 

xây thành gạo, 30 người ăn không hết. 

Mùa lúa thứ nhì, Hòa Thượng kêu gọi quét sân chùa để hạt 

lúa lăn về. Tăng chúng vừa làm vừa cười giỡn, sân chùa chưa 

sạch để lúa lăn về, các vị Tăng giận lấy cây đánh hạt lúa sao về 

chi sớm, và làm hạt lúa bể ra thành hạt lúa nhỏ như hiện nay. 

Thiền Sư Nguyên Thiều Siêu Bạch thấy chúng Tăng đập 

hạt lúa bể ra thành nhiều mảnh, Ngài không la rày quở trách 

mà ngược lại Ngài từ tốn khai thị “ Không phải lỗi tại con. Vạn 

vật hễ duyên mãn thì sanh, duyên tán thì diệt. Những gì mình 

thấy ở trước mặt không phải là thực thể mà là giả tướng. Thấy 

đó không phải là thật có, không còn thấy đó không phải là thật 

không. Con hãy đi gọi người đem thúng đến xúc gạo”. 

Sư Phụ có kể thêm, ở Việt Nam, năm 2019, có Kỹ Sư nông 

nghiệp Hồ Quang Cua ở Sóc Trăng, nghiên cứu về giống lúa 

nàng hương Chợ Đào (Cần Đước Long An) gần 10 năm, giống 
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lúa của ông dẻo, thơm ngon được giải nhất ở Philippines, hạt 

đẹp, thơm, ngon, và có tên “ST25”, và được giải nhì ở Mỹ ba 

năm sau. 

Năm 1958, Ngài thành lập tu viện Nguyên Thiều ở Bình 

Định đào tạo nhiều Tăng tài. 

Năm 1683, Sư ra Thuận Hoá lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân 

Kinh (Huế) lập chùa Quốc Ấn năm 1684, và lập tháp Phổ Đồng. 

Sau Sư phụng hành Chúa Nguyễn Phúc Trăn, trở về Trung 

Quốc tìm mời các danh Tăng và cung thỉnh tượng, pháp khí 

đem về: 

Đến đời Chúa Nguyễn Phúc Trăn, chúa có nhờ Ngài 

Nguyên Thiều về Trung Hoa thỉnh pháp khí, pháp tượng và 

mời các cao Tăng như sau : 

1/Thiền Sư Giác Phong (khai sơn Chùa Hàm Long tức 

Chùa Báo Quốc ở Phú Xuân). 

2/Thiền Sư Từ Lâm (khai sơn Chùa Từ Lâm ở Phú Xuân) 

3/Thiền Sư Minh Hoằng – Tử Dung (khai sơn Chùa Ấn 

Tông nay là Chùa Từ Đàm ở Phú Xuân).  

4/Thiền Sư Minh Hải – Pháp Bảo (khai sơn Chùa Chúc 

Thánh ở Quảng Nam).  

5/ Thiền Sư Hưng Liên – Quả Hoằng (Trụ trì Chùa Tam 

Thai trên núi Ngũ Hành Sơn Quảng Nam) và một số Thiền Sư 

khác thuộc phái Tào động. 

 Sau khi hoàn thành, được Chúa Nguyễn liền sắc mở đại 

giới đàn truyền giới. 

 Vào năm 1695 một người Hoa ở Qui Nhơn, tên là A Ban 

hợp cùng một người tên Linh nổi loạn ở Quảng Ngãi và Qui 

Nhơn. Nên Tổ Sư Nguyên Thiều và một số đệ tử của Ngài  vào 

miền Nam lánh nạn ẩn tích và hoằng hóa ở vùng đất Đồng Nai. 

Tại đây, Ngài lập Chùa Kim Cang ở ấp Bình Thảo dinh Trấn 

Biên (xã Tân Phước, thị xã Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai ngày nay). 
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 Ngài viên tịch tại chùa Kim Cang vào ngày 19 tháng 10 năm 

Mậu Thân (20.11.1728) thọ thế 81 tuổi. Trước khi tịch Ngài cho 

tập chúng, dặn dò mọi chuyện và truyền lại bài kệ sau: 

“Tịch tịch cảnh vô ảnh        

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không” 
 

Sư ông Nhất Hạnh dịch: 

Lặng lẽ gương không chiếu bóng 

Sáng trưng ngọc chẳng thâu hình 

Rõ ràng vật không phải vật 

Mênh mông không chẳng là không. 

Đọc xong, Sư ngồi yên lặng thị tịch. Hôm ấy là ngày 19-10-

1728 (năm Mậu Thân), niên hiệu Bảo Thái thứ 10 Nhà Lê, thọ 

81 tuổi. 

Hoàng đế Hiển Tông ban Thụy hiệu là Hạnh Đoan Thiền Sư. 

Sư Phụ giải thích bài kệ: 

1-Tịch tịnh kính vô ảnh: lặng lẽ gương không chiếu bóng, 

gương không bao giờ giữ bóng hình nào. Gương như Phật tánh 

lặng lẽ thường hằng rõ biết hiện tiền. 

2-Minh minh châu bất dung, sáng trưng Ngọc chẳng thu 

hình, khi soi gương thì có mình, khi không soi thì không có 

mình. Gương Phật tánh không giữ một hình ảnh nào. Chỉ có vô 

minh mới giữ lời nói, hình ảnh, rồi tự hành hạ, làm khổ mình. 

Tu là xem tất cả ngoại cảnh là giặc là khách trần, không để nó 

làm chủ mình. Pháp thân thanh tịnh lặng lẽ chiếu sáng trùm khắp. 

3- Đường đường vật phi vật, rõ ràng vật không phải vật, 

nhìn thấy mọi vật không là đương thể. 



547 

4- Liêu Liêu không vật không, mênh mông không chẳng là 

không. 

Sư Phụ cho thí dụ, nguồn gốc Tu Viện Quảng Đức, xưa kia 

là một bải rác, rồi theo duyên thành một trường học, theo 

duyên họp tạo thành tu viện Quảng Đức ngày nay, do tùy 

duyên biến hiện. 

Lời bốn câu kệ thị tịch của Thiền Sư Nguyên Thiều do Sư 

Ông Nhất Hạnh dịch Việt rất hay. 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ bắt 

đầu ban giảng đặc biệt những Thiền Sư từ Trung Hoa qua Việt 

Nam. Thiền Sư Nguyên Thiều, là vị Thiền Sư đầu tiên theo tàu 

buôn từ Trung Hoa vào Việt Nam. Sư lập Chùa Thập Tháp Di 

Đà ở Bình Định. Sư đem giống lúa Hương Tích, một hạt cơm 

30 người ăn không hết, như chuyện thần thoại cổ tích. Sư cũng 

có trở về Trung Hoa cung thỉnh nhiều danh Tăng qua Việt Nam 

theo lời cầu thỉnh của Chúa Nguyễn, trong số các vị danh Tăng 

này có 2 Ngài quan trọng, đó là Thiền Sư Minh Hải Pháp Bảo 

(Khai sơn Chùa Chúc Thánh, Hội An ) và Thiền Sư Minh 

Hoằng Tử Dung, khai sơn Chùa Ấn Tôn (Từ Đàm, Huế) mở ra 

một trang sử mới cho Phật Giáo Việt Nam, hàng triệu đệ tử 

Việt Nam thừa tư lợi ích từ công cuộc truyền bá Chánh Pháp 

của Ngài, công đức của Thiền Sư Nguyên Thiều đối với sự lớn 

mạnh của Phật Giáo Việt Nam không thể diễn tả bằng lời được. 

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thị tịch  siêu tuyệt ...chỉ một, lưu truyền mãi! 

( Pháp hiệu lại mang đạo mạch truyền thừa hai cách, và 

Tháp Vọng tại Huế và Tháp Thật an táng tại Đồng Nai 

được khám phá sau này ) 
 

Thiền Sư Nguyên Thiều Siêu Bạch (1648-1728) (Đời thứ 

37 sau Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Thứ 33 của Tông Lâm Tế) 

Ngài là vị Tổ truyền bá Thiền phái Lâm Tế vào Miền 

Trung Việt Nam đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ 17. 
 

Kính dâng Thầy bài trình pháp về Tổ Nguyên Thiều Siêu 

Bạch. Thật là một đại duyên cho con khi tìm về nguồn cội 

truyền thừa qua đợt giảng về Tổ Sư Thiền của Thầy ( người 

duy nhất theo chân HT Thích Thanh Từ) qua 238 bài pháp 

thoại trong mùa đại dịch, và cũng thật tình cờ mà HT Giới Đức 

trong buổi trà đàm 22/5 /2021 lại có khuyên dạy người Phật Tử 

cũng cần phải có kiến thức về các dòng thiền truyền thừa . 

Kính tri ân Thầy và kính đảnh lễ Thầy, nguyện cầu pháp thể 

luôn được khinh an và tịnh lạc, HH. 

 

Kính ngưỡng được  chia sẻ hành trạng Khai Sư VN thiền Lâm Tế! 

Qua bài pháp thoại tuyệt vời từ Thượng Tọa Giảng Sư 

Giúp tư duy, tìm hiểu lịch sử giáo hóa để đến Chân Như 

Bậc Cao Tăng Thạc Đức pháp tự Siêu Bạch hoặc Hoán Bích (1)! 

 

Hậu học từ đấy chiêm nghiệm Lý Bát Nhã từ kệ thị tịch (2) 

Được lưu truyền mãi trong sử liệu Phật giáo đến nay 

Và Tháp Thật được trùng tu lại khi khám phá tại Đồng Nai (3) 

Dù di tích chùa Thập Tháp Di Đà đã trở  thành Di Sản! (4) 
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Kính tri ân Giảng Sư và xin ghi lại: 

Yếu nghĩa Thật Tánh Bát Nhã khi Kệ thị tịch được rộng giảng (5) 

Nền tảng đề tài Chúa Nguyễn luận đạo với Ngài (6) 

Như Thụy hiệu sắc phong, bài Minh trên Tháp diễn bày (7) 

Hạnh phúc thay được làm đệ tử Thiền phái VN Lâm Tế! 

 

Nam Mô Nguyên Thiều Siêu Bạch Thiền Sư tác đại  

chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 25/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tổ Sư họ Tạ, húy Nguyên Thiều, tự Hoán Bích, sinh giờ 

Tuất, ngày 15 tháng 5 năm Mậu Tý, tức là ngày 28 tháng 7 năm 

1648, tại huyện Trình Hưng, phủ Triều Châu, Quảng Đông. Năm 19 

tuổi xuất gia với Hòa thượng Bổn Quả Khoáng Viên tại chùa Báo 

Tư, ở Trung Hoa được Bổn Sư trao cho Pháp danh Nguyên Thiều, tự 

Hoán Bích. 

Ngài Bổn Quả – Khoáng Viên tiếp nhận đạo mạch từ Tổ Sư Đạo 

Mân  – Mộc Trần - Hoằng Giác, đời 31 phái thiền Lâm Tế. 

Thiền kệ truyền thừa của Ngài Đạo Mân như sau: 
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Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên 

Minh như hồng nhật lệ trung thiên 

Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ 

Chiếu thế chơn đăng vạn cổ huyền. 

Như vậy, Tổ Sư Nguyên Thiều trong đạo mạch truyền thừa 

Chánh pháp Nhãn Tạng đời thứ 69, từ Tổ Sư Ca Diếp của Ấn Độ; 

đời thứ 33 từ Tổ Sư Lâm Tế - Nghĩa Huyền và là đời thứ ba trong 

thiền kệ truyền thừa từ Ngài Đạo Mân – Mộc Trần - Hoằng Giác, ở 

chùa Thiên Khai, Trung Hoa. 

Tổ đình Quốc Ân – Huế truyền thừa theo thiền kệ của Ngài Đạo 

Mân . 

Đọc một số tư liệu khác, như bản Chánh pháp Nhãn Tạng, in 

năm 1889, lưu giữ tại chùa Viên Thông – Huế; Việt Nam Phật giáo 

sử lược của Thượng tọa Thích Mật Thể và bia tại ngôi tháp thờ vọng 

ở chùa Kim Cang Đồng Nai, thì pháp danh của Tổ Sư Nguyên Thiều 

là Siêu Bạch được truyền thừa từ thiền kệ của Tổ Sư Vạn Phong –

Thời Ủy ở chùa Thiên Đồng – Trung Hoa. 

Bài kệ như sau: 

“Tổ đạo giới định tông 

Phương quảng chứng viên thông 

Hạnh siêu minh thật tế 

Liễu đạt ngộ chân không”. 

Nếu theo dòng kệ truyền thừa này, thì Tổ Sư Nguyên Thiều 

trong đạo mạch truyền thừa Chánh pháp Nhãn Tạng là đời thứ 69, từ 

Tổ Sư Ca Diếp tại Ấn Độ; đời thứ 33, từ Ngài Lâm Tế - Nghĩa 

Huyền và đời thứ 12, từ Ngài Vạn Phong – Thời Ủy của pháp phái 

Thiên Đồng ở Trung Hoa. 

(2)  

Tịch tịch kính vô ảnh 

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không. 
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Dịch thơ: 

Lặng lẽ gương không chiếu bóng 

Sáng trưng ngọc chẳng thu hình 

Rõ ràng vật không phải vật 

Mênh mông không chẳng là không. 

(Bài kệ thị tịch của Thiền Sư Nguyên Thiều Siêu Bạch (1648-

1728) do Sư Ông Nhất Hạnh dịch Việt)  

(3)Theo tài liệu Báo Giác Ngộ  

Trong thời chúa Nguyễn Phúc Chu có những chính biến liên hệ 

đến Hoa kiều, Tổ Sư Nguyên Thiều cũng đã bị chúa nghi ngờ có ít 

nhiều liên hệ, nên sự trọng vọng và ưu đãi không như thời chúa 

Nguyễn Phúc Thái, khiến sự hành đạo của Tổ đã có phần nào không 

thuận lợi ở thời điểm này, khiến các sử gia ngày nay đặt ra nhiều nghi 

vấn, nhưng chưa có sự trả lời nào có tính thuyết phục và thỏa đáng. 

Nay hậu học truyền thừa mạng mạch Phật Pháp, chỉ trông cậy 

vào những di tích cụ thể, xin ký gởi niềm tin vào Văn bia Bảo tháp, 

cũng như “nguyện lực, hạnh nguyện hải” của Tổ Sư. Nên chúng ta 

tin Tổ Sư có dừng chân và hoằng dương chính pháp trên vùng đất 

Đồng Nai xa xưa!  

Tổ Sư Nguyên Thiều có hiệu là Siêu Bạch là do Ngài thuộc dòng 

Lâm Tế (bên Trung Hoa), do Tổ Sư Nghĩa Huyền lập ra, đến đời thứ 

21 là Ngài Sư Tổ Vạn Phong Thời Ủy ở chùa Thiên Đồng biệt xuất 

một dòng kệ như sau : 

Tổ đạo giới định tông 

Phương quảng chứng viên thông 

Hành “siêu minh thực tế” 

Liễu đạt ngộ chơn không 

Như nhựt quang thường chiếu 

Phổ châu lợi ích đồng 

Tín hương sanh phúc huệ 

Tương kế chấn từ phong 
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Ngài Nguyên Thiều húy là Siêu Bạch, thuộc về chữ Siêu trong 

bài kệ trên . 

Đến thời đệ tử của Ngài là chữ “Minh”, có Tổ Minh Hải qua Hội 

An, Quảng Nam lập chùa Chúc Thánh. Ngài Minh Hải lại biệt xuất 

thêm bài kệ nữa lưu truyền từ miền Trung vào Nam : 

Minh “thật” pháp toàn chương 

An chơn như thị đồng 

Chúc thánh thọ thiên cửu 

Đắc thành luật vi truyền 

Tổ đạo hạnh giải thông 

Giác hoa Bồ đề thọ 

Sung mãn nhơn thiên trung 

Kế chữ “Minh” là chữ “Thật” là đời thứ 35, Ngài Đạo Hạnh biệt 

lập ra bài kệ nữa và là Tổ khai sơn chùa Thiền Tôn ở Huế gọi là 

dòng Liễu Quán (Ngài Liễu Quán họ Lê, huý Thiệt Diệu, sinh ngày 

18/11/1667, Đinh Mùi), cũng được lưu truyền từ Trung vào Nam rất 

thịnh hành, kệ như vầy : 

Thật tế đại đạo tánh hải thanh trừng 

Tâm nguyên quảng nhuận đức bổn từ phong 

Giới định phước huệ, thể dụng viên thông 

Vĩnh siêu trí quả mật khế thành công 

Truyền trị diệu lý, diễn xướng chánh tông 

Hạnh giải tương ưng đạt ngộ chơn không 

Cũng từ dòng pháp chữ “Minh” sau Ngài Nguyên Thiều – Siêu 

Bạch một chữ (đa số là đệ tử của Ngài), như Ngài Minh Vật - Nhất 

Tri truyền cho đến đời thứ 35 là Ngài Tế giác, truyền xuống đến đời 

thứ 41 là Ngài Trí Thắng – Bích Dung biệt xuất một bài kệ nữa : 

Trí huệ thanh tịnh đạo đức viên minh 

Chơn như tánh hải tịch chiếu phổ thông 

Tâm nguyên quảng tục bổn giác xương long 

Năng nhơn thánh quả thường diễn quang hoằng 

Duy truyền pháp ấn chánh ngộ hội dung 

Kiên trì giới hạnh vĩnh kế Tổ Tông 
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Dòng kệ nầy lưu truyền vô đến miền Nam. Các phái Lâm tế , 

chia thành nhiều chi phái như trên. Nhưng với Tổ Sư Nguyên Thiều 

húy “Siêu Bạch” - nối chữ “Siêu” là chữ “Minh” và chữ “Thật” 

truyền kế từ miền Trung đến miền Nam đến đời thứ 31 là Ngài Đạo 

Mân ở chùa Thiên Khai (Trung Hoa) mới biệt xuất thêm bài kệ : 

Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên 

Minh Như Hồng nhựt lệ trung thiên 

Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ 

Chiếu thế chơn đang vạn cổ huyền 

Bài kệ trên đây trên đây mới đúng là dòng pháp được lưu truyền 

sâu rộng nhất khắp Trung Nam Việt Nam. Hầu hết chư Tăng Ni 

miền Nam xuất gia đầu Phật với các vị Bổn Sư, đại đa số là thuộc 

dòng kệ trên, (trích Lược khảo Phật Giáo Sử của Vân Thanh, trang 

150,151,155,156). Trong đó có TT Nhật Khánh là hậu duệ thứ bốn 

mươi mốt, cách chín đời so dòng kệ của Tổ. 

Từ đó chúng ta và mọi người đều có thể suy nghĩ rất đơn giản, 

Tổ Sư Nguyên Thiều thuộc dòng kệ pháp trên: - Ngài là vị Tổ Sư đời 

thứ 33 là chữ “Nguyên”. Các Chùa thuộc thiền phái Lâm Tế đời thứ 

34, theo dòng kệ của Tổ Sư tại Đồng Nai thuộc chữ “Thành”, như  

- Tổ Đình Long Thiền có Tổ Sư Ứng Sơn - Thành Nhạc  

- Chùa Bửu Phong có Tổ Sư ? - Thành Chí  

- Chùa Đại Giác có Tổ Sư Minh Yên - Thành Đẳng (đời kế kiếp 

có Tổ Phật Ý ở Đại Giác Cổ Tự, đến tại Saigon kiến tạo nền Phật 

Pháp : dựng Chùa Giác Lâm, Chùa Giác Viên…) 

- Kim Long Cổ Tự, có Tổ Minh Vật-Nhất Tri 

Tổ Đình Quốc An Kim Cang hay gọi Chùa Kim Cang, Kim 

Cang Tự, Chùa Tháp đã bị thiêu hủy trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp (năm 1946, theo lời kể của đệ tử hiện nay đang ở chùa Cửu 

Thiên, Thủ Đức), nhưng trước nền Chùa cũ vẫn còn hai ngôi Tháp 

Cổ trải qua hai thời kháng chiến, nơi đó rất hoang vắng, ít người lai 

vãng nên bị lu mờ !!!  



554  

“…những người dân gần bên làm vườn phát rẫy, phát hiện Tháp 

mộ nghĩ là của Chùa, nên báo cho Thượng Tọa Thích Minh Lượng, 

Trụ Trì Kim Long Cổ Tự được biết”. 

Vào ngày 18/11 âl, năm Mậu Thìn (26.12.1988), Thượng Tọa và 

Tăng chúng phát hoang làm vườn, thấy đây là Tháp thờ Tổ Sư, 

nhưng chưa rõ là Tháp Tổ Sư nào ? có phải danh Tăng trong lịch sử 

Phật Giáo không ?  

Thượng Tọa cho người cạo bỏ những phần đất ổ mối xung quanh 

Tháp, cạo sạch rong rêu đất cát từng nét chữ …làm lại cho trang 

nghiêm. 

Sau có nhà sử học Nguyễn Hiền Đức tìm đến, nhờ các cụ già đọc 

chữ nho; từ đó nhận ra được là Tháp của Tổ Sư Nguyên Thiều – Siêu 

Bạch. Trên Bia Tháp của Tổ Sư có ghi rõ :”Quốc An Kim Cang 

Đường Thượng Tam Thập Tam Thế húy Siêu Bạch hiệu Hoán Bích 

Hòa Thượng Tổ Sư chi tháp”.  

Thế là TT Minh Lượng tiếp tục công việc xin phép Chính 

quyền địa phương, thương lượng với bà con nhân dân xung quanh 

để được trùng tu sửa chữa nền Tháp và xây vòng rào tạm thời để 

bảo vệ Tháp Tổ Sư. Công trình được thực hiện từ ngày 11/12 âl, 

năm Kỷ Tỵ (1988).  

Đồng thời Thượng Tọa Thích Minh Lượng có trình báo về Tỉnh 

Hội và cung thỉnh Đức Đại Lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ thượng 

HUỆ hạ THÀNH quang lâm Chứng minh, nguyện hương (ảnh) cho 

công cuộc trùng tu. 

      HT Thích Giác Quang. 

(4)  

Năm Đinh Tỵ, tức năm 1677, Tổ Sư đã đi theo thuyền buôn đến 

phủ Quy Ninh Đại Việt, tức là Quy Nhơn – Bình Định ngày nay, lập 

chùa Di Đà Thập Tháp truyền bá Phật pháp tại vùng này.  

Chùa Thập Tháp Di Đà (còn gọi là chùa Thập Tháp) nằm ở 

phường Nhơn Thành, thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách 

trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 30 km về phía Bắc. Chùa tọa 
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lạc trên một ngọn đồi mang tên Long Bích ở phía Bắc thành Đồ Bàn 

của người Chăm xưa. Tên gọi “Thập Tháp” bắt nguồn từ việc trên 

khu đồi này từng có mười ngôi tháp Chăm, sau đã bị sụp đổ và mất 

dần dấu tích. 

Chùa Thập Tháp được xây dựng từ năm 1683, khi Thiền Sư 

Nguyên Thiều – một nhà tu hành người gốc tỉnh Quảng Đông, Trung 

Quốc – đã dùng gạch đá của 10 ngôi tháp đổ để dựng chùa. Sách Đại 

Nam Nhất Thống Chí ghi chép về chùa Thập Tháp rằng: “Sau chùa 

có 10 tòa tháp Chàm, nhân đó thành tên, nay mười tháp đã đổ nát. 

Chùa do Hòa thượng Hoán Bích (thường gọi Nguyên Thiều Siêu 

Bạch) dựng nên dưới thời Thái tôn Hoàng đế triều Nguyễn nước ta“. 

Trong tất cả chùa chiền ở miền Trung được xây cất từ thời các 

chúa Nguyễn thì chùa Thập Tháp Di Đà ở Bình Định là chùa cổ nhất 

thuộc phái Lâm Tế và được xem là chùa Tổ. 

Qua nhiều lần trùng tu, tái tạo, cái cũ và cái mới đan xen, nhưng 

chùa vẫn giữ được tổng thể hài hòa, tôn nghiêm cổ kính. Chùa được 

trùng tu cả thảy bốn lần. Lần trùng tu đầu tiên vào năm Minh Mạng 

thứ nhất (1820), lần thứ hai vào năm Kỷ Tî (1849) dưới thời Chúa 

Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, lần thứ ba vào năm Bính Tuất 

(1877) dưới thời Vua Tự Đức và lần thứ tư vào năm Giáp Tý (1924) 

dưới triều Vua Khải Định. 

Năm 1924, Hòa thượng Phước Huệ là Tổ thứ 40 phái Lâm Tế và 

là Tổ thứ 13 của phái Nguyên Thiều đứng ra xây dựng, mở rộng 

chùa và dựng thêm cổng Tam quan như ngày nay. 

Đặc biệt, chùa còn lưu giữ 2.000 bản khắc gỗ dùng in kinh Di Đà 

sớ sao, Kim Cang trực sớ, Pháp Hoa khóa chú ... Bộ Đại Tạng Kinh 

do Tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tứ cúng dường còn 1.200 quyển 

kinh, luật, luận và ngữ lục. Chùa còn lưu giữ bộ Đại Tạng Kinh Cao 

Ly và bộ Đại Tạng Kinh Đài Loan. 

(5) 

“Tịch tịch cảnh vô ảnh, minh minh châu bất dung”, nghĩa là 

“vắng lặng gương không ảnh, sáng soi ngọc không hình”. Hai câu 
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này, Tổ dạy về “Thật tính Bát nhã”. Thực tính ấy bản nhiên thanh 

tịnh, xuyên suốt mọi không gian, nên không bị cách vật, không có 

năng sở, không có chủ thể, không có đối tượng; và tính ấy xuyên 

suốt mọi thời gian, nên không bị hủy diệt, nó không nhân ngã, không 

bỉ thử, nên bình đẳng tuyệt đối. Tính ấy kinh Kim Cang gọi là Vô vi; 

là Như. Tổ Huệ Năng gọi là “Bản lai vô nhất vật”; Minh Châu – 

Hương Hải, gọi là “Thể tính hư dung, chiếu dụng tự tại”. 

“Đường đường vật phi vật, liêu liêu không vật không”, nghĩa là 

“rõ ràng vật không vật, rỗng lặng không chẳng không”. Hai câu này 

Tổ dạy về “quán chiếu Bát Nhã”. Nghĩa do quán chiếu Bát Nhã, thấy 

rõ mọi vật “Đương thể tức không”, nghĩa là ngay đó mà không và 

ngay nơi không mà muôn vật khởi hiện. Ngay đó mà không, kinh 

Kim Cang diễn tả bằng các mệnh đề phi và ngay nơi không mà 

muôn vật khởi hiện, kinh Kim Cang diễn tả bằng các mệnh đề thị. 

Các mệnh đề phi và thị của kinh Kim Cang được Phật sử dụng để 

diễn tả thực tại Như, không những ngay ở nơi vật mà ở ngay nơi phi 

vật; không phải ngay ở nơi không mà cả ngay ở nơi phi không. Vì 

vậy, Tổ Nguyên Thiều dạy: “Đường đường vật phi vật, liêu liêu 

không vật không”. Vật rõ ràng không phải là vật; không trống rỗng 

không phải là không, cái thấy này hoàn toàn không thuộc về cái thấy 

của nhục nhãn hay thiên nhãn mà nó là cái thấy quán chiếu duyên 

khởi để thấy rõ tánh - không thuộc về tuệ nhãn và pháp nhãn. Còn 

cái thấy thuộc Phật nhãn thì lúc nào và ở đâu cũng Như, nghĩa là cái 

thấy không còn quán và chiếu, không còn năng và sở, không còn có 

cái tôi và cái phi tôi, không còn pháp và phi pháp. Như Tổ 

NguyênThiều đã hiển thị: “Tịch tịch cảnh vô ảnh, minh minh châu 

bất dung”. 

Như vậy, kinh Kim Cang Bát Nhã qua tay của Tổ Sư Nguyên 

Thiều chứng nghiệm và sử dụng để hành đạo, chỉ còn lại gọn gàng 

bốn câu và mỗi câu đều là Như. Như không phải chỉ ở mặt thể tánh 

mà còn cả mặt chiếu dụng; Như không phải chỉ ở mặt vật mà còn cả 

mặt phi vật; không phải chỉ ở mặt không mà còn cả mặt phi không. 
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Như ấy là như thật tri kiến mà kinh Kim Cang muốn hiển thị mà Tổ 

đã chứng ngộ vậy. 

Nhân kỷ niệm húy nhật lần thứ 283 năm, Tổ Sư Nguyên Thiều 

viên tịch, chúng con dâng lên cúng dường Tổ Sư bài cảm niệm về 

hành tung và thi kệ thị tịch của Ngài với tất cả lòng thành kính của 

chúng con, ngưỡng vọng Tổ Sư phủ thùy chứng giám. 

Theo Linh Sơn Phật Giáo 

(6) 

Sau đó Tổ ra Phú Xuân lập chùa Vĩnh Ân và xây dựng tháp Phổ 

Đồng, tức là Tổ đình Quốc Ân ở Huế ngày nay, để tuyên dương Phật 

pháp và tháp Phổ Đồng do Ngài xây dựng ngày ấy đã bị quân Tây 

Sơn phá sạch. Bấy giờ Tổ cũng đã trú trì chùa Hà Trung, ở huyện 

Phú Vang, Thừa Thiên ngày nay. 

Theo một số tư liệu cho ta biết rằng, Tổ đã được chúa Nguyễn 

Phúc Thái thỉnh cầu sang Trung Hoa để thỉnh mời các danh Tăng, 

Phật tượng và pháp khí từ Trung Hoa đến Đại Việt để phụng thờ và 

hành đạo. Tổ Sư rất được chúa Nguyễn Phúc Thái kính trọng. 

Trong chuyến đi này theo bi ký ở chùa Quốc Ân, do chúa Nguyễn 

Phước Thụ (1725 – 1738) viết: “Ngài đã đi, đã về và đã hoàn thành sứ 

mệnh với nhiều thành công và nhiều thành tựu to lớn”. 

Và về việc luận đạo và chứng ngộ, chúa Nguyễn Phúc Thụ viết ở 

bi ký rằng: “Trong những chỗ luận đạo, Ngài đã chạm đến chỗ uyên 

áo tột cùng”. 

Trong thời chúa Nguyễn Phúc Chu có những chính biến liên hệ 

đến Hoa kiều, Tổ Sư Nguyên Thiều cũng đã bị chúa nghi ngờ có ít 

nhiều liên hệ, nên sự trọng vọng và ưu đãi không như thời chúa 

Nguyễn Phúc Thái, khiến sự hành đạo của Tổ đã có phần nào không 

thuận lợi ở thời điểm này, khiến các sử gia ngày nay đặt ra nhiều 

nghi vấn, nhưng chưa có sự trả lời nào có tính thuyết phục và thỏa 

đáng. 

(7) Sau Hiển Tông Hoàng Đế ban thụy hiệu : Hạnh Đoan Thiền 

Sư (theo tài liệu của chùa Quốc An thì nói là Túc Tông Hoàng Đế. 
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Lý do : Hiển Tông băng hà vào năm 1725, Tổ Sư thì tịch vào năm 

1729 làm gì có việc Hiển Tông ban thụy hiệu cho Tổ Sư, nên tài liệu 

tại chùa Quốc Ân sửa lại để là Túc Tông Hoàng Đế 1725-1738) và 

có làm bài minh khắc bia để tán thán công đức của Ngài : 

Ưu ưu bát nhã - Đường đường phạm thất 

Thủy nguyệt ưu du - Giới trì chiến lật 

Trạm dịch cô kiên - Trác lập khả tất 

Quán thân bổn không - Hoằng pháp lợi vật 

Biến phú từ vân - Phổ chiếu huệ nhật 

Chiêm chi nghiêm chi - Thái sơn ngật ngật 

Đại ý bài nầy là Hoàng Đế ca tụng đạo phong trí tuệ cũng như 

công hạnh giáo hóa lợi sanh của Ngài, tất cả đều hoàn bị tốt đẹp (tư 

liệu của Văn phòng TH-PG Đồng Nai lưu trử từ năm 1999) 

Đã được HT Thích Thanh Từ dịch nghĩa như sau : 

Bát Nhã ưu ưu 

Phạm thất rõ rõ 

Trăng nước ngao du 

Giới luật nghiêm mật 

Lặng lẽ riêng vững 

Đứng thẳng đã xong  

Quán thân vốn Không  

Hoằng pháp lợi vật  

Mây từ che khắp 

Tuệ nhật chiếu soi 

Nhìn Ngài xét Ngài  

Thái Sơn cao ngất. 
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Thiền Sư Minh Hải Pháp Bảo (1670-1746),  

Tổ thứ 34 của Tông Lâm Tế , Vị Tổ khai sơn Tổ Đình 

Chúc Thánh (Hội An), và là Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế 

Chúc Thánh tại Việt Nam 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Minh Hải Pháp Bảo (1670-1746). Ngài là Tổ thứ 34 của Thiền 

phái Lâm Tế, là vị Tổ khai sơn Tổ Đình Chúc Thánh ở Hội An 

và là Sơ tổ của Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Việt Nam, 

đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Phật giáo miền trung 

Việt Nam. 

Bài giảng pháp hôm nay là bài giảng thứ 239 của Sư Phụ 

bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm Tàu. 
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Ngài thế danh Lương Thế Ân, sanh ngày 28-6-1620, vào 

thời Vua Khang Hy thứ 8 nhà Thanh tại làng Thiện An, tỉnh 

Phước Kiến, Trung Hoa. 

Thân phụ là Lương Đôn Hậu, Thân mẫu là Trần Thục 

Thận, anh là Lương Thế Bảo, em là Lương Thế Định. Lúc 

thiếu thời, Ngài thông minh khác người và có tâm hướng về 

đạo Phật. 

Năm 1678, Ngài 9 tuổi được song thân đưa đến xuất gia ở 

Chùa Báo Tư, tỉnh Quảng Châu, của Tổ Bổn Quả Khoáng 

Viên, nhưng không biết Sư Phụ của Ngài là ai. 

Năm 20 tuổi, Ngài thọ giới Cụ túc, có pháp danh Minh Hải, 

tự Đắc Trí, hiệu Pháp Bảo, nối pháp đời thứ 34 của dòng Lâm 

Tế. 

Năm Ất Dậu, ngày 28 tháng Giêng, năm 1695, do lời mời 

của TS Nguyên Thiều, Ngài đến Hội An cùng với phái đoàn 

Thập Sư truyền giới bao gồm: TS Thạch Liêm, TS Minh Hải-

Pháp Bảo, TS Minh Vật-Nhất Tri, TS Minh Hoằng-Tử Dung, 

TS Minh Lượng-Thành Đẳng v.v… chứng minh giới đàn 

truyền giới ở Huế, có 1400 giới tử tại gia và xuất gia, Sa di, Tỳ 

kheo, Bồ Tát, có công hầu khanh tướng, và Chúa Nguyễn Phúc 

Chu được truyền một giới đàn riêng, có pháp danh là Hưng 

Long. 

Ngày 28 tháng 6 năm Ất Hợi, Hòa Thượng Thạch Liêm trở 

lại Hội An để về Trung Quốc, nhưng thời tiết xấu Ngài chưa về 

được. 

Ngày 12-10, Chúa Nguyễn Phúc Chu mời Hòa Thượng lập 

đàn truyền giới ở Chùa Thiên Mụ. 

Ngày 24-6 năm Đinh Tý, Hòa Thượng Thạch Liêm về 

Trung Quốc. 
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Ngài Minh Hải Pháp Bảo ở lại VN để hoằng hóa độ sanh, 

Ngài khai Sơn chùa Chúc Thánh ở Hội An năm Ngài được 27 

tuổi. 

Sư Phụ giải thích, ý nghĩa danh hiệu tên của Tổ đình Chúc 

Thánh. Chúc có nghĩa là cầu chúc. Thánh có nghĩa là Thánh 

Thượng, vì Tổ muốn ngưỡng chúc quý Thánh Thượng tại VN 

trở thành những vị vua anh minh để dẫn dắt đất nước và bách 

tính an bình và thịnh trị. Nhưng Chúc Thánh với ý nghĩa cứu 

cánh khi Tổ đặt danh hiệu cho ngôi chùa này là chúc nguyện 

cho hết thảy chúng sanh đều có thể trở thành bậc thánh, giác 

ngộ, giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Sư Phụ cũng nhắc lại khái niệm “Tam Hiền Thập Thánh” 

để chúng đệ tử nhớ: Thánh theo bên Nguyên Thủy là phải 

chứng quả A La Hán (còn chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà 

Hàm, A Na Hàm chỉ là Tam Hiền), còn bên PG Đại Thừa, hành 

giả chứng đến địa vị Thập Địa Bồ Tát mới được xem là Thánh. 

Sau khi khai sơn Chùa Chúc Thánh, Ngài Minh Hải bắt đầu 

thuyết pháp giảng kinh,  tiếp Tăng độ chúng.  Ngài đã để lại 

cho đời bài kệ truyền pháp như sau:  

Minh Thiệt Pháp Toàn Chương 

Ấn Chơn Như Thị Đồng 

Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu 

Kỳ Quốc Tộ Địa Trường 

Đắc Chánh Luật Vi Tông 

Tổ Đạo Giải Hạnh Thông 

Giác Hoa Bồ Đề Thọ 

Sung Mãn Nhơn Thiên Trung. 

Sư phụ giải thích: trong bài kệ này, 4 câu đầu dùng để 

đặt pháp danh và 4 câu sau dùng để cho pháp tự. 
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Hiện nay đệ tử của Tổ Minh Hải Pháp Bảo có mặt ở khắp 

thế giới: 

Tại Pháp: Có Hòa Thượng Huyền Vi (pháp danh là Như 

Kế, pháp tự là Giải Đạo), tại Đức có Hòa Thượng Như Điển 

(pháp tự: Giải Minh, pháp hiệu: Trí Tâm); ở Mỹ có Hòa 

Thượng Huyền Dung (pháp danh: Như Lễ) ; Hòa Thượng 

Chơn Điền (pháp tự: Đạo Phước); Ở Úc có: Hòa Thượng 

Huyền Tôn ( đệ tử của Đệ lục Tổ Thiên Ấn là Hòa Thượng 

Chơn Trung) pháp danh của  Ngài là Như Kế, pháp tự là Giải 

Tích); Hòa Thượng Như Huệ (pháp tự: Giải Trí, pháp hiệu: Trí 

Thông); Hòa Thượng Bảo Lạc (pháp danh: Đồng An, pháp tự: 

Thanh Nghiệp)… 

Sư phụ có kể chuyện Hòa Thượng Vĩnh Trường Hạnh Diên 

ở Chùa Viên Giác, Núi Thình Thình ở Quảng Ngãi ( nơi HT 

Huyền Tôn xuất gia tu học từ lúc 6 tuổi), HT Vĩnh Trường 

sống thọ trên 100 tuổi nhờ niệm Phật và ăn mít kho của Chùa 

Viên Giác này. 

Sau 50 năm hoằng hoá, ngày 7-11-1746, Ngài gọi đồ chúng 

dặn dò đọc bài kệ phó chúc rồi thị tịch. Nhục thân Ngài được 

nhập tháp tôn thờ. 

Bài kệ phó pháp của Ngài đúc kết đời tu để lại cho thế gian: 

         Nguyên phù pháp giới không 

         Chơn như vô tánh tướng 

         Nhược liễu ngộ như thử 

         Chúng sanh dữ Phật đồng. 

Dịch nghĩa: 

       Pháp giới như mây nổi 

       Chơn như không tánh tướng 

       Nếu hiểu được như vậy 

       Chúng sanh với Phật đồng. 
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Sư Phụ giải thích: 

- Nguyên phù pháp giới không, có nghĩa là: pháp giới như 

mây nổi theo nghĩa trong kinh Bát Nhã, mọi thứ trên đời này 

như áng mây bay, như thành Càn Thát Bà, có nhưng không thật 

có, có rồi mất liền, như sóng nắng trên mặt đường. Ý này được 

nhà thơ Nguyễn Công Trứ có nói “Ôi, nhân sinh là thế ấy, như 

bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Ba mươi 

năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa 

chín”. 

“Chân như không tánh tướng” 

Sư phụ giải thích: Chân Như là chỉ cho thể tính tuyệt đối 

cuối cùng của vạn sự vạn vật. Chân như chỉ cho thể tính ổn 

định, thường hằng, vượt ngoài mọi lý luận nhận thức. Chân 

Như là thực tại “bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 

giảm”. Chân Như là thực tại nguyên sơ và tối hậu từ đó tất cả 

mọi thế giới hiện tượng sinh ra. Nhận ra được Chân như là 

Giác ngộ, vượt khỏi thế giới nhị nguyên, đối đãi. Chân như 

đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính, Pháp thân. 

Muốn đạt đến Chân Như, hành giả phải thanh lọc Như Lai 

Tạng bằng cách đưa “tân huân chủng tử” tốt vào để hóa giải 

“bản hữu chủng tử” xấu đang tồn ứ, dần dần thanh tịnh hóa 

Như Lai Tạng hoàn toàn. 

Sư phụ dẫn lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già (quyển 8) 

rằng: Như Lai tạng là nhân của thiện và bất thiện, từ nó tất cả 

mọi hình thức đời sống được khởi sinh. “Đại Bồ tát muốn tiến 

đến rốt ráo thì phải thanh tịnh Như Lai tạng đang còn là thức A 

lại da này. Nếu không có thức tàng A lại da này, ắt không có 

sinh diệt. Này Đại Huệ, cảnh giới của Như Lai tạng vốn là 

thanh tịnh, nhưng người chưa giác ngộ thì bị khách trần nhiễm 

ô che đậy nên vẫn thấy không thanh tịnh”. 
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Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban 

giảng về Thiền Sư Minh Hải Pháp Bảo, là Sơ tổ Thiền phái 

Lâm Tế Chúc Thánh tại Việt Nam, dòng suối pháp thiêng của 

Như Lai từ cội Bồ Đề xuyên suốt theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến 

Trung Quốc, rồi xuôi đường biển theo Tổ Minh Hải Pháp Bảo 

vào đất lành dân Việt, ban rải đạo pháp sâu mầu giải thoát, hiển 

hiện trong tiếng chuông khuya linh diệu đầy thức tỉnh. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Thông điệp mà Kệ Thị Tịch của Thiền Sư Minh Hải 

Pháp Bảo gửi lại cho các hành giả tu tập chính là: 

“CHÂN NHƯ KHÔNG TÁNH TƯỚNG” 

 

Thiền Sư Minh Hải Pháp Bảo (1670-1746), Tổ thứ 34 

của Tông Lâm Tế, Vị Tổ khai sơn Tổ Đình Chúc Thánh 

(Hội An), và là Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh tại 

Việt Nam. một dòng tu đã đóng góp rất lớn vào sự phát 

triển của Phật giáo miền Trung Việt Nam 

 

Kính dâng Thầy bài trình pháp về Tổ Khai Sơn dòng Lâm 

Tế Chúc Thánh tại Việt Nam. Kính bạch Thầy bài pháp thoại 

quá tuyệt vời với nhiều yếu nghĩa cốt lõi của Đại Thừa khi đi 

vào Chân Như! Như Lai Tạng và A Lại Da Thức ...quá cao ... 

Nhưng hy vọng với sự tu tập dần dần và tinh tấn hy vọng chúng 

đệ tử sẽ thấu đạt hơn về những lời dạy hôm nay nhất là khi 

nghiền ngẫm Kinh Lăng Già và Duy Thức Học. Kính đảnh lễ 

Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH. 

 

Hạnh phúc thay, nghe pháp thoại tìm về nguồn cội! 

Vị Tổ khai Sơn Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Việt Nam (1) 

Bài kệ truyền phái thay đổi chút giữa Phú Yên, Hội An (2) 

Nhưng đạo phong thanh tịnh đã hiện thực như lời Chúc (3) 

 

Kệ thị tịch ...hàm chứa hành trạng Bậc Thạc Đức! (4) 

Triệt ngộ giải thoát " Không Tánh Tướng của Chân Như " (5) 

Như Lai Tạng cần thanh lọc thật sạch chằng còn nhơ 

Lời  Thế Tôn trong Kinh Lăng Già với Bồ Tát Đại Huệ (6)  
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Kính tri ân Giảng Sư ...Huân tân chủng tử tinh nhuệ! 

Lại hiểu thêm pháp hiệu, pháp tự, pháp danh 

Ví dụ điển hình với quý bậc Cao tăng (7) 

Cùng Lý Bát Nhã để thấy nhân sinh như mây nổi (8)  

 

Phải chăng danh ngôn văn tự là nguyên nhân đầu mối? 

Nên thu thúc lục căn vẫn nền tảng bắt nguồn 

Điều phục Tâm giải tỏa triền cái.. ràng buộc luôn 

Sẽ đạt đến Tam Hiền Tứ Thánh ...Tên dòng Thiền tuyệt đẹp! 

 

Nam Mô Minh Hải Pháp Bảo Thiền Sư Tác Đại Chứng Minh 

 

Huệ Hương 

Melbourne 27/5/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Hòa thượng thế danh Lương Thế Ân, sinh vào giờ Tuất, ngày 

28 tháng 6 năm Canh Tuất (1670) nhằm vào năm Khang Hy thứ 8 

triều nhà Thanh tại làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tuyền 

Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc. Thân phụ Ngài là cụ ông húy 

Lương thụy Đôn Hậu, thân mẫu tộc Trần thụy Thục Thận. Ngài là 

người con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, anh trai là Lương Thế 

Bảo, em trai là Lương Thế Định. Được sinh ra trong một gia đình 

thuần phong Nho giáo, nên thuở thiếu thời, Ngài tỏ ra thông minh 

khác người.  
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Năm Mậu Ngọ (1678), Ngài được song thân đưa đến xuất gia tại 

Chùa Báo Tư thuộc tỉnh Phước Kiến, lúc bấy giờ Ngài vừa tròn 9 

tuổi. Sau một thời gian dài tu học, khi tuổi vừa tròn 20 thì Ngài được 

đăng đàn thọ Cụ túc giới với pháp danh Minh Hải, tự Đắc Trí, hiệu 

là Pháp Bảo, nối pháp đời 34 tông Lâm Tế truyền theo bài kệ của Tổ 

Vạn Phong Thời Ủy. 

Tại Việt Nam, vào niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 3 đời vua Lê 

Huyền Tôn, Đinh Tỵ (1677) đời chúa Nguyễn Phúc Tần, Ngài 

Nguyên Thiều đi theo thuyền buôn sang An Nam, đến trú tại phủ 

Quy Ninh (Bình Định) lập chùa Thập Tháp – Di Đà. Sau đó, Ngài ra 

Thuận Hóa lập chùa Hà Trung và chùa Quốc ân. Thể theo lời thỉnh 

cầu của chúa Nguyễn Phúc Trăn (1648-1681), Ngài Nguyên Thiều 

trở về Trung Quốc thỉnh chư Tăng và các pháp khí sang An Nam lập 

đàn truyền giới. Mãi cho đến năm Ất Hợi (1695) thì Ngài mới thỉnh 

được Hòa thượng Thạch Liêm ( thuộc tông Tào động rất nổi tiếng 

bấy giờ nên phải thỉnh tới 3 lần ) cũng như các Ngài Minh Hải-Pháp 

Bảo, Minh Vật-Nhất Tri, Minh Hoằng-Tử Dung, Minh Lượng-

Thành Đẳng v.v… trong hội đồng thập Sư sang truyền giới.  

Phái đoàn xuống thuyền tại bến Hoàng phố và cập bến Hội An 

vào ngày 28 tháng Giêng năm Ất Hợi (1695). Sau đó đoàn ra Thuận 

Hóa và được chúa Nguyễn Hiển Tông đón tiếp trọng thể và thỉnh về 

trụ tại Chùa Thiền Lâm. 

Ngày mồng 1 tháng 4 năm Ất Hợi (1695), giới đàn được khai mở 

do Ngài Thạch Liêm làm Đàn đầu Hòa thượng.  

Giới đàn truyền các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ tát với tất cả 

1400 giới tử trong đó có cả các vương hầu khanh tướng.  

(Đặc biệt, Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu được truyền riêng 1 đàn 

giới và được Hòa thượng đàn đầu ban cho pháp danh Hưng Long, 

pháp hiệu là Thiên Tùng  Đạo Nhơn.) 

Sau khi giới đàn thành tựu, ngày 28 tháng 6 năm Ất Hợi (1695), 

phái đoàn trở vào lại Hội An để chờ thuyền về nước.  

Tại Hội An, đoàn trú tại Chùa Di Đà và thể theo lời thỉnh cầu 

của chư Tăng cũng như bổn đạo, Ngài Thạch Liêm lập đàn truyền 

giới cho 300 giới tử.  
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Ngày 19, đoàn rời Hội An ra Cù Lao Chàm, lên thuyền chờ gió.  

Ngày 30 thuyền nhổ neo nhưng bị nghịch gió nên phải trở lại 

Hội An.  

Ngày 12 tháng 10, chúa Nguyễn mời Ngài Thạch Liêm trở lại Phú 

Xuân lập đàn cúng Phật truyền giới một lần nữa tại Chùa Linh Mụ.  

Sau đó đến ngày 24 tháng 6 năm Bính Tý (1696) Ngài Thạch 

Liêm cùng với phái đoàn trở về Quảng Đông và không qua nữa. 

Sau khi Ngài Thạch Liêm về nước, có một số vị trong phái đoàn 

ở lại An Nam, trác tích khai sơn hoằng hóa như Ngài Minh Hoằng-

Tử Dung khai sơn Chùa Ấn Tông ( Chùa Từ Đàm )  ở ThuậnHóa, 

Ngài Minh Lượng-Thành Đẳng khai sơn Chùa Vạn Đức tại Cẩm Hà, 

Hội An và Ngài Minh Hải-Pháp Bảo khai sơn Chùa Chúc Thánh tại 

Cẩm Phô-Hội An.  

Lúc bấy giờ Ngài độ khoảng 26 hoặc 27 tuổi. 

(2)  

Những ngày đầu nơi mảnh đất đầy cát bụi này, Ngài chỉ lập một 

thảo am để tịnh tu phạm hạnh. Dần dần hương giới đức của Ngài lan 

tỏa khắp mọi nơi, ảnh hưởng đạo đức đến người dân phố Hội và các 

vùng phụ cận nên đồ chúng ngày một quy ngưỡng tham học. 

Thấy cơ duyên hóa độ đã đến, Ngài chính thức khai đường giảng 

pháp, tiếp Tăng độ chúng. Để cho sự truyền thừa có quy củ dài lâu, 

Ngài biệt xuất một bài kệ truyền pháp. Bài kệ truyền pháp của Ngài 

như sau: 

Minh Thiệt Pháp Toàn Chương 

Ấn Chơn Như Thị Đồng 

Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu 

Kỳ Quốc Tộ Địa Trường 

Đắc Chánh Luật Vi Tông 

Tổ Đạo Giải Hạnh Thông 

Giác Hoa Bồ Đề Thọ 

Sung Mãn Nhơn Thiên Trung 
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Từ đây, trong dòng lịch sử truyền thừa của Phật giáo Việt Nam 

có một dòng thiền mới xuất hiện mà sử sách gọi là dòng thiền Chúc 

Thánh, hay còn gọi Thiền phái Minh Hải Pháp Bảo. Trong bài kệ 

này, 4 câu đầu dùng để đặt pháp danh và 4 câu sau dùng để cho pháp 

tự.  

Riêng tại Phú Yên không hiểu vì lý do gì chúng đệ tử đã xin Tổ 

Minh Hải được sửa đổi như sau  

Minh Thiệt Pháp Toàn Chương 

Ấn Chơn Như Thị Đồng 

Vạn Hữu Duy Nhất Thể  

Quán Liễu Tâm Cảnh Không  

Giới Hương Thành Chánh Quả  

Giác Hải Dũng Liên Hoa ... 

(3) Thảo am đơn sơ năm xưa đã trở thành một tùng lâm thanh 

tịnh và Tổ đặt tên là Chúc Thánh. Chúc Thánh nghĩa là Chúc cho 

Thánh đạo luôn mãi tồn tại với thế gian để dìu dắt chúng sanh xa lìa 

bến mê trở về bờ giác. Chúc Thánh còn có ý nghĩa là chúc cho các 

Thánh quân trụ thế dài lâu để hộ trì Phật Pháp 

(4)  

 (Bài kệ thị tịch của Thiền Sư Minh Hải Pháp Bảo). 

Nguyên phù pháp giới không 

Chơn như vô tánh tướng 

Nhược liễu ngộ như thử 

Chúng sanh dữ Phật đồng 

Dịch nghĩa: 

Pháp giới như mây nổi 

Chân như không tánh tướng 

Nếu hiểu được như vậy 

Chúng sanh với Phật đồng. 

(5)  

Chân Như (zh. 真如, sa., pi. tathatā, bhūtatathatā) là một khái 

niệm quan trọng của Đại thừa Phật giáo, chỉ thể tính tuyệt đối cuối 
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cùng của vạn sự. Chân như chỉ thể tính ổn định, thường hằng, nằm 

ngoài mọi lý luận nhận thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của 

thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Tri kiến được Chân như 

tức là Giác ngộ, vượt khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất 

thể của khách thể và chủ thể. Chân như đồng nghĩa với Như Lai 

tạng, Phật tính, Pháp thân. 

(6) " Muốn đạt tới giác ngộ giải thoát cần thanh lọc Như lại Tạng 

từ thuở ra ban sơ vì đó là nhân của thiện và bất thiện" 

Trong kinh Lăng Già  này, vấn đề Như Lai tạng được đề cập từ 

khía cạnh khác nhau trong những đoạn khác nhau. Như Lai tạng, như 

đức Phật trình bày trong kinh này, chỉ hiển hiện khi đạt được chánh 

kiến (samyag-dṛṣṭi), từ chánh kiến, tâm được tịch diệt, “tâm tịch diệt 

gọi là nhất tâm, nhất tâm chính là Như Lai tạng”.[21] Chánh kiến là 

gì? “Này Lăng già vương! Tất cả pháp là chẳng phải pháp, không thể 

nghe, không thể nói. Này Lăng già vương! Tất cả pháp thế gian đều 

như huyễn, nhưng kẻ ngoại đạo phàm phu thì không biết. Này Lăng 

già vương! Nếu có thể thấy như vậy gọi là chánh kiến, nếu thấy khác 

đi thì là tà kiến”.[22] 

Như đức Phật đã trình bày, mục đích Ngài thuyết Như Lai tạng 

không gì khác hơn là để cho những kẻ ngu muội bỏ tâm sợ hãi khi 

nghe nói đến giáo lý vô ngã và để họ thể chứng được trạng thái vô 

phân biệt và vô tưởng mà thôi. Bởi lẽ, khi nói đến “không” thì kẻ 

ngu liền nghĩ nếu “không” thì tu làm gì và cũng đâu có gì đạt được 

mà tu. Cho nên, đức Phật nói rằng, Như Lai tạng là cái không nhiễm 

ô, mỗi chúng sanh đều có, nó như viên ngọc báu được giấu trong vỏ 

bọc của thân ngũ uẩn này, chỉ vì vô minh, tham, sân, si, mà chúng 

sanh không nhận ra.[23] Nói như vậy để họ tin rằng mình cũng có 

cái gì đó và nỗ lực tu để đạt đến. Nhưng khi nghe Phật nói như vậy 

thì có kẻ lại đánh đồng nó với khái niệm “ngã” (Ātman) trong Bà la 

môn giáo. Chính vì điều này mà Bà la môn giáo cho rằng Đại thừa 

Phật giáo là xuất phát từ họ và ngay cả các học giả Tiểu thừa cũng 

báng bổ và cho rằng Đại thừa là tà giáo nên đã đả phá kịch liệt. Thật 
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ra, cái “ngã” này như là kẻ sáng tạo, trường cửu, bất định tính, ở 

khắp nơi và bất diệt.[24] Như Lai tạng, theo Phật “là cái không, cái 

bờ giới của thực tính, Niết bàn, vô sinh, vô nguyện (apraṇihita)”.[25] 

Chính học thuyết Như Lai tạng của Phật là điểm phân biệt với ý 

niệm về “ngã” của các học thuyết khác. 

Một vấn đề quan trọng khác trong kinh trình bày là sự liên quan 

giữa A lại da thức (Ālayavijñāna) và Như Lai tạng. Như Lai tạng 

chính là A lại da thức và hàm chứa chủng tử thiện (sādhu) và ác 

(agha) và tất cả hình thức hiện hữu đều từ trong này mà ra, trong bản 

thân nó không có cái gì để gọi là tự ngã hay linh hồn. Sự nhận thức 

đạt được khi căn, cảnh và thức hoà hợp. Ngoại đạo vì không hiểu 

điều này nên chấp chặt vào ý niệm và cố gắng đi tìm một nguyên 

nhân duy nhất cho sự sanh khởi các pháp. 

(7) Tại Úc Châu :  

• Cố Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ  có pháp danh 

NHƯ  HUỆ , pháp tự GIẢI TRÍ , pháp hiệu TRÍ THÔNG 

• Đức Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn có pháp danh 

NHƯ  KẾ khi là Sa Di, có pháp Tự  GIẢI TÍCH  khi thọ Tỳ Kheo .... 

Và pháp hiệu Huyền Tôn  

• Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc  có pháp danh ĐỒNG 

AN khi là Sa Di, có pháp Tự  THANH NGIỆP  khi thọ Tỳ Kheo .... 

Và pháp hiệu Bảo Lạc  

(8)  Đây là đạo lý nhà Phật về sự sinh trưởng và tồn tại của thế 

giới hiện tượng,  

Theo đó chúng ta hiểu rằng vạn vật trên thế gian thay đổi như ảo 

ảnh, như chiêm bao nên thế gian tuy có mà là Như Huyễn Có. Hành 

giả có nhận thức về Huyễn (Màyà) sẽ không bị dính mắc với hiện 

tượng thế gian. Khi vui không quá say mê với niềm vui với hạnh 

phúc. Khi đau khổ không quá bi lụy trầm cảm, vì mọi việc sẽ đổi 

thay. 

Mà nhà thơ Nguyễn Công Trứ với 4 câu đầu trong bài Vịnh 

Nhân Sinh đã diễn tả  
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VỊNH NHÂN SINH 

Ôi, nhân sinh là thế ấy, 

Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. 

Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào, 

Vừa tỉnh giấc nồi kê chửa chín 

     (Nguyễn Công Trứ)  

- Tu tập pháp Như Thật (Yathà Bhùta) để tâm không dính mắc 

với hiện tượng thế gian. Thế gian như thế nào, nhìn thấy y như vậy. 

Đó là nhìn thấy Như Thật. Nhìn Như Thật là nhìn thấy "Cái Đang 

Là" của hiện tượng thế gian. Tích tắc này thấy "Cái Đang Là". Tích 

tắc kế tiếp cũng thấy "Cái Đang Là"... thì hành giả có "Như Thật 

Trí" hay "Tuệ Trí", tức trí thấy biết như thật về đối tượng không 

phân biệt so sánh. Tâm ba thời hoàn toàn yên lặng không tác ý. 

Hành giả đang ở trong Tâm Bậc Thánh khách quan, trong sạch, tâm 

không dính mắc với 6 trần. Nhìn "Cái Đang Là" vững chắc sẽ trở 

thành Cái thấy "Như Vậy". Từ một bước đi từ Như Thật đến Như 

Vậy (Chân Như). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



573 

 
 

Thiền Sư Minh Hoằng Tử Dung, Tổ thứ 34 của 

Thiền Phái Lâm Tế Thiền Sư Minh Hoằng Tử Dung, 

Tổ thứ 34 của Thiền Phái Lâm Tế 

 

Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư 

Minh Hoằng Tử Dung, Ngài là vị Tổ thứ 34 của Thiền phái 

Lâm Tế, đến Việt Nam truyền giáo vào cuối thế kỷ thứ 27, và 

đệ tử nối pháp của Ngài là Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán là 

Sơ tổ của Thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam. 

Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 240 trong loạt bài 

giảng của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh dịch cúm Tàu. 

Ngài Minh Hoằng Tử Dung không có tiểu sử, đến Việt 

Nam vào cuối thế kỷ thứ 17, căn cứ trên tiểu sử của đệ tử của 

Ngài là Tổ Liễu Quán (người gốc Phú Yên) mới biết được chút 

ít về cuộc đời của Tổ Minh Hoằng Tử Dung. 
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Sư Phụ cho biết nhờ đọc tài liệu của một Sử gia Nguyễn 

Hiền Đức trong sách “Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong” (ấn 

hành năm 1995) mới biết Ngài Minh Hoằng Tử Dung là đệ tử 

của đại Sư Đại Sa Siêu Trường, Ngài Siêu Trường là đệ tử 

Ngài Tuyết Giậu Chơn Phát, Ngài Chơn Phát là đệ tử của Tổ 

Mộc Trần Đạo Mân, Tổ Lâm Tế đời 31, qua bài kệ truyền pháp 

của Tổ 12 Vạn Phong Thời Ủy: 

Tổ Đạo Giới Định Tông, 

Phương Quảng Chứng Viên Thông 

Hạnh Siêu Minh Thật Tế 

Liễu Đạt Ngộ Chơn Không. 

Dịch nghĩa: 

Giới định là tông chỉ, 

Rộng khắp chứng thần thông 

Hạnh vượt sang bờ Thật, 

Tỏ ngộ đến chơn không. 

Ngài Minh Hoằng Tử Dung là đệ tử thứ 13 và đệ tử của 

Ngài ở Việt Nam là Thiệt Diệu Liễu Quán, đời thứ 14, theo bài 

kệ truyền nói trên. 

Theo nhiều nguồn tài liệu, Thiền Sư Tử Dung đến VN vào 

năm Ất Dậu, ngày 28 tháng Giêng, năm 1695, do lời mời của 

TS Nguyên Thiều, Ngài đến Hội An cùng với phái đoàn thập 

Sư truyền giới bao gồm: TS Thạch Liêm, TS Minh Hải-Pháp 

Bảo, TS Minh Vật-Nhất Tri,  TS Minh Lượng-Thành Đẳng 

v.v… chứng minh giới đàn truyền giới ở Huế, có 1400 giới tử 

tại gia và xuất gia, Sa di, Tỳ kheo, Bồ Tát, có công hầu khanh 

tướng, và Chúa Nguyễn Phúc Chu được truyền một giới đàn 

riêng, có pháp danh là Hưng Long. Sau giới đàn này, Ngài Tử 

Dung không về Trung Hoa mà ở lại nước An Nam để hoằng 

Pháp. Lúc đầu Ngài Tử Dung lập am tu bằng tre lá trên núi 
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Hoàng Long ở Thuận Hóa. Sau đó, am tu được biến cải thành 

chùa và có tên là Chùa Ấn Tông với ý nghĩa là "lấy sự truyền 

tâm làm tông chỉ". 

Sư Phụ giải thích, Ấn là con dấu, Tông là Tông chỉ, là lấy 

pháp truyền Tâm làm tông chỉ. Tổ Minh Hoằng lấy ý nghĩa gốc 

từ sự kiện Đức Thế Tôn truyền pháp nhãn tạng cho Sơ tổ Ca 

Diếp mà đặt tên chùa Ấn Tông. Đức Thế Tôn, trong pháp hội 

Linh Sơn, đưa cành hoa sen lên, Tổ Ca Diếp mỉm cười, biểu tỏ 

sự nhận ra yếu chỉ của Đức Thế Tôn niêm hoa, Ngài Ca Diếp 

vi tiếu: “Ngô hữu chánh pháp nhãn tạng. Niết Bàn diệu 

tâm,Thật tướng vô tướng, Pháp môn vi diệu, Bất lập văn tự, 

Giáo ngoại biệt truyền, Trực chỉ nhơn tâm, Kiến tánh thành 

Phật, Kim phó chúc ư nhữ… (Ta có chánh pháp nhãn tạng--

Niết bàn diệu tâm, Thật tướng vô tướng, Là pháp vi diệu, 

Chẳng lập văn tự, Truyền dạy riêng biệt, Chỉ thẳng tâm người, 

Thấy tánh thành Phật, Nay phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp). 

Đời Vua Thiệu Trị cho trùng tu chùa và đổi tên là Chùa Từ 

Đàm. Sư Phụ giải thích, Từ là từ bi, Đàm là chùm mây lành. 

Chùm mây lành từ bi che mát cho tất cả chúng sanh ra khỏi 

phiền não khổ đau.  Sư phụ cũng nói rằng: Chùa Từ Đàm là 

linh hồn của Phật giáo Việt Nam. 

Vào năm 1702, nghe tiếng Thiền Sư Tử Dung là người dạy 

pháp Thiền Thoại Đầu của tông Lâm Tế, Sư Liễu Quán từ Phú 

Yên vượt núi băng đèo ra đến Thuận Hóa để cầu pháp tham 

học với Tổ. 

Tổ Minh Hoằng Tử Dung trao cho đệ tử Thiệt Diệu Liễu 

Quán tham câu thoại đầu “Vạn Pháp Quy Nhất, Nhất Quy Hà 

Xứ ? (muôn pháp quy về một, một quy về chỗ nào?). 

Ngài Liễu Quán lúc đó có tin buồn phải về quê lo đám tang 

cho Phụ Thân và Ngài tham cứu câu thoại đầu công án này suốt 
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8 năm ròng rã, một hôm nhờ đọc sách “Truyền Đăng Lục” đến 

câu “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, Ngài Liễu Quán tỏ 

ngộ yếu chỉ . 

Sư phụ giải thích: “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?” ý 

nói là muôn pháp đều lưu xuất từ vọng tâm, nhận ra chơn tâm 

trong cái vọng tâm đó là liễu ngộ. 

Còn câu:“Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, ý nói “ Sư 

phụ chỉ vật để truyền tâm,  nhưng người đệ tử bị mạch ngữ 

chuyển, bị căn trần can thiệp, kiểm soát, nên không thể lãnh 

hội yếu chỉ, Ngài Liễu Quán làm chủ của đường đi lối về của 

khách-chủ, căn-trần, nên tỏ ngộ công án này và được Tổ Minh 

Hoằng Tử Dung vui mừng và ấn chứng cho Ngài Liễu Quán 

trở thành Tổ thứ 35 của Thiền phái Lâm Tế tại Việt Nam. 

Sau đó, Tổ Liễu Quán lên núi Thiên Thai lập Am tranh để 

tiếp tục tu, sau này là chùa Thiền Tôn, Sư Phụ cho biết là Hòa 

Thượng Trường Sanh, Thượng Tọa Tâm Minh ở Úc là xuất 

thân từ Chùa Thiền Tôn này. 

Sư Phụ kể tên đường trước Chùa Từ Đàm là Liễu Quán, 

thành phố Huế là một đại già lam, linh hồn của Phật giáo Việt 

Nam. 

Sư Phụ kể: 

- Năm 1939, Đại Đức Narada , người Tích Lan (tác giả tập 

sách nổi tiếng “The Buddha and His Teachings” (Đức Phật & 

Phật Pháp) đến thăm Chùa Từ Đàm và tặng cây Bồ Đề  này (gốc 

từ Ấn Độ), tới nay năm 2021 cây vẫn còn sống, được 82 năm. 

Bạch Sư Phụ, con có cuốn sách Đức Phật và Phật pháp, chị 

bạn đồng nghiệp của con tặng từ thập niên 1990, ông ngoại của 

chị xây Chùa Kỳ Viên ở Sài Gòn, gia đình theo truyền thống 

PG nguyên thủy. Mỗi năm trước kia,  chị đều dự khoá tu 

nguyên thủy 3 tháng trong làng thiền trong rừng ở Miến Điện. 
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Sư phụ nhấn mạnh Chùa Từ Đàm là linh hồn của PGVN, vì 

tại nơi ngôi già lam này, vào ngày 6-5-1951, đã diễn ra Đại hội 

Phật giáo Việt Nam, có 51 đại biểu của 6 hội đoàn, đại diện 3 

miền Nam, Trung, Bắc họp mặt để thành lập Tổng hội thống 

nhất Phật giáo Việt Nam, một sự kiện chưa từng có trong lịch 

sử PGVN. 

Sư phụ có đọc một đoạn tài liệu quan trọng về sự kiện trọng 

đại này do Sư Ông Nhất Hạnh ghi lại trong chương 33, Việt 

Nam Phật Giáo Sử Luận như sau: 

“Ngày 6.5.1951, năm mươi mốt đại biểu của sáu tập đoàn 

Phật giáo Nam, Trung và Bắc họp hội nghị tại Chùa Từ Đàm 

Huế đã đồng thanh quyết nghị thành lập Tổng Hội Phật Giáo 

Việt Nam. Bản Tuyên Ngôn sau đây đã được phổ biến. 

“Bánh xe Phật pháp xoay vần trên khắp quốc độ Việt Nam 

đến nay đã gần hai mươi thế kỷ. Nhân tâm, phong tục, văn hóa, 

chánh trị trong nước đều đã chịu ảnh hưởng rất sâu xa của 

Phật giáo. Tăng đồ và thiện tín từ Bắc vào Nam, một lòng quy 

ngưỡng Đức Điều Ngự Thích Ca Mâu ni, sống trong tinh thần 

từ bi hỷ xả và luôn luôn lo toan xây dựng hòa bình. Nhưng sự 

đời không hòa nhịp với lòng mong mỏi; hoàn cảnh trước đây 

đã chia ranh giới ba phần nên Phật sự cũng phải tùy duyên, 

mặc dầu Phật pháp vẫn bất biến. Sự tướng mỗi phần mỗi khác, 

làm cho mặt bàng quan xem như có điều chia rẽ. Nay cơ duyên 

thuận tiện, Phật giáo Việt Nam phải được thống nhất. Hơn 

nữa, họa chiến tranh đang gieo rắc khắp nơi, nhân loại đương 

lâm vào cảnh lầm than phiền não. Chính là lúc Đạo Từ Bi và 

Vô Thượng phải đem nước Cam Lộ mà rưới tắt lửa sân si để 

xây dựng cảnh hòa bình cho nhân loại. 

“Theo lời hiệu triệu của các vị trưởng lão hòa thượng, một 

Hội Nghị Phật Giáo Toàn Quốc gồm 51 vị đại biểu Phật giáo 
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ba miềnm đã được long trọng khai mạc vào ngày mồng Một 

tháng Tư năm 2495 Phật lịch, tức là ngày mồng 6 tháng 5 năm 

1951 dương lịch tại ngôi chùa lịch sử Từ Đàm (Thuận Hóa). 

“Sau bốn ngày thảo luận ráo riết trong bầu không khí thân 

mật và hiểu biết, toàn thể hội nghị đã quyết định Thống Nhất 

Phật Giáo Toàn Quốc Việt Nam, lấy ngày Phật Đản làm ngày 

kỷ niệm thành lập TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, và bầu 

một ban QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG đặt trụ sở tại Thuận Hóa 

(Huế) để thực hiện nhanh chóng chương trình thống nhất mà 

Hội Nghị đã dự thảo. 

“Hỡi toàn thể Phật tử Việt Nam! Chúng ta hãy san phẳng 

những hình thức sai biệt, cùng chung sức chung lòng để làm 

tròn sứ mệnh kiến tạo hòa bình, gây mầm an lạc, và nêu cao 

ngọn đuốc Trí Tuệ của Đức Thế Tôn. 

Sự thành lập Tổng Hội Phật giáo Việt Nam đáp ứng được 

nguyện vọng của tín đồ Phật giáo đã từng ao ước từ hai mươi 

năm trước đó một nền Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Niềm 

vui của quần chúng Phật tử khi nghe tin này đã biểu lộ khắp 

toàn quốc và bài hát “Phật Giáo Thống Nhất” của nhạc sĩ Lê 

Cao Phan trong ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử đã nói lên 

được nỗi vui mừng ấy của tuổi trẻ. 

“Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Trung Nam từ đây, 

một lòng chúng ta đứng lên vì đạo thiêng. Nào cùng vui trong 

ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật 

giáo Việt Nam…”. 

Lãnh đạo các tập đoàn miền Bắc tại đại hội 1951 là Thiền 

Sư Mật Ứng; phát ngôn viên là Thiền Sư Trí Hải. Đứng đầu 

các tập đoàn miền Nam là Thiền Sư Đạt Thanh, phát ngôn viên 

là Thiền Sư Thiện Hòa. Phái đoàn miền Trung do Thiền Sư 

Tịnh Khiết lãnh đạo và Thiền Sư Trí Quang làm phát ngôn 
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viên. Đại hội đã suy cử Thiền Sư Tịnh Khiết làm Hội Chủ Tổng 

Hội, Thiền Sư Trí Hải làm Phó Hội Chủ và bầu một ban quản 

trị gồm các nhân vật lãnh đạo Phật giáo trong ba phần, trong 

đó có một ủy viên Nghi Lễ, một ủy viên Hoằng Pháp, một ủy 

viên Văn Hóa, một ủy viên Giáo Dục. (trích VNPGVN Sử 

Luận chương 35, Con Đường Thống Nhất, tập 3) 

Sư phụ cũng nhắc tại kỳ Đại Hội này, Lá cờ Phật giáo PG 

thế giới lần đầu tiên được giới thiệu ở VN. 

Là cờ PG có lịch sử rất hy hữu. Sp kể vào năm 1875, ông 

Henry Steel Olcott, người Mỹ da trắng đầu tiên quy y theo Phật 

giáo và giúp PG Tích Lan thiết kế lá cờ PG với 5 màu biểu 

trưng cho ánh hào quang ngũ sắc của Phật. Lá cờ này đã được 

treo tại Lễ Phật Đản ở Tích Lan vào năm 1886. Rồi chính thức 

công bố vào ngày 25/5/1950, tại Đại hội Phật giáo Thế giới tại 

Colombo, Tíchlan. Nước VN, có Hòa thượng Thích Tố Liên 

(1903-1977) đến Tích Lan dự Đại Hội này và mang lá cờ này 

về và phổ biến chính thức tại Chùa Từ Đàm năm 1951 trong 

dịp Đại Hội PG 3 miền. 

Sư phụ giải thích thêm: Lá cờ ngũ sắc, ngoài việc tượng 

trưng cho hào quang của Phật, cũng có ý nghĩa của Ngũ căn, 

Ngũ Lực trong giáo lý 37 phẩm trợ đạo. 

1/ Màu trắng: Tín căn/lực 

2/Màu đỏ: tinh tấn căn/lực 

3/Màu vàng: niệm căn/lực 

4/Màu xanh dương: định căn/lực 

5/Màu cam: huệ căn/lực căn 

Tổng hợp 5 màu (viền cuối của lá cờ): sự hòa hợp 
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HT Thích Tố Liên, người giới thiệu thiệu lá cờ PG tại VN 

 

 
 

Là cờ Phật Giáo 
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Chùa Từ Đàm cũng là nơi phát khởi cuộc tranh đấu bất bạo 

động vào năm 1963 khi chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp 

Phật giáo. 

Cuối bài giảng, Sư Phụ hát bài “Từ Đàm Quê Hương Tôi 

(của nhạc sĩ Nguyên Thông Ngô Văn Giản) rất truyền cảm và 

xúc động. 

Quê hương tôi miền Trung. 

Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung. 

Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng. 

Ôi uy nghiêm bóng Chùa Từ Đàm. 

Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng. 

Qua bao dông tố Chùa Từ Đàm, tôi vẫn còn. 

Quê hương tôi là đây. 

Sớm hôm hương trầm nhẹ bay. 

Vấn vương lời kinh chiều nay vơi đầy. 

Ôi thân yêu bóng Chùa Từ Đàm. 

Nơi Bắc Nam nối liền một nhà. 

Tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. 

Bóng ai, từng đêm, đêm về. 

Còn nhớ thuở nào đây câu thề, 

Cùng ước nguyện cứu đời. 

Tiếng ai chiều nay u hoài. 

Trầm lắng vọng về theo câu thề, 

Nguyện hiến mình cho đời. 

Ai đi qua miền Trung. 

Khoan khoan ơi người dừng chân. 

Lắng nghe về đây hồn ai u hoài. 

Ôi anh linh bóng Chùa Từ Đàm. 

Ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng. 

Ai hi sinh cứu đời phủ phàng, Từ Đàm ơi! 



582  

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay nhân dịp Sư Phụ ban giảng bài 

pháp về Thiền Sư Minh Hoằng Tử Dung, chúng con được ôn 

lại sự hình thành Phật giáo Việt Nam do từ Sơ tổ Minh Hoằng 

Tử Dung, và lịch sử của lá cờ Phật giáo huy hoàng rực sáng 

ánh hào quang ngũ sắc trong các chùa viện vào ngày lễ. Sự 

hiện hữu của quý Thiền Sư không là ngẫu nhiên mà là sự thị 

hiện của Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên, Thiện Thần Hộ 

Pháp...đi vào thế gian đầy khổ lụy này để phổ độ chúng sanh 

hữu duyên, để giúp họ tu tập để tự giải thoát ra khỏi vòng sanh 

tử luân hồi. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Hành Trạng Ngài Thiền Sư Minh Hoằng Tử Dung 

đã gắn liền với linh hồn Phật Giáo Việt Nam 

(Chùa Ấn Tôn còn gọi Chùa Từ Đàm ngày nay) 

 

Thiền Sư Minh Hoằng Tử Dung, Tổ thứ 34 của Thiền 

Phái Lâm Tế, đến Việt Nam truyền giáo vào cuối thế kỷ 17, 

đệ tử nối pháp của Ngài là Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán, 

Sơ Tổ của Phái Lâm Tế Liễu Quán tại Việt Nam. 

 

Kính bạch Thầy , bài pháp thoại quá tuyệt vời và súc tích 

đến nỗi con không thể nào diễn tả được chút ít hiểu biết của 

con qua bài trình pháp. Tuy vậy bài nhạc "Quê Hương tôi, 

Chùa Từ Đàm "đã làm trong con xúc động mãnh liệt nên mới 

ghi lại về hành trạng của Ngài Minh Hoằng Tử Dung như sau 

đây. Kính dâng Thầy bài viết thu lượm được từ bài pháp thoại 

Kính tri ân Thầy và kính đảnh lễ Thầy, nguyện cầu chúc pháp 

thể Thầy luôn khinh an và tịnh lạc , HH  

 

Ngưỡng phục thay, bài pháp thoại quá tuyệt vời súc tích! 

Tuy tiểu sử hành trạng quá ít phải sưu tầm (1) 

Liên kết được giữa Tổ và Chùa Từ Đàm (2) 

Và công án thoại đầu nhằm chỉ vật truyền tâm cho đệ tử (3) 

 

Kính tri ân Giảng Sư: 

...lá cờ và khí thế oai hùng Phật giáo Việt Nam trong lịch sử (4) 

Lại giải thích rõ ràng Truyền Tâm Ấn Tâm là thế nào? (5) 

Trình bày sự triệt ngộ Tổ Liễu Quán quá vời cao (6) 

Đã trải qua 8 năm trường do hoàn cảnh! 
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Phải chăng thơ nhạc càng giúp ta hình ảnh? 

Quốc hồn quốc tuý Việt Nam quê hương 

Kính mời nghe bài nhạc thật thân thương (7) 

Do Giảng Sư ngân cao hát tặng đại chúng ! 

 

Nam Mô Minh Hoằng Tử Dung Thiền Sư Tác đại chứng minh. 

 

Huệ Hương 

Melbourne 29/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Lịch sử Phật Giáo VN Đàng Trong của Nguyễn Hiền Đức, 

Thiền Sư Việt Nam của HT Thích Thanh Từ xuyên qua tiểu sử hành 

trạng của đệ tử Thiền Sư là Ngài Thiệt Diệu Liễu Quán. 

(2) Vài nét về Tổ Minh Hoằng Tử Dung và Chùa Từ Đàm 

Không biết năm sinh và tên thật của Thiền Sư Tử Dung, chỉ biết 

Sư là người tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) theo Thiền Sư Nguyên 

Thiều sang Đại Việt (Việt Nam ngày nay) để truyền đạo Phật (phái 

Lâm Tế)[2]. 
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Theo tài liệu, thì Sư Nguyên Thiều theo thuyền buôn sang Đàng 

Trong (thuộc Đại Việt) vào năm Đinh Tỵ (1677). Năm 1682, Thiền 

Sư Hương Hải của Thiền phái Trúc Lâm dẫn theo khoảng 50 đệ tử 

bỏ Đàng Trong ra Đàng Ngoài. Ở Thuận Hóa (Huế) vì thế thiếu 

Tăng sĩ, nên chúa Nguyễn Phúc Tần cho người mời Sư Nguyên 

Thiều từ Quy Ninh (Quy Nhơn) ra Thuận Hóa. Trong khoảng năm 

1687-1690, Sư Nguyên Thiều được chúa Nguyễn Phúc Trăn cử về 

Trung Quốc để thỉnh thêm Tăng sĩ, kinh Phật giáo, Phật tượng, pháp 

khí sang Đàng Trong [3]. Vậy có thể Thiền Sư Tử Dung là một trong 

số Tăng sĩ ấy, hoặc là đến sớm hơn. 

Khoảng năm 1690[4], Thiền Sư Tử Dung lập am tu bằng tre lá 

trên núi Hoàng Long ở Thuận Hóa. Sau đó, am tu được biến cải 

thành chùa và có tên là Chùa Ấn Tôn (hay Tông, tức Chùa Từ Đàm 

ngày nay), với ý nghĩa là "lấy sự truyền tâm làm tông chỉ"[5]. 

Năm 1702, nghe tiếng Thiền Sư Tử Dung là người dạy pháp 

Thiền Thoại Đầu của tông Lâm Tế, nhà Sư Liễu Quán (về sau trở 

thành Tổ của Thiền phái Liễu Quán) đã tìm đến Chùa Ấn Tôn để xin 

tham học với Sư [6]. Trong số các vị đệ tử đắc pháp với Sư, Sư Liễu 

Quán là người được Sư yêu mến nhất. Tuy vậy, vị Sư này đã không 

thay thế Thiền Sư Tử Dung tại chùa Ấn Tôn sau khi Sư tịch, mà lại 

khai sơn ở một chùa khác, đó là Chùa Thiền Tôn (hay Thuyền 

Tôn)[7]. 

Trong số học trò giỏi của Thiền Sư Tử Dung, ngoài Sư Liễu 

Quán, còn có: Thực Vinh (hay Thiệt Vinh - Bửu Hạnh), Sát Ngữ, 

Đạo Trung và Thanh Dũng. Theo lời phó chúc của Sư, Thiền Sư 

Thiệt Vinh được làm Trụ trì chùa Ấn Tông (tức Từ Đàm) sau khi Sư 

viên tịch.[9]. 

Và vì sao chùa Ấn Tôn lại được đổi thành Từ Đàm? 

Chùa do Thiền Sư Minh Hoằng - Tử Dung[1] khai sơn vào 

khoảng cuối thế kỷ XVII, và sau đó được đặt tên là Chùa Ấn Tôn 

(印宗寺, hay Tông), với ý nghĩa là "lấy sự truyền tâm làm tông 

chỉ"[2]. 
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Năm 1702, nhà Sư Liễu Quán (về sau cũng là một Cao tăng) đến 

chùa, xin tham học với Thiền Sư Minh Hoằng - Tử Dung[3] 

Năm 1703, Thiền Sư Minh Hoằng - Tử Dung cho trùng tu chùa. 

Cũng trong năm này, chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho chùa tấm biển 

Sắc Tứ Ấn Tôn Tự. Sau khi Sư viên tịch, theo lời phó chúc, học trò 

của Sư là Thiền Sư Thiệt Vinh - Bửu Hạnh làm Trụ trì chùa. 

Năm 1841, Vua Thiệu Trị đổi tên Chùa Ấn Tôn thành Từ Đàm 

(do kỵ húy tên vua là Miên Tông) [5], với ý nghĩa là "đám mây lành 

của Phật pháp" [6]. 

Năm Thành Thái thứ 9 (1897), nhà vua cho mở đường lên đàn 

Nam Giao. Vì đường này đi xuyên qua khuôn viên Chùa Từ Đàm, 

nên vua ban lệnh cho Trụ trì là Thiền Sư Thanh Hiệp - Tường Vân 

dời 5 bảo tháp chứa di cốt của chư Tổ sang khuôn viên Chùa Báo 

Quốc ở gần đó. Có lẽ nhân dịp này, vị Trụ trì ấy lại cho trùng tu 

chùa [7]. 

Từ những năm 1920 trở về sau, phong trào chấn hưng Phật giáo 

Việt Nam được phát triển ở cả ba miền. Trong quãng thời gian ấy, 

Chùa Từ Đàm là trung tâm của phong trào Chấn hưng Phật giáo 

Trung Kỳ[8]. 

(3) 

“Vạn pháp qui nhất, nhất qui hà xứ? 

(Muôn pháp về một, một về chỗ nào?) “ 

(Câu Thoại Đầu của Thiền Sư Minh Hoằng Tử Dung trao cho đệ 

tử Thiệt Diệu Liễu Quán tham cứu trong 8 năm ròng rã) 

(4) 

Từ những năm 1920 trở về sau, phong trào chấn hưng Phật giáo 

Việt Nam được phát triển ở cả ba miền. Trong quãng thời gian ấy, 

Chùa Từ Đàm là trung tâm của phong trào Chấn hưng Phật giáo 

Trung Kỳ[8]. 

Năm 1932, An Nam Phật học hội (sau đổi lại là Hội Phật học 

Trung Việt) thành lập tại Huế...Đến năm 1936, chư sơn môn phái 
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Lâm Tế đồng thuận giao Chùa Từ Đàm cho hội ấy để làm nơi thờ 

phụng và làm trụ sở của hội. 

Ngày 18 tháng 12 năm 1938, Tỉnh hội Phật học Thừa Thiên cho 

đại trùng tu Chùa Từ Đàm, đồng thời cho đúc pho tượng Phật Thích 

Ca cùng các pháp khí để tôn trí trong Chánh điện, đến năm 1940 thì 

hoàn tất. Các hạng mục khác như giảng đường, nhà Tăng và một số 

nhà làm việc của Tỉnh hội cũng được xây dựng trong quãng thời 

gian ấy[9]. 

Năm 1943, Gia đình Phật Hóa Phổ ra đời; đến năm 1951, đổi 

thành Gia đình Phật tử, và đặt trụ sở tại Chùa Từ Đàm[10]. 

Năm 1951, Đại hội thành lập Tổng Hội Phật giáo Việt Nam đã 

diễn ra tại chùa. 

Năm 1951, Hội nghị thành lập Hội Phật giáo Việt Nam (gồm 51 

đại biểu của 6 tập đoàn Tăng già và cư sĩ ở ba miền) cũng đã tổ 

chức tại đây. Khi đó, Hội cũng đã phê chuẩn việc Hòa thượng Tố 

Liên thay mặt Hội ký tên gia nhập Hội Phật giáo thế giới. 

Vào những năm 1960, Chùa Từ Đàm là trung tâm của các hoạt 

động đấu tranh chống lại chính sách tôn giáo dưới thời của Tổng 

thống Ngô Đình Diệm. 

Hiện nay, tại chùa có đặt Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Và Nhà báo người Mỹ Henry Steel Olcott, người sáng lập và là 

Chủ tịch đầu tiên của Hội Thông Thiên Học, cho rằng hình dạng 

thuôn dài của lá cờ sẽ gây bất tiện cho việc sử dụng đại trà, và đề 

xuất chỉnh sửa nó thành kích thước và hình dạng như một lá quốc 

kỳ.[1] 

Tại Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (World Fellowship of 

Buddhists) đầu tiên năm 1950, lá cờ này được công nhận là cờ Phật 

giáo quốc tế.[4] 

Sáu giải màu nằm dọc trên cờ Phật giáo đại diện cho sáu màu 

sắc của vầng hào quang được tin là đã tỏa ra từ Phật Thích-cakhi 

Ngài đạt được Giác ngộ.[1][5] 
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Lam: Tình yêu thương, hòa bình và lòng bác ái 

Vàng: Trung đạo – tránh cực đoan, sống khổ hạnh 

Đỏ: Thực hành – thành tựu, trí tuệ, đức hạnh, vận mệnh và phẩm 

giá 

Trắng: Phật Pháp – sự giải thoát ra khỏi không gian và thời gian 

Cam: Giáo huấn của Đức Phật – trí tuệ 

Giải màu thứ sáu ở ngoài cùng bao gồm cả năm màu sắc đầu 

tiên, đại diện cho sự kết hợp của các màu sắc đó trong quang 

phổcủa vầng hào quang. Sự kết hợp này có tên gọi là Prabashvara. 

Lại nữa năm màu sắc cũng chính là năm màu đại diện cho ngũ 

căn, ngũ lực của Như Lai, đó là Tín. Tấn, Niệm, Định, Huệ. 

( 5) Truyền Tâm Ấn, có nghĩa là vị Minh Sư đã chấp nhận vào 

hàng ngũ của thánh nhân, Dựa theo tích truyện Niêm Hoa Vi Tiếu 

Niêm hoa vi tiếu (zh: 拈花微笑, j: nenge-mishō) nghĩa tiếng 

Việt: cầm hoa mỉm cười đây là một giai thoại thiền, được trích ra 

trong cuốn "Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi Kinh, ghi 

lại sự kiện Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đưa cành hoa lên khai thị, 

Tôn giả Ca Diếp mỉm cười. 

Hôm nọ, trên núi Linh Thứu (Gṛdhrakūṭa) trước mặt đông đảo 

đại chúng, Đức Thế Tôn không tuyên thuyết pháp thoại như mọi 

ngày, mà lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác chẳng 

ai hiểu gì, duy chỉ có Đại Trưởng lão Ma-ha Ca-diếp(Mahākāśyapa) 

mỉm cười. Đức Phật liền tuyên bố với các Thầy Tỳ kheo: "Ta có 

chính pháp vô thượng trao cho Ma-ha Ca-diếp. Ca-diếp là chỗ 

nương tựa lớn cho các Thầy Tỳ kheo, cũng như Như Lai là chỗ 

nương tựa cho tất cả chúng sinh"[1]. Từ câu nói này, chư vị Thiền 

Sư tiền bối đã diễn đạt thành: "Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết-

bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, 

giáo ngoại biệt truyền, nay ta phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp"[2]. 

(6) Đến năm Nhâm Ngọ (1702), Sư lại Long Sơn tham yết Hòa 

thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Hòa thượng dạy Sư tham 

câu: 
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Vạn pháp qui nhất, nhất qui hà xứ? 

(Muôn pháp về một, một về chỗ nào?) 

Sư ngày đêm tham cứu đến bảy ngày thì phải về tang cha và vì 

đường xá xa xôi nên ngụ lại quên nhà, tự bình tham cứu công án cho 

đến tám năm mà chưa lãnh hội, trong lòng tự lấy làm hổ thẹn. 

Một hôm, nhân đọc Truyền Đăng Lục đến câu: “Chỉ vật truyền 

tâm, nhân bất hội xứ”, thoạt nhiên Sư được tỏ ngộ. Nhưng vì núi 

sông cách trở, Sư không thể đến Ngài Tử Dung để trình sở ngộ 

được.mãi Đến mùa xuân năm Mậu Tý (1708), Sư trở ra Long Sơn 

cầu Hòa thượng ấn chứng. 

Sư đem chỗ công phu của mình mỗi mỗi trình bày, đoạn nói đến 

câu “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ”, Ngay lúc đó liền đọc 

- Bờ thẳm buông tay, tự nhận đảm đang, 

Chết rồi sống lại, dối người chẳng được. 

(Huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương, 

Tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc.) 

Và rồi Sư vỗ tay cười ha hả! 

Hòa thượng bảo: 

- Chưa nhằm. 

Sư nói: 

- Trái cân vốn là sắt (bình thùy nguyên thị thiết). 

Hòa thượng bảo: 

- Chưa nhằm. 

Hôm sau Ngài Tử Dung gọi Sư đến bảo: 

- Chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem! 

Sư thưa: 

- Sớm biết đèn là lửa, 

Cơm chín đã lâu rồi. 

(Tảo tri đăng thị hỏa, 

Thực thục dĩ đa thì.) 

Bấy giờ, Hòa thượng mới chấp nhận và khen ngợi. 
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Vài cảm nghĩ khi nghe pháp thoại về Kinh Bát Đại 

Nhân Giác do TT Thích Nguyên Tạng thuyết giảng 

( Khoá học online cho Huynh trưởng 

 & Đoàn Sinh Gia đình Phật tử Úc Đại  Lợi ) 

 
Vừa khi nghe thông báo trên Viber Đại Gia Đình Quảng 

Đức về buổi giảng của TT Thích Nguyên Tạng về Kinh Bát 

Đại Nhân Giác cho quý Huynh trưởng & Đoàn Sinh Gia đình 

Phật tử Úc Đại  Lợi, tôi đã vội vàng tìm lục lại trong tủ sách 

quyển Kinh Bát Đại Nhân Giác do HT Thích Thanh Từ giảng 

giải và xuất bản từ 1996  ... 

Phải nói là việc học Đạo của tôi  rất là ....chủ quan, thường 

cho rằng một quyển kinh mình đã đọc mấy lần rồi thì đã biết 

đại ý nên từ đó cứ bỏ qua nhiều năm ... có nghe giảng Sư nào 

nhắc lại cũng không lưu ý lắm mà chỉ cố đi tìm những gì xa vút 

cao vời ... 
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Nhưng lần này vì phong tỏa cấm cung ... tánh tò mò ... tôi 

đã chăm chú nghe Thầy giảng hết 1h 45 mà không xê dịch để 

rồi hít hà kết luận hay quá!!! 

Nào mời các bạn cùng theo tôi xuyên suốt buổi pháp thoại 

tuyệt vời này nhé ... Và nếu có dịp nghe lại mời các bạn kiểm 

soát giùm mình còn thiếu sót điều chi mà bổ túc ... hầu chúng 

ta có một tư liệu hữu ích cho đời tu học bạn nhé!  

Vì đây là một bộ kinh gồm 8 điều đã được đúc kết trong 

những bài kinh cô đặc từ lời giảng của Đức Thế Tôn.  

Phải đợi nghe hết đến cuối giờ tôi mới ghi chép lại tóm tắt 8 

điều đó là: 

1- Quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp theo Tứ Niệm Xứ  

· Thứ nhất: Giác ngộ thế gian vô thường, đất nước nguy 

khốn, bốn đại khổ không, năm ấm không ngã, thảy đều sinh 

diệt, hư dối không thật, tâm là gốc tội, thân thể biến hoại. Quán 

sát như vậy dần lìa sinh tử. 

2- Thiểu Dục  

· Thứ hai: Giác ngộ tham dục gốc khổ dẫn vào sanh tử, 

thiểu dục vô vi thân tâm tự tại.  

3- Tri Túc  

· Thứ ba: Giác ngộ lòng tham không đáy, càng có càng cầu, 

càng thêm tội ác. Bồ tát ngược lại, ít muốn biết đủ, vui đạo 

quên nghèo, bồi đắp trí tuệ.  

4- Tinh Tấn  

· Thứ tư: Giác ngộ, lười biếng trụy lạc điều đáng tủi hổ, 

luôn luôn tinh tấn phá trừ phiền não, hàng phục tứ ma chống 

khỏi địa ngục giam hãm.  

5- Trí Tuệ  

· Thứ năm: Giác ngộ, ngu si là đầu mối của sanh tử, Bồ tát 

chăm lo học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí huệ sớm được 

biện tài, giáo hóa chúng sinh là niềm vui lớn.  
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6- Bố Thí  

· Thứ sáu: Giác ngộ, nghèo khổ sinh hận tạo thêm duyên 

dữ, Bồ tát không oán không ghét người ác, oán thân bình đẳng 

7- Yểm Ly ( Ly sanh Hỷ )  

· Thứ bảy: Giác ngộ, dục là nguồn họa, còn ở thế gian, tâm 

không đắm dục, tâm chí hướng về chí hạnh xuất gia giữ hạnh 

thanh bạch, cầu hạnh thanh tịnh thương khắp mọi loài.  

8- Đại Từ Bi ( Phát Bồ Đề Tâm )  

· Thứ tám: Giác ngộ, lửa sinh lửa tử, ngày đêm thiêu đốt, 

biển khổ không bờ, phát tâm độ sinh, thay hết chúng sinh, chịu 

vô lượng khổ khiến đều an vui.  

Đấy chỉ là tóm tắt lại để dễ nhớ  thôi ...còn bây giờ xin phép 

cho mình tường thuật lại những gì đã nghe và đã thu băng vào 

tâm thức bạn nhé ... 

Gần sáu tháng qua, tôi đã quen và rất thích thú khi nghe 

pháp thoại của Thầy vì biết rằng Thầy sẽ lồng vào những kinh 

nghiệm của Thầy hoặc qua các tin tức trong và ngoài nước hay 

từ những mẩu chuyện của Túc Sanh truyện và Cao Tăng 

truyện.... có lẽ đây là một năng khiếu tuyệt vời của Thầy ...? 

Nhạo thuyết vô ngại chăng?  

Thật thế hôm nay Thầy đã kể về tiểu sử của tác giả  Đại Sư 

An Thế Cao người Ba Tư đã đến Việt Nam hoằng pháp vào 

khoảng 1070 Tây Lịch. 

Bản tính tôi rất thích nghe chuyện thần thông và được biết 

Đại Sư đã tu chứng và có thể nhìn thấy lại những kiếp xa xưa 

tái sinh trong luân hồi sinh tử, và mẩu chuyện người bạn thân 

có tánh sân si, nhưng thích bố thí mới được trở  thành Thần 

Miếu dưới lốt con rắn mãng xà, nhưng được cúng dường nhung 

lụa gấm vóc mà sau này khi được khai thị và giải nghiệp, đã 

giúp Đại Sư xây Chùa Đông Tự ở Quảng Châu ... 
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Hơn nữa quyển kinh này lại là tổng hợp tư tưởng của Phật 

Giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa vì nếu tôi nhớ không lầm 

trong bài pháp thoại về Mười Đại Đệ Tử của Phật khi thuyết 

giảng về Tôn giả A Na Luật Thiên Nhãn Đệ Nhất, Thầy có 

nhắc đến kinh này. 

Và khi bàn về ngũ dục thế gian ( TÀI- SẮC -DANH -

THỰC - THÙY ) Thầy đã ngâm bốn câu thơ mà tôi rất thích vì 

đã được xem qua trong Ân Nghĩa Sinh Thành do Tu Viện 

Quảng Đức ấn tống trong mùa Vu Lan báo hiếu 2005  

"Sá gì trong một danh xưng  

Thế mà thiên hạ kẻ mừng người đau  

Hoa Hồng dù gọi thế nào  

Thì hương vị vẫn ngọt nào xưa nay". 

Cũng như những thí dụ mà nay tôi mới biết đến cấp bực  của 

các huynh trưởng như  các cấp TẬP- TÍN-TẤN- DŨNG. 

Kế tiếp khi giảng về Tinh Tấn, Thầy đã tận tình chỉ dạy 

về  3 loại tinh tấn và tứ chánh cần như sau.  

1/ Phi giáp tinh tấn: người tu phải mặc áo giáp tinh tấn để 

xông pha vào trận mạc, chiến đấu với ác pháp, tận diệt vô minh. 

2/ Nhiếp thiện pháp tinh tấn: không những tận diệt ác pháp 

mà hành giả phải siêng năng làm tất cả những thiện pháp có thể. 

3/ Lợi lạc hữu tình tinh tấn: hành giả phát đại bi tâm, Bồ đề 

tâm vào đời để cứu khổ độ sanh, giúp họ an lạc và giải thoát. 

Và giảng giải chi tiết 4 điều cần làm ngay bây giờ đến 

suốt đời sống này: 

1/ đoạn trừ điều ác đã phát sinh 

2/ ngăn ngừa không cho những điều này phát khởi  
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3/ khởi tâm làm những điều thiện lành  

4/ đã làm những điều lành nên tiếp tục phát triển  

Thầy giải thích và minh họa 2 chữ tinh tấn, miệt mài mới có 

kết quả bằng 2 câu thơ dân gian của VN chúng ta, tôi rất thích 

thú vì ý nghĩa quá hay: 

"Ví như nồi gạo mới vo 

Bắc lên nhắc xuống ...bao giờ mới chín cơm" 

Còn phải kể thêm về Kiến hoặc và Tư hoặc mà một người 

sơ cơ như tôi nay đã hiểu dễ dàng  này nhé, Thầy gọi Kiến 

hoặc là mù về cái Thấy của mình ....cái thấy sai ấy bao gồm 

(thân kiến, Biên kiến, Ác kiến, Tà kiến, Giới cấm thủ) và Tư 

hoặc là những tư tưởng nghĩ suy sai lầm tạo nên do căn bản 

phiền não ( tham sân si, mạn, nghi ....)  

Tôi phải kể lể dài dòng như thế vì theo thiển ý tôi .....bài 

pháp thoại càng đi sâu vào lòng người thì phải một chút bình 

dân vui nhộn với những câu ca dao như : 

Tâm như chong chóng giữa trời  

Phật thì niệm một, mười thì niệm ma 

...........Khi giải thích về 4 loại Ma ( Phiền não ma- Thiên 

Ma, Tử Ma, Ngũ ấm ma)   
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Lời kết: 

Kính đa ta và tri ân  TT Thích Nguyên Tạng đã đem lại lợi 

ích cho chúng đệ tử khi được livestream trên Facebook của 

Trang nhà Quảng Đức, vì một người đã nghe được pháp thoại 

sẽ có năm điều lợi ích như sau: 

1- Nghe những điều chưa được nghe 

2- Phá tan những hoài nghi  

3- Làm tăng trưởng tín tâm 

4- Làm cho tri kiến mình đi vào chánh kiến  

5- Tăng trưởng trí tuệ và là suối nguồn an lạc 

 

Kính chúc Thầy pháp thể khinh an và nguyện sẽ thực thi 

được điều Thầy muốn truyền trao là GIÁO HOÁ NHẤT 

THIẾT CHÚNG SINH bằng cách phát đại bi tâm và tứ hoằng 

thệ nguyện mà Chúng sinh phải hiểu rộng thêm đó là những 

tham, sân, si, tật đố, ganh tỵ, giận hờn để cuối cùng chặt đứt 

hết mọi nhiễm ô đạt tới niềm vui lớn là ra khỏi vòng sinh tử 

luân hồi!  

Kính đảnh lễ Thầy và kính xin tán dương công đức vô 

lượng của Thầy đã ban pháp nhủ hôm nay !  

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát 

 

Huệ Hương  
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Niềm an vui vẫn luôn có mặt,  

Trong những ngày phong tỏa cô đơn.  

Pháp thoại ngày ngày kính tri ơn  

Gương cổ kim ngàn xưa trao tặng!  

Niềm an vui vẫn luôn có thật,   

“Tánh giác hằng hữu “.....Phật tại Tâm. 

Đèn soi ... đúng hướng chọn không lầm  

Vạn pháp đồng quy tịch tịnh, Rỗng!!! 

 ( phỏng theo lời một bài ca Phật giáo HH )  

Kính mạn phép được thay đổi lại lời của một bài hát mà âm 

điệu đã thấm sâu vào huyết quản tôi từ bao giờ và hôm nay một 

lần nữa lại vang vang ...nửa như kích thích sự hưng phấn trong 

tôi, nửa như khuyến khích tôi phải trình bày vì sao tôi thấy ra 

được điều này "Một niềm an vui hạnh phúc hỷ lạc thật sự có 

mặt và có thật trong mỗi con người chúng  ta " 

Từ nhiều năm qua khi bắt đầu tìm hiểu Đạo Phật, tôi đã đọc 

và góp nhặt rất nhiều từ kinh sách thánh hiền ...lạ thay trong tôi 

chỉ có những điều mơ ước thật nhỏ nhoi mà hầu như nay đã tìm 

thấy, và thật lạ dường như tôi cũng chưa hề cầu mong mình sẽ 

chứng đắc điều gì.!!!! Vì tôi chỉ muốn "Học tự làm chủ đời 

mình" để không còn sợ hãi vu vơ với những thực tế ngoài đời 

như giặc cướp và bạn xấu nhưng nay ....vì biết luật nhân quả 

(gieo nhân nào sẽ gặt quả tương xứng) và chuyện gì đến sẽ đến 

đúng lúc, đúng thời, nên tôi luôn cố gắng hành thiện nhiều 

chừng nào tốt chừng đó để hưởng quả lành cho ngày sau và hồi 

hướng đến cha mẹ và thân quyến.  

Theo Lạt  Ma Yeshe khi bạn tìm hiểu về Đạo Phật là khi ấy 

bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất tâm 

trí của chính mình và Đạo Phật đã hướng con người đến một 

mục đích tối thượng là TẠO ĐỜI SỐNG AN BÌNH HẠNH 

PHÚC CHO CON NGƯỜI, nên Phật giáo đã chủ trương “Tập 
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trung những vấn đề thực tiển của con người bằng cách thực 

nghiệm và trải nghiệm một cách khả thi điều hoà thân và tâm 

và khi ấy thì “Niềm an vui vẫn luôn có thật” Thế là tôi tự làm 

một bài thơ để sách tấn mình .... 
 

Trước thường tự hào thông minh sẽ dễ tu tập  

Biết chấp nhận mình mê để chuyển hoá đổi thay  

Ngờ đâu vén màn che thật lắm chông gai  

Vì phớt lờ tín hiệu phơi bày trước mắt! 
 

Biểu trưng vô ngã, vô thường, giả lập danh sắc!  

Bịnh ngoài thân chỉ chữa trị cấp thời,  

Thuận duyên hạnh phúc đâu thấy chơi vơi  

Quên cứu cánh  ...tự mình giải thoát KHỔ!  

 

Còn trằn  trọc đêm thâu ... là chưa phòng hộ  

Vọng tưởng đảo điên ... giặc  đã viếng nhà  

Ông chủ là mình sao lại trốn chẳng ra  

Khéo tháo vát hãy điều chỉnh lại sự hoại phá!  

 

Nay không  chùn bước, chán nản hay buông thả!! 

Một ngày tu tập, giá trị biết bao nhiêu 

Quả nghiệp.... duyên nhân nếu nhẹ sẽ tiêu,  

Cánh chim độc hành thẳng trời xanh bay vút! 

Sống thăng bằng điều hòa ... TU LÀ CỘI PHÚC !!! 

 

( Thơ Huệ  Hương ) 

Cũng trong lúc góp nhặt những ý tưởng cao siêu của những 

Cao Tăng, tôi tìm thấy một đoạn văn của Sư Ông Làng Mai 

trong sách Về Việt Nam ( xuất bản năm 2001) như sau :  

"Khi một thiền sinh đến tu học, điều quan trọng là Sư Phụ 

phải biết rõ quá khứ và hoàn cảnh gia đình của đứa học trò ấy. 
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Có như thế thì Ông Thầy mới có được một cái THẤY trọn vẹn 

và mới có thể cung  cấp được những phương pháp tu học thích 

hợp cho người thiền sinh đó"  

Thế nhưng .... cũng theo HT Thích Nhất Hạnh thì cơ thể và 

tâm thức ta luôn có những hiện tượng chống đối nhất là ở vào 

thời đại công nghệ của thế kỷ 21 chúng ta thường chối từ chỗ 

đứng và hoàn cảnh mình để đi tìm một cái mà họ tin tưởng 

rằng sẽ đem lại hạnh phúc. 

Từ đó thân tâm ta không chịu chấp nhận những yếu tố bên 

ngoài đưa vào dù đó là những Phương pháp tu học thật hay, 

những sáng kiến và những tuệ giác rất có thể chuyển hoá tâm 

thức mình vì những thói quen tập khí chất chứa bao đời nên 

vừa nghe qua là mình có khuynh hướng bài bác và nghĩ rằng 

nếu mình chấp nhận những thứ ấy thì bản tính mình sẽ biến 

mất ... 

Cũng vì thế mà một số người vẫn phân biệt chia rẽ Phật 

giáo Nguyên Thủy, Đại thừa và Thiền, Tịnh , Mật mà không hề 

công nhận rằng tựu chung cốt lõi của Phật Pháp chỉ là phản 

quang tự kỷ soi rọi chính mình bằng cách tự bảo hộ sáu căn 

đừng cho chúng tri âm với sáu trần mà phải thu thúc canh 

chừng chúng đừng để chúng phan duyên . 

Tôi cũng nghe rất nhiều pháp thoại nên biết viên Ngọc 

minh châu ( Chân Tâm, Phật tánh) là gia tài pháp bảo, là sự 

hiểu biết, là tinh thần trách nhiệm và các lề lối để sống được an 

bình hạnh phúc mà nhà thiền còn gọi là TRỜI XANH, TRỜI 

XANH tức là đã vén được màn che vô minh . 

Như vậy mỗi phút của cuộc đời là một viên ngọc thì nhiều 

giờ trong ngày nếu chúng ta sống có chánh niệm tỉnh thức với 

một nụ cười sảng khoái phải chăng ta đã có đủ châu báu đựng 

đầy tam  thiên thế giới ?  
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Thật là hữu duyên trong sáu tháng qua vì nạn đại dịch 

Covid -19   hầu như tất cả chùa trên thế giới đều bị giới hạn 

phạm vi tu tập đông người và phải cách giản 1m5 ( Melbourne 

/ Úc châu cũng thế và thời gian còn kéo dài lâu nhất ) nên Thầy 

Trụ Trì Tu viện Quảng Đức TT Thích Nguyên Tạng đã đi tiên 

phong trong việc livestream các thời khoá công phu khuya, các 

buổi pháp thoại sáng sớm và thỉnh chuông buổi tối nên tôi đã 

tìm về được cội nguồn các Tổ Sư Thiền và qua đó chiêm 

nghiệm lại những gì mình đã từ lâu lãng quên ... 

"Đó là mình phải thấy được mình. Mình là Ông chủ, mình 

không phải là một lữ khách và mình luôn mang trong mình một 

viên minh châu để tự tại ...hào sảng sống cuộc đời an vui hạnh 

phúc, ung dung trong ràng buộc ..."  

Thành kính đa tạ và tri ân Thầy Thích Nguyên Tạng mỗi 

sáng ban tặng những chất liệu tinh tuý để nuôi dưỡng và nâng 

cao sức sống mầu nhiệm mà theo đó từ trường và vận mệnh 

của mỗi người có thể thay đổi chuyển hoá vì từ trường ấy lại 

bắt nguồn từ sức mạnh nội tâm có nghĩa là tâm linh và từ 

trường ảnh hưởng lẫn nhau. 

Và phải chăng năng lượng từ bi và lòng bao dung của Thầy 

quá mạnh đã khống chế hết những tư tưởng bất thiện của người 

nghe (nếu có )!!! 

Trong tinh thần nhờ đạo pháp chuyển hoá đời mình, tôi nhớ 

đã học đâu đấy trong mục hỏi đáp của HT Viên Mình  như sau:  

“Thiên cơ không thể nói  

Pháp chuyển khó nghĩ bàn  

Chỉ cần thường sáng suốt  

Tất mị sự bình an”  

                (HT Viên Minh)  

Học đạo nghe pháp thì phải có trí tuệ để chọn lọc, cái 

nào thiết thực hiện tại, giúp cuộc sống an vui hạnh phúc, 
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giúp chúng ta thực hành mà tập diệt trừ THAM, SÂN SI, TÀ 

KIẾN, MÊ TÍN, NGÃ MẠN, ÍCH KỶ, THÙ OÁN, GANH 

GHÉT... thì nỗ lực tu hành, để đạt được TRÍ TUỆ, TỪ BI, HỶ 

XẢ, THA THỨ, YÊU THƯƠNG, CHÂN THẬT... thì chúng ta 

tin tưởng nghe lời. 

Còn nếu học đạo nghe pháp mà chỉ để thỏa mãn kiến thức, 

và sự tò mò, thì không có lợi ích gì mà còn gây ra tranh cãi, 

oán thù chống đối, thì nghiệp càng sâu nặng.  

 

Lời kết : 

Phải chăng " NIỀM AN VUI VẪN LUÔN CÓ THẬT " là 

Sống làm sao mà biết được điều gì quan trọng và điều gì không 

quan trọng để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời đó là nhờ có đôi 

cánh mạnh mẽ của chim đại bàng bay vút lên trời xanh  và sự 

kiên trì của con rùa không bao giờ bỏ cuộc trong các mục tiêu 

đã định dù bước đi thật chậm... 

Cũng có thể là Ta phải hạ thủ công phu để đạt được những 

phẩm chất như các bậc Cao Tăng mà sử sách đã lưu truyền :  

 

1- TĨNH LẶNG ( nhờ đạt Định )  

Làm cho trái tim mình luôn đứng vững, cho mình nhiều 

sức mạnh để bình thản giữa những chướng ngại trên cuộc đời, 

để yêu thương được rất nhiều người dù trong đó có kẻ đã phỉ 

báng ta . 

2- NHÂN ÁI  

Làm sao để mỗi khi ta đến gần ai, người ấy cũng thấy có 

hơi ấm tỏa ra, hoặc như luồng gió mát nhẹ xoa dịu bao  nỗi 

chán chường. 

3- KHIÊM CUNG  

Làm sao mọi người đều thấy rõ  Đức độ và phạm hạnh khi chia 

sẻ sự hiểu biết về vô ngã vị tha và thế nào là phục vụ mọi người. 
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4- THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT  

Mỗi mỗi khi ta nói lời nào, hứa hẹn một điều gì mọi người 

đều tin tưởng. 

5-ÁI NGỮ  

Mỗi một lời nói ra đúng với chân lý những mát dịu và ngọt 

ngào đến tai người nghe. 

Kính thưa quý bạn hữu, đây chỉ là những ý nghĩ thô thiển 

của người viết khi thực sự tìm thấy sự an lạc tự nhiên và niềm 

vui luôn xuất hiện trong ngày dù bị phong tỏa một mình trong 

bốn bức tường và một khoảnh vườn nhỏ có hoa  nở dưới chân 

...trong những buổi thiền hành sau giờ nghe những bài pháp 

thoại tuyệt vời của TT Thích Nguyên Tạng và kết tập lại được 

những vần thơ mà vui sống trọn vẹn với niềm hỷ lạc đó !   

Kính  mạn phép mời các bạn chiêm ngoạn những câu thơ 

của Hòa Thượng Nhất Hạnh trong "Viên Ngọc Pháp Hoa" như 

một lời chia sẻ chân tình mong mỏi nơi tri âm, các bạn nhé!  

 

Hãy dâng cho nhau hạnh phúc  

Khi có được phút giây này  

Mỗi phút là viên Ngọc quý  

Là bao pháp đã hiển bày  

Chim hót, hoa cười nở  

Trời xanh mây trắng là đây  

Ánh mắt thương yêu sáng tỏ  

Nụ cười ý thức đong đầy .... 

 

Trân trọng, 

Huệ Hương 

Melbourne 14/11/2020 

nhằm vía Đức Phật Dược Sư 
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Nam Mô A Di Đà Phật, 

Kính bạch Sư Phụ, khuya hôm qua con được nghe trọn vẹn 

hai bài pháp thoại của Sp, bên Montreal của con lúc đó đã 2 giờ 

sáng rồi, dù khuya khoắt nhưng tâm con vẫn sáng, chắc nhờ 

"pháp hỷ thực" do Sư phụ truyền trao. 

Bạch SP, rất may chỉ có bài pháp thoại đầu về TS Suzuki 

âm thanh không rõ, sau SP chỉnh âm thanh lại con được nghe 

rõ đủ hết. 

Bạch Sư Phụ, lần đầu tiên con được nghe SP nói về cuộc 

đời và những Phật sự, vận động chính trị ở Mỹ, Pháp, VN của 

Sư ông Làng Mai, con vô cùng cảm xúc kính ngưỡng, một tu sĩ 

khiêm cung có một khối óc siêu vĩ đại dấn bước khắp môi 

trường chính trị, vì dân tộc vì quê hương. Sư ông đã xứng đáng 

có tôn tượng ở Mỹ cùng chung với nhân vật nổi tiếng ở San 

Jose, California, Hoa Kỳ. 

Bạch Sư phụ, qua buổi giảng, con thấy Sư phụ đã mô tả và 

làm rạng danh Sư Ông, để lại trong tâm tư thính chúng hành 

trình một vị Sư khiêm cung nhưng một cuộc đời kỳ vĩ để lại tên 

https://quangduc.com/images/file/lkSzM5Of2AgBAPBY/tt-thich-nguyen-tang-giang-tren-google-meet-12-2020.jpg
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tuổi của mình trên các chính trường năm châu, vận động hòa 

bình cho quê hương VN chúng ta. 

Bạch Sư Phụ, buổi pháp thoại của SP cũng là một tiếng đại 

hồng chung thỉnh vang lên cho giới trẻ Phật tử VN biết hãnh 

diện có một Thiền Sư người Việt với những hình ảnh trong 

chiến tranh, Ngài đã dấn thân khắp chính trường để phụng sự 

cho giáo pháp và dân tộc. 

Bạch Sư Phụ, buổi nói chuyện hôm nay trên màn ảnh 

Google Meet cho quý huynh trưởng, đoàn sinh Gia Đình Phật 

tử VN trên thế giới (Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc 

Châu) thật kỳ vĩ, SP giới thiệu hai vĩ nhân phụng sự cho giáo 

pháp Như Lai, cho tự do tinh thần, tự do con người. Một Đức 

Đạt Lại Lạt Ma, không một khí giới trong tay, nhưng khí giới 

“Lòng Từ” của Ngài cho Ngài một Dharamsala an ổn, hằng 

năm vẫn trao truyền giáo pháp cho thính chúng khắp nơi. 

Bạch Sư Phụ, hôm qua nhờ SP chỉnh âm thanh lại, buổi 

pháp thoại được thành tựu viên mãn, bài pháp thoại đầu âm 

thanh nhỏ, con thấy Hoàng Lan có thưa là vì chưa có Mic, con 

thật sự con không biết mic là gì, nhưng sau khi SP vào trong 

chỉnh máy thì nghe rất tốt. Con cảm ơn SP giải thích Mic là gọi 

ngắn gọn chữ Microphone. 

Bạch Sư phụ, có lúc SP giảng pháp, con cũng nghe không 

được rõ, con nghĩ chắc tại tai con khiếm thính dầu có mang 

AirPods nhưng tối hôm qua, Sau khi SP chỉnh, con nghe được 

rất rõ.  

Bạch Sư Phụ, con kính tri ơn SP nhờ bài pháp thoại hôm 

qua, có được nghe lại và được biết thêm nhiều hành trạng của 

hai đấng vĩ nhân hiện đại còn sinh thời. 

Cung kính. 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montreal, Canada) 
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Cảm nghĩ của một học nhân khi theo dõi bài pháp 

thoại livestream dài hơn ba giờ đồng hồ ! 

 

Thật là ngạc nhiên khi nhìn thông báo TT Thích Nguyên 

Tạng sẽ có bài pháp thoại với ba nhân vật Phật giáo thế giới và 

sẽ kéo dài ba giờ đồng hồ livestream, buổi giảng do Ban Huynh 

Trưởng Gia Đình Phật Tử VN Hải Ngoại tổ chức để hướng dẫn 

cho học viên tham dự Lớp Bậc Lực 1. 

Tôi đã tự nói thầm : Thày ơi, đây là kỷ lục chưa từng có ... 

và tôi hơi ái ngại cho sức khỏe Thầy khi phải thao thao bất 

tuyệt dù chỉ dăm phút nghĩ giải lao cho mỗi nhân vật. 

Nhưng tôi lại thấy thích thú với đề tài hôm nay của Thày : 

Thiền Sư Nhật Bản Suzuki- Thiền Sư Việt Nam Thích Nhất 

Hạnh và Thiền Sư Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 .....Lý 

do là từ lâu tôi đã ngưỡng phục ba bậc tài danh kỳ vĩ này và 

trong tủ sách thư viện tôi những sách “ bestseller “ của các 

Ngài tôi đều sưu tầm đủ và vì vậy khi nghe hết pháp thoại tôi 

tự nhủ thầm mình phải viết lên lời xưng tán này đến Vị  Giảng 

Sư thật biện tài và uyên bác.  

Hẳn ai đã từng đọc qua các tài liệu về 3 Nhân Vật 

Phật  Giáo thế giới nói trên sẽ thấy rằng những lời giảng của 

Thày  đã xuyên suốt các chi tiết thật quan trọng không thiếu sót 

điểm nào.  

Bây giờ mời các bạn hãy cùng tôi nghe lại các điểm quan 

trọng mà Giảng Sư muốn nhắn gửi đến hàng hậu học như 

chúng mình nhé: 

1- Thiền Sư Nhật Bản Daisetz Teitaro Suzuki 

Ông chỉ là cư sĩ nhưng được tôn vinh là Thiền Sư vì có 

công đưa Thiền Tông vào thế giới Tây Phương, hơn thế nữa 
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Ông là một học giả lừng danh nhưng được tôn vinh là Thiền Sư 

vì thực hành Thiền rất nghiêm túc. 

Ông là một dịch giả  Anh -Nhật đại tài về Phát Giáo 

Đại  Thừa  sau khi đi dự hội nghị tại Chicago với Sư Phụ mình 

và trú lại Mỹ 10 năm để viết ba bộ sách về Thiền Luận và 

Thiền Vô Niệm theo kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng 

..Tôi thích nhất khi Giảng Sư đọc lại các lời giới thiệu của 

Thiền Sư Suzuki về Thiền như sau:Thiền cốt yếu nhất, là nghệ 

thuật kiến chiếu vào thể tánh của chúng ta ; nó chỉ con đường 

từ triền Phước đến giải thoát. Đưa ta đến Uyên nguyên của 

cuộc sống , uống ngụm nước đầu nguồn .Thiền cởi bỏ tất cả 

những gì ràng buộc chúng ta, những sanh kinh hữu hạn luôn 

luôn quằn dưới ách khổ lụy trong thế gian này . Thiền khai 

phóng tất cả năng lực nội tại và tự nhiên tích tập trong mỗi 

người chúng ta, nguồn năng lực ấy trong hoàn cảnh thường bị 

co rút lại và.vặn tréo đi đến khống thể nào vùng thoát được ... 

Kính đa tạ Giảng Sư hôm nay có dịp đọc lại tác phẩm 

Thượng Toạ giới thiệu mới thấy mình còn dốt quá vì nếu đã 

học kỹ .... thì ba quyển Thiền Luận này thôi cũng đủ tư lương 

cho mình rồi ...Than ôi!!! (xem sách này ở đây)  

2- Thiền Sư Việt Nam Thích Nhất Hạnh. 

Tên thế tục là Nguyễn Xuân Bảo (11/10 /1926 )pháp danh 

Trừng Quán , pháp hiệu Nhất Hạnh ...dòng Lâm Tế đời thứ 42 , 

nhánh Liễu Quán đời thứ 8 vừa là giảng viên, nhà văn bút hiệu 

Nguyễn Lang, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội  và là 

Thiền Sư lừng danh đã được Ngài Martin Luther King giới 

thiệu giải Nobel Hoà bình và trong số 100 nhân vật ảnh hưởng 

nhất thế giới !  

Các Huynh Trưởng  trong Liên Hữu Hải Ngoại đã ngồi im 

mê mãi quên cả giờ giải lao khi Giảng Sư kể về Sư Ông Làng 

https://quangduc.com/author/post/4988/1/daisetz-teitaro-suzuki
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Mai với tác phẩm Anger ... “best seller “ khi vừa xuất bản 

trước 24 giờ khi tòa tháp đôi bị giựt sập  tại Mỹ quốc rồi tiếp 

theo đó  qua quá trình trải dài từ Tổ  chức Phật  Giáo dấn thân 

(Dòng Thiền tiếp hiện )  xuất ngoại 1964 , 1965 dề nghị cho 

giải pháp hoà bình, đặt viên đá đầu tiên cho Viện Đại Học  Van 

Hạnh,,,,  bị cấm về nước từ 1973 và chuyến về VN 2005 và lập 

ba đại giới đàn siêu độ hoà hợp hòa giải 2007 .... 

Nhưng có lẽ ai cũng rung động khi Thày đọc bài thơ 

BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOA VÀNG (vào nghe)... nói 

về  tình tự dân tộc VN . Được biết Sư Ông Làng Mai đã xuất 

bản hơn 100 tác phẩm mà hầu như 70 tác phẩm đều là Anh 

Ngữ và tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng đã được xây dựng 

thành phim Cuộc Đời Đức Phật rất nổi tiếng. 

Sư Ông Làng Mai còn được tôn vinh là “Father of 

mindfulness meditation “ với phương pháp trở về với hơi thở 

và hiện pháp lạc trú!  

Giảng Sư cũng nhắc đến sự nhiệm mầu khi Ngài đột quỵ và 

nay vẫn còn sống dù đã hơn 7 năm sau khi bác sĩ tuyên bố sẽ ra 

đi vĩnh viễn trong 7 ngày .... 

3- Thiền Sư Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14  

Giảng Sư đã kể rất chi tiết từ lúc Ngài được 4 tuổi cho đến 

khi lưu vong và những gian truân khi vừa được giao phó nhiệm 

vụ lãnh đạo đất nước  Tây Tạng khi Trung Hoa xâm lược.  

Điều này rất là chi tiết vì chính Giảng Sư đã Việt dịch tác 

phẩm   “Đức Đạt Lai Lạt Ma, Con Trai của tôi “ trong đó bà 

mẹ Ngài đã ghi lại những gì xảy ra trong khoảng thời gian bên 

cạnh Ngài! 

Pháp ngữ của Ngài rất nhiều hiện nay còn ghi lại có đến 

100 câu và Giảng Sư đã đọc vài câu liên quan đến Sức mạnh 

của lòng Từ Bi và nhấn mạnh rằng Ngài rất  khiêm hạ dù được 

https://quangduc.com/a33927/buom-bay-vuon-cai-hoa-vang
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tôn vinh là hoá thân của Đức Phật Quan Thế Âm nhưng Ngài 

luôn tự xưng mình chỉ là một nhà tu tầm thường như mọi tăng 

sĩ khác !  

Thật là một bài pháp thoại tuyệt vời và dài kỷ lục... Thật 

cảm động vào những phút cuối Giảng Sư đã khàn cả tiếng ... 

kính đa tạ Ngài và kính chúc Ngài pháp thể khinh an ... 

Kính dâng đến Ngài và vần thơ xưng tán sau khi được nghe 

bài pháp thoại quá tuyệt vời mà trong đó những nhân vật con 

từng ngưỡng phục ... 
 

Nhân vật Phật Giáo thế giới 

Có bao giờ được nghe.... 
 

pháp thoại livestream ba giờ không ngừng nghỉ ? 

Nội dung chứa toàn bộ hành trạng ba bậc kỳ tài 

Lừng danh thế giới về Thiền Phật giáo ngày nay 

Suzuki, Đức Đạt Lai và Ngài Nhất Hạnh ! 
 

Kính tán thán năng lực Giảng Sư thật vững mạnh 

Thông làu nội điển, nghiên cứu chuyên sâu 

Từng lãnh vực xã hội, Thiền, lịch sử xa lâu 

Hẳn phải túc duyên... mới được Vô Sư Trí ! 
 

Những tác phẩm bestseller, dường như in trong trí! 

Thao thao tuôn chảy nhờ uống nước từ nguồn ? 

Có phải nghệ thuật kiến chiếu ... đã vượt tuyệt luân ! 

Nguyện cầu được đại duyên nghe pháp Thầy giảng mãi ! 

Kính chúc Thầy... thọ như Nam Sơn, Phước tràn như Đông Hải. 
 

Huệ Hương 

Melbourne 13/12/2020 

 



608  

CẢM NGHĨ VỀ CÁC VỊ THIỀN SƯ 

 

Thật là một nhân duyên thù thắng khi tôi được nghe quý 

Hòa Thượng, Thượng Tọa giảng pháp trên kênh youtube của 

Trang Nhà Quảng Đức/Úc châu trong chương trình hoằng pháp 

online Liên Âu lần thứ III. 

Và ngày 12/01/2021, tôi được nghe bài thuyết giảng của 

Thượng Tọa Giảng sư Thích Nguyên Tạng cho các Huynh 

trưởng lớp Bậc Lực, Gia đình Phật tử Việt Nam Hải Ngoại qua 

hệ thống Google Meet online với chủ đề về ba vị Thiền Sư nổi 

tiếng bậc nhất trên thế giới, đã đem Phật Giáo vào đời đến gần 

các nước phương Tây qua phương pháp THIỀN và HÀNH 

THIỀN. Đó là các Ngài: 

- THIỀN SƯ D.T. SUZUKI (Nhật Bản) 

- THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH (Việt Nam) 

- ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 (Tây Tạng) 

Thầy đã cho tôi hiểu sâu hơn lịch sử ra đời của THIỀN, 

đồng nghĩa với những gian khó vô cùng trong việc tu hành, 

truyền bá và sáng lập THIỀN TÔNG, xuất phát từ tình yêu 

thương vô bờ của quý Ngài muốn chúng sinh giảm bớt đau khổ 

của đời trần tục, muốn họ có lối suy nghĩ cao thượng hơn, sống 

cuộc đời thanh bạch không hề vọng tưởng, giảm những tham 

sân si của tam nghiệp, để người và người được sống trong hạnh 

phúc yêu thương, thế giới không có chiến tranh gây nhiều đau 

khổ cho nhân loại. 

Càng nghe về tiểu sử và cuộc đời hành thiền đầy gian nan 

trắc trở của các Thiền Sư, trong lòng tôi càng vô cùng cảm 

phục lòng TỪ BI của các Ngài, đồng thời ngọn lửa YÊU 

THƯƠNG như hừng hực bừng cháy trong tôi khi nghĩ về các 

em Đoàn sinh GĐPT. Mà hiện nay thế giới đang phải sống 
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chung với con coronavirus thật nguy hiểm, nó đã chia cách xã 

hội, chia cách sự gần gũi các thành viên trong một gia đình ruột 

thịt huống chi gia đình Lam của chúng tôi. Thoắt đã tròn một 

năm, huynh trưởng và đoàn sinh chỉ thấy mặt nhau trên 

ZOOM, nhưng không đầy đủ số lượng như khi sinh hoạt thực 

tế tại chùa, nhất là các em Oanh vũ quá nhỏ để sử dụng internet 

học online, hơn nữa lứa tuổi này rất hiếu động không thể ngồi 

yên mà nghe giảng bài, dù chúng tôi hạn chế giờ học chỉ trong 

vòng 1:30' mà thôi. Là một huynh trưởng nỗi lo lắng ngày hôm 

nay làm sao thực hiện sứ mệnh của mình trong thời hiện tại. 

Tôi lo sợ các em từ đó dễ sinh ra giải đãi. 

Ôi, thật khó khăn!!! 

Nhưng suy nghĩ lại, nếu sau khi mình đã ra hết sức để phục 

vụ mà không được kết quả khả quan thì âu đó cũng là VẠN SỰ 

TÙY DUYÊN. 

Trình độ giáo lý Phật pháp của tôi chỉ ở Bậc Định do BHD 

GĐPT/ÂC tổ chức tu học liên tục ba năm và đã hoàn mãn cách 

đây hơn năm. Hôm nay được nghe youtube Thầy giảng cho các 

vị Huynh trưởng thâm niên hải ngoại. Song tôi cảm thấy rất 

thích thú, vì bài giảng của Thầy không những đã khai sáng tâm 

cho các Huynh trưởng, mà ngay chính tôi đã hiểu sâu hơn, 

thấm thía hơn về HIỂU và THƯƠNG. Muốn cho người hạnh 

phúc thì phải hành TỪ BI và tự mình cũng vậy. Đó là nhu cầu 

thiết yếu cho đời sống của chúng ta. Muốn vậy hãy quay trở về 

tự quán tâm mình trong phương pháp Thiền. Mặc dầu, hàng 

ngày và trong sinh hoạt GĐPT tôi cũng từng dạy các em thực 

tập ngồi Thiền, mà quý Tăng Thân làng Mai đã chỉ dạy  khi các 

vị về chùa vào dịp Tết Trung Thu hàng năm, nhưng suy nghĩ 

của tôi chỉ hạn hẹp là cho tâm thân các em và mình bớt động, 

chứ không ở một ý nghĩ cao cả như các Ngài. 
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Những câu nói để đời của các Thiền Sư: 

Thiền sư Suzuki: 

“Khi bạn tiếp tục thực hành ngồi thiền tuần này qua tuần 

khác, năm này sang năm khác, kinh nghiệm của bạn sẽ trở nên 

càng sâu thẳm, và kinh nghiệm của bạn sẽ bao trùm mọi sự bạn 

làm trong đời sống hàng ngày. Điều quan trọng nhất là quên mọi 

ý niệm có được, mọi ý niệm nhị nguyên. Nói cách khác chỉ thực 

hành ngồi thiền trong một tư thế nhất định. Chớ nghĩ đến điều 

gì. Chỉ ở yên trên đệm thiền của bạn mà không mong mỏi điều 

gì. Bấy giờ cuối cùng bạn sẽ lấy lại bản tánh chân thật của chính 

bạn. Nghĩa là, bản tánh chân thật của bạn lấy lại chính nó”. 

Sư Ông Thích Nhất Hạnh: 

“Quay lại và chăm sóc bản thân. Cơ thể bạn cần bạn, cảm 

xúc của bạn cần bạn, nhận thức của bạn cần bạn. Đau khổ của 

bạn cần bạn thừa nhận nó. Hãy về nhà và ở đó vì tất cả những 

điều này” - Thích Nhất Hạnh. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma 14: 

“Mọi người đều có quyền được hạnh phúc nhưng không ai 

có quyền phá hủy hạnh phúc của người khác. Mục tiêu tồn tại 

không bao giờ có thể là làm cho bất cứ ai đau khổ” - Đạt Lai 

Lạt Ma. 

Với tôi những câu nói này như kim chỉ nam trong cuộc 

sống của mình, tuy kiến thức Phật học và khả năng còn nhiều 

hạn chế, nhưng với tư cách một Bồ Tát tại gia, một huynh 

Trưởng GĐPT tôi xin nguyện khắc ghi và đem Đạo đến với lứa 

tuổi trẻ, để khi lớn lên các em không những có TÀI mà còn có 

ĐỨC, là những công dân tốt phục vụ cho xã hội ngày càng tốt 

đẹp hơn. Và nhất là sẽ trở thành những Bồ-Tát hóa thân giúp 

cuộc đời ngày càng tươi sáng, đẹp đẽ và hạnh phúc hơn lên, 
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giúp cho nền khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến đồng hành 

với đạo đức, để đem lại cuộc sống hòa bình cho nhân thế. 

Vô cùng tri ơn TT Thích Nguyên Tạng, đã vì chúng con mà 

bỏ rất nhiều thời gian trong bài giảng, đến nỗi giọng Thầy đã 

khàn mà vẫn dạy liên tục trong 3h với vẻ mặt tươi vui, hoan hỷ, 

đã lôi cuốn người nghe cảm thấy thích thú khi được hiểu sâu 

sắc hơn, tỉ mỉ hơn về tiểu sử, đời hành đạo của từng vị Thiền 

Sư đến từ các nước Nhật - Việt Nam - Tây Tạng đã cất công 

khai sáng, hoằng bá  THIỀN TÔNG ngày càng phát triển ở các 

nước phương Tây chỉ với hai chữ TỪ BI, và dạy con người hãy 

luôn sống tỉnh thức, biết quán niệm từng giây phút để trở về 

với chính mình. Có như vậy thì mới không còn vọng niệm để 

tiến đến Giác Ngộ Giải Thoát. 

Con xin thành kính cảm niệm công đức của Thầy. Xin cầu 

chúc Thầy luôn an thường mọi thời để đem Phật pháp hoằng 

truyền khắp nơi. 

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

   

Strasbourg le 14.01.2021 

Htr. Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 
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Niềm an vui vẫn luôn có thật  ! 
 

Niềm an vui vẫn luôn có mặt,  

Trong những ngày phong tỏa  cô đơn .  

Pháp thoại ngày ngày kính tri ơn  

Gương cổ kim ngàn xưa trao tặng!  

Niềm an vui vẫn luôn có thật,   

“Tánh giác hằng hữu “.....Phật tại Tâm . 

Đèn soi ... đúng  hướng chọn không lầm  

Vạn pháp đồng quy  tịch tịnh , Rỗng !!! 

                  ( phỏng theo lời một bài ca Phật giáo HH )  

 

Kính mạn phép được thay đổi lại lời của một bài hát mà âm 

điệu đã thấm sâu vào huyết quản tôi từ  bao giờ và hôm nay 

một lần nữa lại vang vang ...nửa như kích thích sự hưng phấn 

trong tôi nửa như  khuyến khích tôi phải trình bày vì sao tôi 
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thấy ra được điều này " Một niềm  an vui hạnh phúc hỷ lạc thật 

sự có mặt và có thật trong mỗi con người chúng  ta " 

Từ nhiều năm qua khi bắt đầu tìm hiểu Đạo Phật, tôi 

đã  đọc và  góp nhặt rất nhiều từ kinh sách thánh hiền ...lạ thay 

trong tôi chỉ có những điều mơ ước thật nhỏ nhoi mà hầu như 

nay đã tìm thấy, và thật lạ dường  như tôi cũng chưa hề  cầu 

mong mình sẽ chứng đắc điều gì.!!!! Vì tôi chỉ muốn " Học tự 

làm chủ đời mình" để không còn sợ hãi vu vơ với những thục 

tế ngoài đời như giặc cướp và bạn xấu nhưng nay ....vì biết luật 

nhân quả ( gieo nhân nào sẽ gặt quả tương xứng ) và chuyện gì 

đến sẽ đến đúng lúc,  đúng thời  , nên tôi luôn  cố gắng hành 

thiện nhiều chừng nào tốt chừng đó để hưởng quả lành cho 

ngày sau và hồi hướng đến cha mẹ và thân quyến .  

Theo Lạt  Ma Yeshe khi bạn tìm hiểu về Đạo Phật là khi ấy 

bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình về bản chất tâm 

trí của chính mình và Đạo Phật đã hướng con người đến một 

mục đích tối thượng là TẠO ĐỜI SỐNG AN BÌNH HẠNH 

PHÚC CHO CON NGƯỜI , nên Phật giáo đã chủ trương “ Tập 

trung những vấn đề thực tiền của con người bằng cách thực 

nghiệm và trải nghiệm một cách khả thi điều hoà thân và tâm 

và khi ấy thì “ Niềm an vui vẫn luôn có thật “Thế là tôi tự làm 

mọt bài thơ để sách tấn mình .... 

 

Trước thường tự hào thông minh sẽ  dễ tu tập  

Biết chấp nhận mình mê để chuyển hoá đổi thay  

Ngờ đâu vén màn che thật lắm chông gai  

Vì phớt lờ  tín hiệu phơi bày trước mắt ! 

 

Biểu trưng vô ngã, vô thường, giả lập danh sắc !  

Bịnh ngoài thân chỉ chữa trị cấp thời ,  
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Thuận duyên hạnh phúc đâu thấy chơi vơi  

Quên cứu cánh  ...tự mình giải thoát KHỔ !  

 

Còn trằn  trọc đêm thâu ... là chưa phòng hộ  

Vọng tưởng đảo điên ... giặc  đã viếng nhà  

Ông chủ là mình sao lại trốn chẳng ra  

Khéo tháo vát hãy điều chỉnh lại sự hoại phá !  

 

Nay không  chùn bước, chán nản hay buông thả !! 

Một ngày tu tập , giá trị biết bao nhiêu 

Quả nghiệp  ....duyên nhân nếu nhẹ sẽ tiêu ,  

Cánh chim độc hành thẳng trời xanh bay vút  ! 

Sống thăng bằng điều hoà ... TU LÀ CỘI PHÚC !!! 

( Thơ Huệ  Hương ) 

 

Cũng trong lúc góp nhặt những ý tưởng cao siêu của những 

cao tăng , tôi tìm thấy một đoạn văn của Sư Ông Làng Mai 

trong sách Về Việt Nam ( xuất bản năm 2001) như sau :  

"Khi một thiền sinh đến tu học, điều quan trọng là Sư Phụ 

phải biết rõ quá khứ và hoàn cảnh gia đình của đứa học trò ấy . 

Có như thế thì Ông Thầy mới có được một cái THẤY trọn vẹn 

và mới có thể cung  cấp được những phương pháp tu học thích 

hợp cho người thiền sinh đó "  

Thế nhưng .... cũng theo HT Thích Nhất Hạnh thì cơ thể và 

tâm thức ta luôn có những hiện tượng chống đối nhất là ở vào 

thời đại công nghệ của thế kỷ 21 chúng ta thường chối từ chỗ 

đứng và hoàn cảnh mình để đi tìm một cái mà họ tin tưởng 

rằng sẽ đem lại hạnh phúc . 

Từ đó thân tâm ta không chịu chấp nhận những yếu tố bên 

ngoài đưa vào dù đó là những Phương pháp tu học thật hay, 
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những sáng kiến và những tuệ giác rất có thể chuyển hoá tâm 

thức mình vì những thói quen tập khí chất chứa bao đời nên vừa 

nghe qua là mình có khuynh hướng bài bác và nghĩ rằng nếu 

mình chấp nhận những thứ ấy thì bản tính mình sẽ biến mất ... 

Cũng vì thế mà một số người vẫn phân biệt chia rẻ Phật 

giáo Nguyên Thủy, Đại thừa và Thiền , Tịnh , Mật mà không 

hề công nhận rằng tựu chung cốt lõi của Phật Pháp chỉ là phản 

quang tự kỷ soi rọi chính mình bằng cách tự bảo hộ sáu căn 

đừng cho chúng tri âm với sáu trần mà phải thu thúc canh 

chừng chúng đừng để chúng phan duyên . 

Tôi cũng nghe rất nhiều pháp thoại nên biết viên Ngọc 

minh châu ( Chân Tâm, Phật tánh ) là gia tài pháp bảo , là sự 

hiểu biết, là tinh thần trách nhiệm và các lề lối để sống được an 

bình hạnh phúc mà nhà thiền còn gọi là TRỜI XANH, TRỜI 

XANH tức là đã vén được màn che vô minh . 

Như vậy mỗi phút của cuộc đời là một viên ngọc thì nhiều 

giờ trong ngày nếu chúng ta sống có chánh niệm tỉnh thức với 

một nụ cười sảng khoái phải chăng ta đã có đủ châu báu đựng 

đầy tam  thiên thế giới ?  

Thật là hữu duyên trong sáu tháng qua vì nạn đại dịch 

Covid -19   hầu như tất cả chùa trên thế giới đều bị giới hạn 

phạm vi tu tập đông người và phải cách giản 1m5 ( Melbourne 

/ Úc châu cũng thế và thời gian còn kéo dài lâu nhất ) nên Thầy 

Trụ Trì Tu viện Quảng Đức TT Thích Nghuyên Tạng đã đi tiên 

phong trong việc livestream các thời khoá công phu khuya , 

các buổi pháp thoại sáng sớm và thỉnh chuông buổi tối nên tôi 

đã tìm về được cội nguồn các Tổ Sư Thiền và qua đó chiêm 

nghiệm lại những gì mình đã từ lâu lãng quên ... 

" Đó là mình phải thấy được mình.  Mình là Ông chủ, mình 

không phải là một lữ khách và mình luôn mang trong mình một 
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viên minh châu để tự tại ...hào sảng sống cuộc đời an vui hạnh 

phúc , ung dung trong ràng buộc ..."  

Thành kính đa tạ và tri ân Thầy  Thích Nguyên Tạng mỗi 

sáng ban tặng những chất liệu tinh tuý để nuôi dưỡng và nâng 

cao sức sống mầu nhiệm mà theo đó từ trường và vận mệnh 

của mỗi người số thể thay đổi chuyển hoá vì từ trường ấy  lại 

bắt nguồn từ sức mạnh nội tâm có nghĩa là tâm linh và từ 

trường ảnh hưởng lẫn nhau . 

Và phải chăng năng lượng từ bi và lòng bao dung của Thầy 

quá mạnh đã khống chế hết những tư tưởng bất thiện của người 

nghe ( nếu có ) !!! 

Trong tinh thần nhờ đạo pháp chuyển hoá đời mình , tôi nhớ 

đã học đâu đấy trong mục hỏi đáp của HT Viên Mình  như sau :  

“Thiên cơ không thể nói  

Pháp chuyển khó nghĩ bàn  

Chỉ cần thường sáng suốt  

Tất mị sự bình an “  

             (HT Viên Minh)  
 

Học đạo nghe pháp thì phải có trí tuệ để chọn lọc, cái 

nào thiết thực hiện tại, giúp cuộc sống an vui hạnh phúc, 

giúp chúng ta thực hành mà tập diệt trừ THAM, SÂN SI, TÀ 

KIẾN,MÊ TÍN, NGÃ MẠN, ÍCH KỶ, THÙ OÁN, GANH 

GHÉT... thì nổ lực tu hành, để đạt được TRÍ TUỆ, TỪ BI, HỶ 

XẢ, THA THỨ, YÊU THƯƠNG, CHÂN THẬT... thì chúng ta 

tin tưởng nghe lời. 

Còn nếu học đạo nghe pháp mà chỉ để thỏa mãn kiến thức, 

và sự tò mò, thì không có lợi ích gì mà còn gây ra tranh cãi, 

oán thù chống đối, thì nghiệp càng sâu nặng. 
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Lời kết : 

Phải chăng " NIỀM AN VUI VẪN LUÔN CÓ THẬT " là 

Sống làm sao mà biết được điều gì quan trọng và điều gì không 

quan trọng để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời đó là nhờ có đôi 

cánh mạnh mẽ của chim đại bàng bay vút lên trời xanh  và sự 

kiên trì của con rùa không bao giờ bỏ cuộc trong các mục tiêu 

đã định dù bước đi thật chậm... 

Cũng có thể  là   Ta  phải hạ thủ công phu để đạt được 

những phẩm chất như các bậc cao tăng mà sử sách đã lưu 

truyền :  

1- TỈNH LẶNG ( nhờ đạt Định )  

Làm cho trái tim mình luôn đứng vững, cho mình nhiều 

sức mạnh để bình thản giữa những chướng ngại trên cuộc đời, 

để yêu thương được rất nhiều người dù trong đó có kẻ đã phỉ 

báng ta . 

2- NHÂN ÁI  

Làm sao để mỗi khi ta đến gần ai , người ấy cũng thấy có 

hơi ấm tỏa ra, hoặc như luồng gió mát nhẹ xoa dịu bao  nỗi 

chán chường . 

3- KHIÊM CUNG  

Làm sao mọi người đều thấy rõ  Đức độ và phạm hạnh khi 

chia sẻ sự hiểu biết về vô ngã vị tha và  thế nào là phục vụ mọi 

người .. 

4- THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT  

Mỗi mỗi khi ta nói lời nào, hứa hẹn một điều gì mọi người 

đều tin tưởng . 

5-ÁI NGỮ  

Mỗi một lời nói ra đúng với chân lý những mát dịu và ngọt 

ngào  đến tai người nghe . 
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Kính thưa quý bạn hữu, đây chỉ là những ý nghĩ thô thiển 

của người viết khi thực sự tìm thấy sự an lạc tự nhiên và niềm 

vui luôn xuất hiện trong ngày dù bị phong tỏa một mình trong 

bốn bức tường và một khoảnh vườn nhỏ có hoa  nở dưới chân... 

trong những buổi thiền hành sau giờ nghe những bài pháp thoại 

tuyệt vời của TT Thích Nguyên Tạng và kết tập lại được những 

vần thơ mà vui sống trọn vẹn với niềm hỷ lạc đó ! 

Kính  mạn phép mời các bạn chiêm ngoạn những câu thơ 

của Hoà Thượng Nhất Hạnh trong "Viên Ngọc Pháp Hoa" như 

một lời chia sẻ  chân tình mong mỏi nơi tri âm, các bạn nhé !  

 

Hãy dâng cho nhau hạnh phúc  

Khi có được phút giây này  

Mỗi phút là viên Ngọc quý  

Là bao pháp đã hiển bày  

Chim hót, hoa cười nở  

Trời xanh mây trắng là đây  

Ánh mắt thương yêu sáng tỏ  

Nụ cười ý thức đong đầy .... 

 

Trân trọng, 

Huệ Hương 

Melbourne 14/11/2020 

nhằm vía Đức Phật Dược Sư 
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Giới thiệu sách mới 

 

Lời dẫn: Kính dâng Thầy bài viết về những gì con được 

nghe trong pháp thoại sáng nay. Kính tri ân Thầy… bài pháp 

thoại quá tuyệt vời mà con nghĩ khó có người diễn đạt nếu 

không có một trí thông tuệ căn bản. Kính chúc sức khỏe 

Thầy.  

Trái với sự háo hức chờ đón những bài pháp thoại về các 40 

thiền sư trong tông phái Lâm Tế.... như TT Thích Nguyên Tạng 

- Trụ Trì Tu viện Quảng Đức có hứa (trong lời chúc Tết Tân 

Sửu vào mùng ba) hôm nay tôi lại được thông báo trước hai giờ 

pháp thoại bắt đầu với đề tài dành cho buổi đầu tiên trở lại ... 

đó là “Giới thiệu sách mới”. 
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Vì ít vào xem các trang Facebook nên khi mở máy để vào 

online tôi mới đọc được một tin trên Trang nhà Quảng Đức 

Facebook, Thầy cám ơn Huynh trưởng Tâm Thường Định 

Bạch Xuân Phẻ về hai thùng sách gửi tặng từ trước Tết và tôi 

tự suy đoán… có lẽ sẽ giới thiệu những tác phẩm này chăng dù 

chưa biết nội dung sách mới này nói gì....?  

Tôi tự nghĩ thầm... cũng hay vì bây giờ trên YouTube các 

vị có tâm với Phật  Pháp dường như biết  nhu cầu thị hiếu ngày 

nay của chúng sinh bận rộn trong đời thường rất lười đọc sách 

mà chỉ thích nghe hơn vì có thể (một công hai chuyện) dù đang 

lái xe hay nấu ăn hoặc đang làm những việc thường ngày. 

Thế  nên  ngày nay trên YouTube có rất nhiều sách nói 

online mà phần  lớn các đề tài được thâu lại từ của những video 

cũ mà không thấy giới thiệu sách mới ngoại trừ một vài tác 

phẩm best seller của những  tác giả mà tên tuổi đã quá quen 

thuộc với đọc giả hoặc với mục đích ca tụng một tài nhân  đã 

nổi tiếng từ lâu.  

Quả đúng như sự dự đoán của tôi, qua lời giới thiệu  đầu 

tiên, Thầy đã đề cập ngay về 40 tập sách gửi tặng từ thư viện 

Phật Việt và Lotus Media (nơi lưu trữ và ấn tống các tác phẩm 

của nền Phật Giáo Việt Nam từ quê hương và hải ngoại đã trải 

dài xuyên suốt từ 1964 đến ngày nay)  do hai huynh trưởng 

trong Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ đó là Tiến sĩ/Huynh 

Trưởng Tâm Thường - Định Bạch Xuân Phẻ (chùa Kim Quang 

tại Sacramento) và Huynh Trưởng Quảng Pháp Trần Minh 

Triết vừa được layout các PDF rồi gửi đến server của Amazon 

rất tiện lợi. Bạn đọc có thể theo link để order và được in ra, gửi 

đến tận nhà.  

Chúng ta sẽ nói về tiểu sử của cư sĩ Tâm Thường Định khi 

lướt qua các tác phẩm mà vị ấy đã ấn hành.  
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Điều tôi hoan hỷ có được trong suốt 1:54:12 giờ pháp thoại, 

tự thấy mình đã nhận được từ nơi Giảng Sư, tôi cũng có nhiều 

điều trùng hợp và tâm đắc như:  

- Điều lợi ích của việc đọc sách và nhất là  

 - Hơn 50 % các tác phẩm trong 40 tập sách đó tôi đã đọc 

qua trên Trang nhà Quảng Đức và một số sách (hơn 10 quyển 

có trong thư viện nhà mình)!  

Nhưng với biện tài "Thuyết thông mà Tông cũng thông" 

nên Thầy đã lồng vào những sự hiểu biết của mình và tài ngâm 

thơ nên những lời giới thiệu của Thầy sẽ làm cho người nghe 

vội vàng đi tìm những sách trên.  

Thầy đã gửi gấm một thông điệp cho hành giả trên đường 

tu tập để tìm về cội nguồn tâm linh và giác ngộ là phải tập cho 

được một thói quen là Đọc sách. 

Hơn thể nữa phải tự nhủ thầm "Một ngày mà không đọc 

sách sẽ giống như một gương mặt chưa được rửa sạch".  

Với những gương ẩn dụ từ cố Tổng Thống Mỹ J.F. 

Kennedy (rất thích đọc sách và đọc rất nhanh) Thầy đã cho biết 

thêm người giữ kỷ lục Guiness về đọc sách nhanh nhất hơn 31 

năm nay là Howard Stephen Burr trong một phút có thể đọc 

được 25 ngàn từ và đã được mời đi khắp nơi trên thế giới để 

truyền cảm hứng.  

 Thật ra cũng có nhiều vị bẩm sinh đã có sự thao luyện này 

có lẽ trong nhiều kiếp quá khứ mà ta chưa biết nhưng qua kinh 

nghiệm của Giảng Sư mình cũng có thể tập luyện  nếu có được 

bộ óc nhớ dai như Thầy Nguyên Tạng nghĩa là chỉ đọc tên sách 

và mục lục thì nó đã nằm trong bộ nhớ rồi... 

Nào cùng nhau chúng ta  thụ hưởng 10 điều lợi ích của việc 

đọc sách mà Thầy đã chia sẻ nhé:  
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1- Giúp giảm stress  

2- Mở rộng vốn từ vựng của mình  

3- Để hiểu được thêm người khác (vì văn tức là người)  

4- Nuôi dưỡng được ước mơ  

5- Làm mở rộng kiến thức  

6- Cải thiện khỏe năng tập trung  

7- Cải thiện viết lách  

8- kích thích trí não  

9- Là một loại hình giải trí mà ít tốn kém nhất  

10- Là viên thuốc ngủ 

Giảng Sư cũng đã đưa lời khuyên cho  những người thích 

sưu tầm những loại sách quý (nghĩa về giá trị tinh thần ) đến từ 

nhà văn, nhà thơ, quản thủ thư viện và đã được giải thưởng 

Nobel về văn chương  năm 1924 đó là Ngài Anatole Frank 

(1844-1924) rằng: "Đừng bao giờ cho bất kỳ ai mượn sách" vì 

Ông thú nhận như sau: những quyển sách quý mà Ông đang 

lưu giữ đều mượn  và không chịu trả lại... của một người bạn 

nào đó!  

Là một người rất thích đọc sách từ thuở nhỏ nên tôi rất 

thích lời dạy của Thầy dành cho những ai cứ tự chữa thẹn rằng 

mình rất bận và không có thì giờ, nhưng cũng hối tiếc cho mình 

là kinh Phật thì chỉ mới đọc được full time 15 năm còn cần đến 

50 năm mới bắt kịp với minh triết của các pháp môn tu... và 

thời gian còn lại có lẽ chờ đến kiếp sau!  

Phần lớn trong 40 tác phẩm mới này tôi thấy có 10 tập nói 

về một Danh tăng của GHPGVNTN - Hòa Thượng Thích Tuệ 

Sỹ mà hầu hết các tác phẩm và các bài thơ đã từ lâu được 

online trên các trang mạng Phật Giáo tại hải ngoại và Việt Nam 

và vì một lý do khác là tôi ưa chép lại làm tài liệu nên từ lâu rồi 

tôi chiêm ngoạn và ngâm nga thường xuyên chẳng hạn như các 
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bài thơ mà Giảng Sư đã ngâm trong bài pháp thoại hôm nay 

như KHUNG TRỜI CŨ (trong Giấc mơ Trường Sơn) MỘT 

THOÁNG CHIÊM BAO (1976) tại rừng Vạn Giã, TÔI VẪN 

ĐỢI (1978) tại Saigon và QUÁN TRỌ NGÀN SAO (1979) tại 

trại giam Phan đăng Lưu.  

Theo Giảng Sư cho biết từ ngày được đệ tử của HT Tuệ Sỹ 

là Cô Tâm Minh - Vương Thuý Nga cấp Dũng trong Gia đình 

Phật Tử tại Mỹ trong những năm 1992 và  huynh trưởng Tâm 

Thường Định một thành viên, nên từ đấy Ngài Tuệ Sỹ là người 

gây cảm hứng cho Anh và Anh phát tâm in lại những tác phẩm 

của Ngài và những tác phẩm Anh  viết và sưu tầm  là để cúng 

dường Ngài Tuệ  Sỹ. Trước khi đi vào tiểu sử Hòa Thượng Tuệ 

sỹ và Huynh Trưởng Tâm Thường Định xin được liệt kê những 

sách vừa được layout và có trên tủ sách Amazon vừa được gửi 

tặng  đến Giảng Sư và đó là lý do có bài pháp thoại nầy.  

1. Sức Mạnh của Lòng Từ - Ngài Đạt Lai Lạt Ma - TT. 

Thích Nguyên Tạng dịch 

2. Tuệ Sỹ Vị Thầy của bốn chúng - Tập sách song ngữ (tác 

phẩm mà Tâm Thường Định biên soạn để cúng dường nhân 

ngày sinh nhật của HT Tuệ Sỹ có hai bài thật cảm động :  

A- Tâm thư gửi Tăng sinh Huế ngày 28/10/2013 

B- Suy nghĩ về đường hướng giáo dục Đạo Phật cho giới 

trẻ (Ngài đã gửi gấm những suy nghĩ về hiện thời để cho giới 

trẻ thấy rõ đường đi lối về 

C- Những bài thơ của Ôn Tuệ Sỹ được Tâm Thường Định 

dịch ra Anh Ngữ  

D- Những bài thơ song ngữ của Htr. Tâm Thường Định về 

Thầy Tuệ Sỹ như Vị Thầy tiêu biểu: HT Thích Tuệ Sỹ  (mời 

xem tiểu sử Hòa Thượng Tuệ Sỹ do Giảng Sư tóm tắt rất hay 

và cảm động đến rơi nước mắt). 
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- Đôi mắt thần tiên  do Tâm Thường Định viết  

- Thiên nhãn do Tâm Thường Định viết  

- Mùa Xuân nhớ Thầy Tuệ Sỹ do Tâm Thường Định viết  

 3. Thong dong khắp mọi nẻo đường (dầy 361 trang đúc kết 

về giáo dục) do Tâm Thường Định viết.  

Đấy chỉ là những sách  tiếng Việt,  Tâm Thường Định có 

thêm những tác phẩm viết bằng Anh Ngữ  như sau:  

4. Only Love can save us from climate change. (Đặc San 

Hoa Đàm - Tâm Thường Định chủ biên) 

5.  Mindful Leadership - Learning Through the Practices of 

Mindfulness and Compassion  

6. Xuân Hỷ Xả dầy 514 trang với 52 bài của Chư Tôn Đức 

mà quan trọng nhất là Ý THỨC VỀ NGUỒN -- thông điệp của 

Đệ nhất Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết 

và những tim óc của Chư Tôn Đức. 

7. Kinh Thắng Man và  diễn giải của Tuệ Sỹ  

8. Tuệ Sỹ - Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng (Tập 2) - 

Thích Nguyên Siêu  

9. Du già Bồ Tát Giới  của Tuệ Sỹ 

10. Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng - Tuệ Sỹ  

11-Những đoản văn viết trong 25 năm qua của HT Thích 

Như Điển 

12-Vua là Phật- Phật là Vua ( tác phẩm mới nhất ) HT 

Thích Như Điển 

13- Đặc san Văn Hoá Phật Giáo ( chùa Viên Giác ) ấn hành 

vào 6/2020 

14- Chiến tranh và Bất Bạo Động của Tổng Thống thứ hai 

của Ấn Độ Rajendra Prasad  

15- Thoát vòng tục lụy nguyên tác của HT Tinh Vân và 

được HT Thích Quảng Độ dịch Việt. Tác phẩm này được làm 

thành phim rất ăn khách tại Trung Hoa và Việt Nam  
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Huynh Trưởng Tâm Thường Định & TT Nguyên Tạng 

 

(Hình chụp ngay tại Tu Viện Quảng Đức vào ngày 26/12/2020 

trong dịp anh đến thăm Tu Viện Quảng Đức, anh và anh Tâm Định 

tổ chức buổi ra mắt sách lưu động chớp nhoáng để giới thiệu 

bạn độc khắp nơi). 

 
Huynh Trưởng Tâm Thường Định, Htr Tâm Định & TT Nguyên Tạng 

(Hình chụp ngay tại Tu Viện Quảng Đức vào ngày 26/12/2020 

trong dịp 2 anh đến thăm Tu Viện Quảng Đức) 

https://quangduc.com/images/file/G4_wfsze2AgBAEQ7/gioi-thieu-sach-3.jpg
https://quangduc.com/images/file/p1Dqhcze2AgBAJVj/gioi-thieu-sach-5.jpg
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Trước khi đi vào tiểu sử Hoà Thượng Tuệ sỹ và Huynh 

Trưởng Tâm Thường Định xin được liệt kê những sách vừa 

được lay out và có trên tủ sách Amazon vừa được gửi tặng  đến 

Giảng Sư và đó là lý do có bài pháp thoại nầy.  

16- Hướng đi của thời đại của HT Thích Đức Nhuận  chánh 

thư ký GHPGVNTN dưới thời Đệ Nhất  Tăng Thống Thích 

Tịnh Khiết và là Thầy Y Chỉ của Giảng Sư Thích Nguyên 

Tạng. 

17- Ước nguyện Phật Việt đang dỡ của HT Thích Hạnh 

Tuấn (đề tựa bài viết của TT Thích Nguyên Tạng trong tập kỷ 

yếu của HT Thích Hạnh Tuấn )  

18- Chết và Tái Sinh / Thích Nguyên Tạng 

19- Hoàng Đế Trần Nhân Tông - với các bài viết của Tiến 

sĩ Lê Mạnh Thát và Ngài Tuệ Sỹ và Thích Phước An.  

20- Đức Phật trên cõi phù du - Thích Phước An  

21- Hiu hắt quê hương ngọn cỏ hồng - Thích Phước An  

22- Giải thích những vần thơ của các vị Thiền Sư (Cư sĩ 

Như Hùng)  

23- Lời ca của gã cùng tử (đúc kết những lời ngỏ và lời bạt 

của Cư sĩ Tâm Quang -Vĩnh Hảo) 

24- Cảm Đức Từ Bi (tản mạn về giáo lý và thơ ca ) của Cư 

sĩ Tâm Huy- Huỳnh Kim Quang  

25- Đêm nghe Sông Hằng Hát (nhà văn Trần Trung Đạo)  

26- Phổ Hương tình Thầy (Thích Từ Lực) 

27- Chánh niệm trong đời thường (Tâm Diệu - Nguyên 

Giác - Tâm Thường Định chủ biên) 

28- Viết từ phương xa (Nguyên Giác)  

29- Tu Bụi (Nguyên Thọ Trần kiêm Đoàn)  

30- Cuối đời lọc những tinh sương (Cư Sĩ Tâm Tấn)  

https://quangduc.com/author/post/5596/1/dr-bach-xuan-phe-tam-thuong-dinh-
https://quangduc.com/author/post/5596/1/dr-bach-xuan-phe-tam-thuong-dinh-
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31- Những bước thăng trầm của HT Maha Narmada do 

Phạm Kim Khánh dịch  

32- Thầy Tăng Giữ Nước - Nguyễn Quỳnh  

33-  Phật giáo với Dân tộc - Hoa Đàm Số 5 - Nhiều tác giả 

34- Văn minh gửi cát bụi về mai sau (Tưởng niệm thi sĩ 

Nguyễn Đức Sơn) - Hoa Đàm Số 11 - Nhiều tác giả 

35-Trước sự nô lệ của con người (HT Thích Minh Châu) 

36- Bát cơm Hương Tích /Thích Nguyên Tạng. 

 Và 3 tác phẩm Anh Ngữ do Cô Thục Nga Quảng Tịnh 

Hạnh đã  thỉnh và cúng dường Giảng Sư mà theo Giảng Sư đây 

là những sách rất có giá trị như:  

38- The Fresh Factor  

39- The Patience / Lama Zopa Rinpoche 

40- Buddhist heritage of Pakistan  

Theo thiển ý tôi, Giảng Sư TT Thích Nguyên Tạng quá từ 

bi và luôn khiêm cung lễ độ với mọi người, đặc biệt với trí tuệ 

thông biện và từng đi hoằng pháp khắp nơi, giao tiếp đủ giới lại 

được may mắn có những bậc minh sư làm y chỉ, giáo thọ  nên 

chỉ có Thầy mới có thể biết từng vai trò, khả năng và hướng đi 

của mỗi tác giả trong 40 quyển sách này.  

Tôi chợt nhớ lại về Tử Vi thì có lẽ Thầy có cùng ngày sinh 

5/12 với Ngài Kim Triệu của Nam Tông và vị Vua Phật Giáo 

của Thái Lan rất nổi tiếng là Bhumibol Adulyadej nên đã có 

một trí tuệ siêu phàm dù chưa đạt được Vô Sư Trí như Ngài 

Tuệ Sỹ chăng? 

 Và cũng có thể ta bắt chước theo Ngài Milarepa là "người 

tu đạo chẳng cần gấp rút chứng đạo mà chỉ lo hành đạo suốt 

đời" thì Thầy Nguyên Tạng đã giúp ta trên con đường tâm linh 

ấy, các bạn nhỉ!  
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Nào bây giờ bước vào tiểu sử của Ngài Tuệ Sỹ theo lời TT. 

Thích Nguyên Tạng trong pháp thoại này, các bạn nhé!  

Hòa Thượng Tuệ Sỹ (1943- ) sanh tại Pakse thuộc nước 

Lào nhưng thân sinh có gốc Quảng Bình là một nơi gọi là địa 

linh nhân kiệt ( cùng quê với HT Thích Trí Quang). 

Năm 7 tuổi đã xuất gia và là đệ tử của H T Thích Trí Thủ 

có pháp hiệu là Thích Nguyên Chứng. 

Ngài được cho là đã được VÔ SƯ TRÍ và được xem là một 

LIVING DICTIONARY vì cuộc đời Ngài đã gây cảm hứng 

cho biết bao người từ xuất thế gian cho đến thế gian thường 

tình.  

- Năm 1960 tốt nghiệp cao đẳng Phật học,  

- 1965 tốt nghiệp Đại  học Vạn Hạnh và được mời trở lại 

làm Giảng Sư cho Viện  Đại học Vạn Hạnh và là tổng thư ký 

của tạp chí Tư tưởng Vạn Hạnh, một niềm hào của thời chấn 

hưng Phật học Việt Nam. 

-1984 bị bắt vào tù chung với HT Thích Đức Nhuận, Tiến 

sĩ Lê Mạnh Thát, Ni Sư Thích Nữ Trí Hải và nhiều nhân vật 

tôn giáo khác . 

- Năm 1988 bị tuyên án tử hình nhưng nhờ Phật giáo hải 

ngoại và hội nhân quyền Liên Hiệp  Quốc áp lực, Ngài được 

giảm xuống Chung thân khổ sai và đến 1998 thì được phóng 

thích.  

Trong thời gian trong tù Ngài có làm bài thơ mà ai nghe 

qua đều không cầm nổi nước mắt, nào mời các bạn cùng nghe 

PHỤNG THỬ NGỤC TÙ PHẠN của Ôn Tuệ Sỹ: 

"Phụng thử ngục tù phạn. 

Cúng dường Tối Thắng Tôn. 
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Thế gian trường huyết hận . 

Bỉnh bát lệ vô ngôn" 

"Hai tay nâng chén cơm tù  

Dâng lên Từ Phụ, bậc Thầy Nhơn, Thiên 

Thế gian huyết hận triền miên  

Ôm bình cơm độn lặng yên lệ trào " 

   (Thích Viên Lý dịch) 

 

Dâng bát cơm tù nầy 

Cúng dường lên Đức Phật 

Thế gian đầy oán hận 

Bưng bát khóc, không lời. 

   (Thích Như Điển dịch) 

  

Đặc biệt  trong thời gian tại  tù, khi được  thăm nuôi Ngài 

chỉ xin được cung cấp các sách kinh và nhất là sách về IT nhờ 

đó mà khi ra tù Ngài đã sử dụng thành thạo Computer. 

Còn nhiều và nhiều tư liệu khác nữa mà Giảng Sư muốn 

tuôn trào cho chúng đệ tử được nghe thêm nhưng thì giờ buổi 

pháp thoại không cho phép nên chúng tôi chỉ biết trân trọng tri 

ân Giảng Sư và quyết giữ mãi trong lòng những điều được 

nghe và ôm ấp trong tim những lời dạy Thánh Hiền như sau:  

- Tuổi trẻ học Phật phải có mục đích, niềm tin không bị 

lung lay để tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy và linh hoạt 

để có lập trường vững vàng cho bản thân  

- Đừng làm một hạt giống chưa nẩy mầm mà đã mục rã  

Thế hệ trẻ phải đứng vững trên đôi chân và cặp mắt sáng để 

làm nguồn mạch vẫn ngấm ngầm tuôn chảy vô tận... 
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-Thật ra kiến thức Phật học không khác với kiến thức thế 

gian nhưng chỉ cần đừng phục vụ cho quyền lợi cá nhân và 

phải có tinh thần tỉnh thức. 

 Tôi đã rưng rưng nước mắt khi nghe Thầy nhắc lại câu nói 

sau đây:  

"Bản chất thực của chiến tranh VN là một bi thảm của dân 

tộc mà đau khổ chỉ ngập đầu người dân. 

Về nguồn là hoàn thành sứ mệnh giữ nước như một thời 

oanh liệt của tiền nhân Lý Trần thế kỷ thứ 9-13. 

Về nguồn là xóa đi hận thù trên một ý thức hệ cảm thông và 

tình yêu chân thực"  

 Bây giờ tôi mới thấy trân quý hai chữ VỀ NGUỒN làm sao 

và trong lòng đang lên nỗi cảm xúc khó tả!  

 Vâng cũng như Thầy đã cám ơn nhã ý của Huynh Trưởng 

Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ và đã tóm tắt hành trạng 

của Anh từ ngày qua định cư tại Mỹ năm 1991 với tuổi đời 

chưa đến 50.  (Sinh năm 1976) tại Quy Nhơn Anh đã đóng góp 

vào nền tảng Phật giáo tại Hải ngoại với Thư viện Phật Việt, 

với Lotus Media và với khả năng trình độ tốt nghiệp cao học, 

tiến sỹ về giáo dục và giảng dạy hóa học cho học sinh trung 

cấp. Tuy có gia đình và 2 con nhưng anh đã giảng dạy Thiền 

Chánh Niệm và là huynh trưởng Gia đình Phật tử của chùa 

Kim Quang Sacramento.  Kính tán dương công đức hai anh  Cư 

Sĩ Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ và Cư Sĩ Quảng Pháp - 

Trần Minh Triết. 

  



631 

Lời kết:  
 

Kính bạch Giảng Sư TT Thích Nguyên Tạng, kính tri ân 

Ngài đã phổ biến và giới thiệu những sách mới và quý hiếm đã 

có sẵn trên tủ sách Amazon và như con học được "Thầy phải là 

một chỗ nương dựa vững chắc nào đó mới quy tụ được những 

bậc tài danh tìm đến"  

 "Kính chúc sức khỏe Ngài và kính chúc Ngài luôn tịnh lạc 

miên viễn  

Kính tán dương chúc phúc người Tuệ Trí!  

Tư tưởng, ngôn ngữ, hành động hướng về Chân, Thiện, Mỹ,  

Phụng hiến thế gian theo nghĩa nhiệm mầu  

Tự nguyện hội nhập đời sống chứa mọi khổ đau  

Với Tâm Bồ Để, phát triển Từ Bi, Hy sinh, Nhân Ái!"  

  

Huệ Hương, 

Melbourne 2/3//2021 
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Nam mô A Di Đà Phật 

Kính bạch Sư phụ, 

 

Bạch Sư Phụ, hôm nay lần thứ nhì chúng con được dự thính 

buổi giảng pháp có sự tham dự của quý Phật tử bên Mỹ, nhưng 

con không biết vào zoom online, nên con không thấy được các 

bạn đạo phương xa đang thính pháp. 

Bạch Sư Phụ, đề tựa bài giảng “Tìm Phật ở đâu” nghe thân 

thương tha thiết như vào chùa, người con Phật lên chánh điện 

tìm Phật thầm khấn tỏ bày nổi lòng của mình với đấng cha lành 

để được cứu khổ. 

Bạch Sư Phụ, câu hỏi sau Niết bàn Phật đi về đâu được  Sư 

Phụ vào đề ngay liền. Đức Phật nhập vào pháp giới tánh, là 

thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, là biến nhất thế xứ, là không 

có nơi nào mà không có mặt Phật. Phật có mặt khắp mọi nơi 

Đức Phật từ một chúng sanh như tất cả chúng sanh, nhưng 

sau khi đi dạo ngoài bốn cửa thành, chứng kiến cảnh người 
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bệnh, người già, người chết, tâm của Ngài quặn thắt, bừng dậy 

đi tìm đường cứu những cảnh thống khổ này. 

Ngài lên đường trải qua 6 năm khổ hạnh không giải đáp 

được, cuối cùng Ngài tọa thiền, sau 49 ngày, một sáng sao mai 

vừa mọc, tuệ giác Ngài bừng sáng thấy được tam thiên đại 

thiên toàn vũ trụ như thấy trong lòng bàn tay, và thấy rõ 

nguyên do của nổi  thống khổ của chúng sanh. Sư Phụ có ngâm 

bài thơ tán dương đêm thành đạo của Đức Phật của Sư ông 

Làng Mai rất tuyệt vời: 

"Xưng tán đức Thế Tôn 

Bậc vô thượng năng nhân 

Từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân 

Rồi từ cung Đâu xuất giáng thần 

Giã từ ngôi vị quốc vương 

Ngồi gốc Bồ Đề, đại phá Ma quân 

Một sáng sao mai vừa mọc 

Đạo lớn viên thành 

Rồi đại chuyển Pháp luân 

Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm 

Đạo vô sanh sẽ chứng 

Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm 

Đạo vô sanh nguyện chứng". 

Đức Phật đã đạt tới quả vị chánh đẳng chánh giác, sau khi 

trải qua A tăng tỳ kiếp, không có nơi nào mà không có xả thân 

của Ngài, và báo thân cuối cùng là ở xứ Ấn Độ, Đức Phật 

chuyển bánh xe pháp luân. 

Sau khi thành đạo, Đức Phật đến vườn Lộc Uyển ban bài 

pháp đầu tiên, Tứ Diệu Đế. 
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Khổ Đế, một chân lý về khổ đau không chối cải được. 

Tập đế, nguyên do của khổ là tham, sân, si...gốc rễ này rất khó 

trừ bỏ. 

Diệt đế, diệt tận nguyên nhân của khổ, đạt đến Niết bàn tịnh 

lạc 

Đạo đế, con đường đưa đến an lạc giải thoát, Niết bàn gồm 

37 phẩm trợ đạo. 

Sư Phụ giải thích về lý của nghĩa tìm Phật ở đâu. Lời kinh 

Kim Cang Bát Nhã là cốt tủy, là trí tuệ rốt ráo diệt tận phiền 

não, cứu cánh niết bàn. Không tìm Phật ở ngoài tâm, phải quay 

trở lại bên trong của chính mình. 

Lời của Lục Tổ Huệ Năng diễn đạt rất rõ “ưng vô sở trụ nhi 

sanh kỳ tâm”. Chân tâm là Phật, phàm tâm tịch diệt lìa tất cả 

phiền não là thấy tánh thành Phật. 

Hôm nay chúng con được Sư Phụ giải tỏ rõ cõi Phật A Di 

Đà ở tại lòng ta, một niệm chí thành thì ngay tại đây và bây giờ 

một bước hoa sen nở. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cung kính và tri ơn Sư phụ 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm 

(Montréal, Canada) 
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Vài cảm nghĩ của người Phật Tử 

khi nghe pháp thoại "Phật đang ở đâu "và bài thơ 

"Tôi tìm Phật" 

 

Thật ngạc nhiên vào cuối giờ pháp thoại sau những gián 

đoạn về phụ diễn và câu hỏi cho đề tài "Đức Phật đang ở đâu " 

được chấm dứt ...thì bài thơ " Tôi đi tìm Phật" mới được TT 

Thích Nguyên Tạng đọc ....có lẽ bài thơ quá dài ? Hoặc là Thầy 

muốn cho các học viên hãy nhớ lại những điều Thầy đã chỉ ra 

xuyên suốt trong hơn một tiếng đồng hồ về Ông Phật của 

chúng ta ....đó là chỉ có Phật của lòng mình mà những câu thơ 

cuối trong bài thơ Tôi đi tìm Phật của HT Giới Đức ( Bút hiệu 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh ) đã muốn nhắn nhủ lại cho hàng 

hậu học với kinh nghiệm bao năm làm Trưởng Tử Như Lai 

nhân ngày lễ Vesak 2017!  
 

....quyết học cho thuộc bài học về lửa ! 

...đốt cả rồi, để thấy rõ duyên khởi TÁNH KHÔNG 

Từ TÁNH KHÔNG có bóng Phật trăng lồng 

Trời Chân đế, tao phùng  trong từng hơi thở một. 

Tôi đi tìm Phật, biết bây giờ là thật 

Trong cô liêu, chỉ có Phật của lòng tôi, 

Để nguyên ngôn chẳng hiện, chữ lời 

Chim bay trên trời kia 

Đám mây trắng thong dong bóng kỹ 

Càng vô tâm xoá giấu..ĐỨC PHẬT CỦA TÔI 

Vẫn xán lạn huy quang, tinh đấu  

  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh )  
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Thật ra với sự học pháp xuyên suốt về 33 vị Tổ Thiền Sư 

Ấn Độ và Trung Hoa  với Thầy trong những tháng phong tỏa 

mùa đại dịch tôi đã ngầm hiểu điều Thầy muốn truyền trao cho 

chúng đệ tử ( không kể Nam Tông hay Bắc Tông, Nguyên Thủy 

hay Đại Thừa ) về cốt lõi của  chữ Phật qua Sự và Lý đúng như 

câu ta thường nghe " Tâm Phật , Tâm Chúng Sinh, vô sai biệt " 

hoặc TỨC TÂM LÀ PHẬT, KHÔNG TÂM LÀ ĐẠO . 

Vì thế cho nên hôm nay,  nhân dịp còn một tuần lễ nữa, Bắc 

Tông sẽ cử hành trọng thể ngày Phật Thành Đạo mùng Tám 

tháng Mười Hai âm lịch, TT Thích Nguyên Tạng đã dùng bài 

pháp thoại này để nói về một vị Phật nào cũng phải có đủ TỨ 

TRÍ - TAM THÂN - NGŨ NHÃN - LỤC THÔNG và khi 

chuyển pháp luân đều phải bắt đầu với bài pháp đầu tiên là Tứ 

Diệu Đế ( KHỔ - TẬP - DIỆT - ĐẠO) 

Để  rồi từ đó Thầy tiến sâu hơn vào câu hỏi mà Phật Tử 

thường vướng mắc là "Sau khi nhập vô dư y Niết Bàn Phật đi 

về đâu ?  

Câu trả  lời thật chính xác với sự thông hiểu Tam Tạng kinh 

điển của Thầy như sau: Đức Phật lịch sử sẽ nhập vào Pháp 

Diệu (Thanh Tịnh Tỳ Lô Xá Na Phật), nghĩa là Đức Phật đi 

vào Nhất Thiết Xứ ( không có nơi nào trên thế gian mà không 

có mặt của Đức Phật ) hay nói một cách thật rõ là Đức Phật có 

mặt trên khắp thế giới ... 

TT Thích Nguyên Tạng rất dí dỏm khi kể câu chuyện vui 

giữa người thợ hớt tóc và một người có học Phật qua loa ...." 

khi hỏi: Thật Sự có Phật trên cõi đời này không, mà sao để 

chúng sinh khổ quá." ... vì nếu có tu tập nhiều năm có lẽ người 

ấy phải trả lời một cách hùng hồn  rằng: “Chúng ta có thể tìm 

thấy Phật qua Sự Sống trong tất cả chúng sinh, cầm thú thảo 
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mộc ... Sự sống đó chuyển mình trong vũ trụ cao xa cũng như 

trong Thân Tâm sâu kín"  

Và cũng để ngầm minh chứng điều này, Thầy đã dựa vào 

lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng “Phật pháp tại thế gian bất ly thế 

gian giác " có nghĩa là nếu lìa thế gian này đi tìm sự giác ngộ , 

đi tìm Phật thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ!  

Và cũng vì Lục Tổ Huệ Năng gắn liền với kinh Kim Cang 

Bát Nhã qua câu " Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm " mà TT 

Thích Nguyên Tạng đã mượn bốn câu kệ  

Nhược dĩ sắc kiến ngã  

Dĩ âm thanh cầu ngã  

Thị nhân hành tà đạo  

Bất năng kiến Như Lai  

Hầu nhấn mạnh rằng chúng ta không thể đi tìm một Ông 

Phật tại một nơi nào khác ngoài vị Phật ở trong Tâm của mình, 

đó là tiếng nói của Chân Tâm (nằm phía sau những vọng niệm) 

....luôn có một sự tĩnh lặng thường hằng ... 

Mà bài thơ "Tôi tìm Phật" đã có đoạn sau . 

Tôi đã từng mãi mê âm thanh sắc tướng  

Mà bỏ quên giác niệm từng giờ  

Mà bỏ quên tự tánh quy y 

TÂM MÌNH LÀ PHẬT  

... Do vậy hôm nay, tôi cố gắng thuộc bài  

Câu kệ ngôn từ ngàn cao Sương khói  

Câu kệ ngôn vượt muôn ngàn bóng tối  

Để trở về tao ngộ Chân Tâm  

....rời xa âm thanh sắc tướng  

Rời xa đảo điên, thế mộng phù du . 

   (xem tiếp bài thơ này) 

   ( thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh )  

https://quangduc.com/a22498/toi-tim-phat
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Điều tôi tâm đắc là Thầy đã chuyển vấn đề một cách uyển 

chuyển từ lời dạy của Bồ Đề Đạt Ma "Giáo Ngoại biệt truyền, 

minh Tâm kiến Tánh"  về Như Lai Thiền (Thiền Tứ Niệm Xứ 

và Thiền Vipassana) để Quán Thân, Thọ, Tâm Pháp và cuối 

cùng là kệ ngôn trong lời đi chúc khi Phật nhập Niết Bàn: 

Chư Hành vô thường  

Thị Sanh Diệt Pháp 

Sanh Diệt diệc dĩ  

Tịch diệt vi lạc  

 

Lời kết: 

Kính đa tạ và tri ân TT Thích Nguyên Tạng đã ban cho Phật 

Tử hải ngoại trong chương trình tu học online kỳ 3 này một bài 

pháp thoại hữu ích ... 

Tôi đã tự chiêm nghiệm cho mình như sau “Người còn tu 

tập khi chưa đạt tới cứu cánh vẫn phải còn dùng phương tiện vì 

VÔ TƯỚNG BẤT DỤNG TÂM sẽ khập khiễng "Khi nào đạt 

tới cứu cánh rồi vẫn phải tiếp tục vì LẬP TẤT CẢ TƯỚNG 

LÀ TÂM - LÌA TẤT CẢ TƯỚNG LÀ PHẬT .  

Cứu cánh là phải trở về Phật thật của mình...Phật đó không 

cần chúng ta đi tìm mà chỉ cần chúng ta nhận ra rằng "phải 

buông bỏ hết những tiếng sanh diệt đang che lấp Phật thật của 

mình ... 

Hy vọng rằng điều tôi học và chiêm nghiệm này sẽ giúp ích 

và làm hành trang cho chiếc vé một chiều sẽ gửi tới một ngày 

nào đó ... 

Kính chúc TT Thích Nguyên Tạng và HT Giới Đức pháp 

thể khinh an, con vô cùng kính ngưỡng các Ngài ...đã đạt được 

TÂM VỐN LÀ PHẬT, PHẬT VỐN LÀ TÂM ...TÂM NHƯ 



639 

HƯ KHÔNG chỉ cốt biết rõ Tâm mình không ngã không nhân, 

không chúng sanh thọ giả .  

Và Đức Phật trong các Ngài vẫn xán lạn, triệu triệu huy 

quang tinh đẩu ... 

Và sau cùng kính chúc Khoá Phật Pháp Liên Châu online sẽ 

tiếp tục viên mãn trên con đường hoằng pháp phục vụ chúng 

sinh ... 

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

Huệ Hương 

Melbourne 12/1/2021  
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TÌM PHẬT Ở ĐÂU? 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nhân nghe bài giảng của TT Nguyên Tạng trong chương 

trình Học Phật Pháp Online Liên Châu, con xin ghi đôi vần thơ 

thân tặng các bạn đạo, để chúng con cùng ôn tập, ghi nhớ lời 

Thầy giảng, hầu không phụ tâm từ bi của quý Thầy đã tổ chức 

lớp Tu Học Online này. 

 

Hôm nay lại được ôn bài 

Được nghe Thầy giảng đề tài thẩm sâu 

Tìm Phật tìm ở nơi đâu? 

Bày ra phương tiện lý mầu kệ kinh 

Đầu tiên Phật dạy chí tình 

Đời là bể khổ nên mình phải tu 

Khổ là chân lý ngàn thu 

Muốn cho thoát khổ, tiệm tu tháng ngày 

Nương theo Diệu Đế chỉ bày 

Khổ Tập Diệt Đạo đêm ngày triển khai 

Muốn được diện kiến Như Lai 

Thập nhân phiền não phải khai trừ liền 

Muốn cho tâm tịnh chẳng phiền 

Quán thân bất tịnh, chẳng siêng tô bồi 

Quán thọ thị khổ nên thôi 

Không còn đắm nhiễm cuốn lôi sáu trần 

Quán tâm vốn dĩ vô ngần 

Luôn luôn thay đổi, chẳng cần để tâm 

Cuối cùng Bát Nhã thậm thâm 

Chỉ rằng ta đã mê lầm lâu nay 

Thế gian muôn pháp hiển bày 
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Chỉ là giả hợp, mảy may thật nào 

Thế mà ta cứ lao xao 

Vin vào các pháp để chao đảo đời 

Kim Cương Bát Nhã tuyệt vời 

Lý kinh chỉ rõ tìm nơi chính mình 

Niệm niệm luôn mãi nảy sinh 

Không sanh không diệt tâm bình trước sau 

Tức tâm tức Phật rõ mau 

Phật đâu ngoại cảnh, Phật sâu tâm mình 

Khi nào thể tánh tịnh minh 

Chân tâm Phật tánh nơi mình hiện ra 

Thì ta đã ngộ Thích Ca 

Phật, ta đồng thể tánh là Chân Như. 

 

Melbourne, 13/1/2021 

 Thanh Phi 
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Cảm Niệm Tình Thương Của Quý Thầy 

 

Bạch Thầy, sau khi nghe lại những bài pháp quý Thầy (HT 

Như Điển, TT Nguyên Tạng, TT Thiện Trí...) 

đã giảng trên youtube, con có bài thơ này kính gởi tặng quý 

Hòa Thượng, Thượng Tọa giảng Sư của Khóa Tu Học Online 

lần thứ III.  

Kính chúc Thầy và quý Thầy ban hoằng pháp luôn an mạnh 

để tiếp tục giảng pháp cho chúng con nghe. Nam Mô A Di Đà 

Phật. Đệ tử Diệu Đạo  

Phật Pháp Liên Châu Lần Thứ Ba 

Quý Thầy thuyết giảng dạy cho ta 

Sống đời an lạc trong từng khắc 

Sẽ thấy Phật ngay giữa Ta-bà 

https://quangduc.com/images/file/_GXPbzm32AgBAEo-/thich-nguyen-tang-zoom-online-12-1-2021.jpg
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Bài giảng Thầy ban rất rõ ràng 

Làm sao cuộc sống được bình an 

Siêng năng tu tập và nghe pháp 

Sẽ thấy tâm tư rất nhẹ nhàng 

Nghe pháp xong rồi thấy cõi lòng 

Thản nhiên hai chữ Sắc và Không 

Có gì quan ngại đời nhân thế 

Hãy sống lạc an như cõi bồng 

Cảm niệm tình thương của quý Ngài 

Từ bi giảng pháp mỗi thứ Hai 

Không màng sáng sớm hay chiều tối 

Khai thị chúng sanh tăm tối dài 

Cầu nguyện quý Thầy khỏe mạnh luôn 

Chúc kênh Quảng Đức người nhiều hơn 

Vào nghe Phật pháp rồi tu tập 

Tinh tấn từng ngày hết khổ buồn 

 

Strasbourg le 12.01.2021 

Diệu Đạo Song Phượng 
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Phương Danh Phật tử đã đóng góp ấn tống  

bộ sách Thiền Sư Trung Hoa 

 

1. Minh Đăng, Ngọc Đức $500 

2. Nguyên Như  $100 

3. Quảng Hạnh  $100 

4. Nguyễn Văn Một, Lâm Huệ Ngọc  $1000 

5. Quảng Tịnh Tâm $500 

6. Quảng Diệu Nguyên $500 

7. Huệ Hương  $300 
 

Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến đệ tử và gia  

đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh 

và trí tuệ.  

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa 

bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm 

quay lại bình thường như trước đây. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
 

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương 

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng 

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ 

* * * 

 

Tu Viện Quảng Đức 

Email: quangduc@quangduc.com 

Website: http://www.quangduc.com (new) 

http://www.tuvienquangduc.com.au (old) 

Facebook:https://www.facebook.com/ThichNguyenTang 

mailto:quangduc@quangduc.com
http://www.quangduc.com/
http://www.tuvienquangduc.com.au/

