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Thay Lời Tựa 

 
 Mọi đề tài đều được chứng minh qua các kinh sách sau 
đây của Phật của Tổ, đồng thời tác giả cũng cố gắng tối đa khai 
triển, và diễn Chân Nghĩa của những kinh sách liên hệ tới các bài 
viết, trong khả năng còn hạn hẹp và non nớt; Nên rất cần sự chỉ 
giáo của các bậc tiền bối, thiện tri thức và độc giả. Kính xin quí 
Ngài từ bi hướng dẫn cho. 
  

1. Bát Nhã Tâm Kinh 
2. Kim Cang Kinh 
3. Pháp Hoa Kinh 
4. Lăng Nghiêm Kinh 
5. Pháp Bảo Đàn Kinh 
6. Duy Ma Cật Kinh 
7. Bửu Tạng Luận 
8. Thiền Thất Khai Thị Lục 
9. The Three Pillars of Zen 
10. Duy Lực Ngữ Lục 
11. Sách của các Luận Sư: Thế Hữu, Thiết Ma Đạt Sư và 

Pháp Cửu 
 
  Thắp nén Tâm Hương, Thiền Viện Sùng Nghiêm Chúng 
con nguyện giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. 

 
Xin tri ân và kính dâng lên Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, Chư 
Hiền Thánh Tăng … 
 
Xin tri ân và kính dâng lên quí Ân Sư: 
  Thiền Sư Philip Kapleau 
 Thiền Sư Bodhin Kjolhede 
 Thiền Sư Thích Duy Lực 
Cùng quí Thiện Tri Thức, quí Thầy, quí Cô từ vô thủy đến nay. 



Xin tri ân và kính dâng lên Ông Bà, Cha Mẹ, Cửu Huyền 
Thất Tổ từ vô thủy đến nay. 
 
Xin tri ân và kính dâng lên tất cả mọi người thân yêu, Vợ 
Chồng, Chồng Vợ, Người Thương, các Con Cháu, các Nô 
Bộc, các Quí Vị đã giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh, mọi môi 
trường từ vô thủy đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên đôi giòng họ Nội, Ngoại, Anh Chị, 
Em, Chú, Bác, Cô, Dì từ vô thủy đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên tất cả quí vị Ân Nhân, quí vị Oán 
Thù và toàn thể các Bạn Bè Đạo và Đời từ vô thủy đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên Muôn Loài, Muôn Vật, Hữu Tình, 
Vô Tình, Hữu Hình, Vô Hình toàn Thế Giới, Đại Vũ Trụ từ 
vô thủy đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên toàn thể quí Anh Hùng, Liệt Sĩ, 
quí Anh Thư, quí vị Chiến Sĩ Trận Vong (hữu danh và vô 
danh), quí Oan Hồn, quí vị Quá Vãng vô thừa nhận! Tất cả 
đều không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nòi giống… từ vô 
thủy đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên toàn thể quí vị Hộ Pháp Đạo, Đời 
hiện hữu, đã và đang đóng góp công lao vô bờ từ thô tới tế, từ 
vật chất đến tinh thần, để hoàn hảo mỹ mãn về mọi mặt cho 
Thiền Viện như các vị sau đây: 
 

Quí vị chủ nhiệm, chủ bút, ký giả, báo chí, truyền thanh, 
truyền hình. 
  
Quí vị nghệ sĩ: nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia, 
ca sĩ, nghệ sĩ ngâm thơ, xướng ngôn viên. 
 
Quí vị nhiếp ảnh gia, đạo diễn, chuyên viên quay phim.  
 
Quí vị chuyên viên về máy móc, và các hệ thống âm thanh, 
internet, thu thanh, phát thanh, làm CD, DVD cho các 



chương trình trên hai làn sóng radio, và thu hình cho mọi 
chương trình trên TV.  

 
Quí vị thiết kế, xây cất, trang trí nghệ thuật trong, ngoài. 
 
Quí vị trong ban điều hành. 
 
Quí vị trong ban ẩm thực. 
 
Quí vị trong ban vệ sinh. 
 
Quí vị trong ban copy, ấn loát, đánh computer,  
và in kinh sách.  
 
Quí vị trong ban thông dịch. 
 
Quí vị trong ban dịch thuật. 
 
Quí vị trong ban tri khách. 
 
Quí vị trong ban giảng huấn, quí thầy, quí cô. 
 
Quí vị trong ban y tế: bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá. 
 
Quí vị trong ban luật pháp: luật sư, cố vấn luật pháp.  
 
Quí vị trong ban thuế vụ. 
 
Quí vị trong ban giao thông, chuyên chở. 
 
Quí vị trong ban địa ốc. 
 
Quí vị phụ trách trong ban linh tinh. 
 
Quí vị hộ pháp về tịnh tài, về mọi vật dụng hàng ngày. 

 



 Chúng con cũng không quên tri ân và kính dâng lên các 
vị Hữu Hình/Vô Hình, Hữu Tình/Vô Tình đến dự thính, đến 
thăm viếng hay đến tu học, v.v… 
 
  Nguyện toàn thể Chúng Sinh đều nỗ lực, tinh tấn tu hành 
để vượt thoát phiền não, sinh tử và thể hiện Cực Lạc Quốc ngay 
chính Thân Tâm, đời sống hàng ngày của chúng ta.  
 
 
 
 
 
 

* 
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Tại Sao Không Vãng Sinh 
Khi Đang Hiện Sống, 

Mà Phải Chờ Sau Khi Chết 
Mới Vãng Sinh? 

 
 
Nếu muốn Vãng Sinh ngay khi còn sống thì chỉ cần hiểu 

rốt ráo về: 
 

   “Bát Nhã Tâm Kinh” 
 

Về Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta tạm phương tiện nói 
nghĩa hình tướng và vô hình tướng của Kinh này. 

 
      Nghĩa Hình Tướng: Bát Nhã Tâm hay còn gọi là Trí 
Tuệ Tâm, được ví như thanh gươm vô cùng rắn chắc, và sắc 
bén như kim cương, có thể dùng để chặt được những vật cứng 
nhất như sắt, thép… 

 
Nghĩa Vô Tướng: Tâm Trí Bát Nhã chiếu rọi tới đâu, 

thì màn vô minh dầu cho có sâu dầy cách mấy cũng phải tan 
rã. 

 
Đó chỉ là một cách nói, một cách tỉ dụ. Đức Phật giảng 

dạy cho các đệ tử dễ hiểu; chứ thật ra thì Tâm Bát Nhã ấy, nó 
sẵn có ở trong muôn loài, muôn vật chúng sinh. Nhưng chỉ vì 
Vô Minh (Tham, Sân, Si) quá sâu, và mọi tập khí (Hỷ, Nộ, Ái, 
Ố... ) quá dầy, nên chúng ta đã tự che kín Chân Tâm Bát Nhã 
ấy mà thôi. 
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Nay muốn Trí Tuệ Bát Nhã hiển bầy, thì chúng ta cũng 
phải phương tiện, dùng một trong những Pháp Môn của Đức 
Phật để mà Tu: Tu làm sao cho màn Vô Minh mỏng dần đi, 
nghĩa là tùy theo sự Tu Hành chân chính, kiên trì, sự buông xả 
mọi tập khí, và sự nỗ lực cỡ nào thì Tâm Trí Bát Nhã sẽ hiển 
bầy, ló rạng ra tương ứng với sự tu hành cỡ ấy. 

 
Còn Chân Tâm Bát Nhã, thì lúc nào nó cũng vẫn tự 

Tịnh, tự Định, tự chiếu tỏa cùng khắp pháp giới, cùng khắp 
không gian, thời gian, tự nó thông suốt vũ trụ vạn vật huyễn 
hóa nghĩa là vượt ngoài Hình Tướng / Vô Hình Tướng, Có / 
Không, Không / Có này. 

 
Trong hai trăm sáu mươi chữ của Bát Nhã Tâm Kinh 

đã chỉ thẳng rất rõ ràng, không có nghĩa đen, nghĩa bóng gì 
hết. Chỉ tại chúng ta Vô Minh, luôn sống trong vọng tưởng, 
nên lúc nào cũng tự tưởng tượng, rồi vẽ râu, vẽ cánh, méo mó 
sự thật của Bát Nhã, để tự biến Bát Nhã thành nghĩa chấp 
thật xuôi ngược, trắng đen của phàm phu thế tục (tức là nghĩa 
Nhị Biên của Tâm Thức)! 

 
Nếu chịu tĩnh tâm, bằng những phương tiện như Niệm 

Phật, Trì Chú, Thiền Định, Tham Công Án, để từ Tán Loạn 
Tâm về Nhất Tâm, tiến tới Vô Tâm, rồi vượt cả Vô Tâm lẫn 
Hữu Tâm, thì ngay đó là Bát Nhã, là Tính Không, y như bốn 
Kinh dẫn chứng sau đây: 

  
1. Lăng Nghiêm Kinh: 

“Tính không rời Tướng, Tướng không rời Tính” 
“Vô Tướng là Hữu Tướng, Hữu Tướng là Vô Tướng” 
 

2. Bát Nhã Tâm Kinh: 
       “Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc” 
            “Sắc chính là Không, Không chính là Sắc” 
 

3. Pháp Hoa Kinh:   
      “Cảnh vốn tự Không, đâu cần hoại Tướng” 
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4. Kinh Duy Ma Cật, ngài Hỷ Kiến Bồ Tát nói: 
“Sắc tức là Không, chẳng phải chờ Sắc diệt rồi mới là 
Không; Tính của Sắc tự là Không ” 

 

 “Ngũ Uẩn tức là Không, không cần chờ Ngũ Uẩn diệt 
rồi mới là Không; Tính Ngũ Uẩn tự là Không, thì 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng y như thế ” 

 
Không ở đây là Chân Không, là Tính Không, là cái 

vốn Vô Vi. Nó là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay Biết; các 
Tính này đều chỉ là Một Tính. Nó còn được gọi là Tâm Trí 
Bát Nhã trường tồn bất biến. 

 
Tâm Trí này vốn Vô Tướng, nên ẩn mật trong muôn loài, 

muôn vật hiện hữu. Cũng vì ẩn mật, nên nó mầu nhiệm thiêng 
liêng! Đồng thời nó lại vi diệu hiện tướng, để thể hiện sự hữu 
dụng cùng khắp nơi nơi, trong muôn loài, vũ trụ, vạn vật! Nó 
chính là cội nguồn của vạn Pháp! Nó rất khó hiểu, nếu chúng ta 
chỉ hiểu một chiều theo cái hiểu thông thường của thế gian: 
Một là chấp thật, hai là chấp giả, hay một là chấp Sống, hai 
là chấp Chết, thì hoàn toàn đi vào Sinh Tử. 

 
Vì vậy chúng ta nên hiểu bằng cả hai mặt của nó thì mới 

xong. Đó là hiểu cả:  
 

Đời và Đạo  
Âm và Dương 
Có và Không  

 
Hãy tạm ví Chân Lý như một đồng tiền có hai mặt, hai 

mặt ấy không thể rời nhau, nếu rời được nhau thì không phải là 
đồng tiền! Với Đạo và Đời cũng y như vậy, thì Chân Lý cũng 
thế. Do lẽ đó mà trong Kinh nói: “Phật Pháp không rời Thế 
Gian Pháp”. Cho nên mất thân này là tự động phải có ngay 
thân khác, nhưng đặc biệt chỉ có thân người là có đầy đủ sáu 
căn, nên mới có thể hiểu được cái thâm sâu của Chân Lý này, 
và mới giải thoát được sinh tử! 
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Như đã nói ở trên về Chân Lý Tính Không qua sự minh 

chứng của Kinh Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, và Duy Ma 
Cật, nay chúng ta hãy cùng suy tư để hiểu sâu rộng hơn: 

 
Về mặt Vô Tướng 

 
Là mặt của bên kia đồng tiền hay còn gọi là Mặt Đạo. 

 
Những danh từ gán ghép, đặt tên cho nó làm chúng ta rất 

nhầm lẫn và khó hiểu. Nay xin được giải thích rõ hơn về những 
danh từ được đặt cho cái Vô Tướng như: 

 
Vô: Tức là “Không” (đừng chấp là không có gì ). 
 
Âm: Vì nó Ẩn Mật, vô hình tướng, nên được gọi là 
“Âm Cảnh” hay “Âm Thế”. 

 
Vô Tướng: Tức không có hình dạng gì. 

 
Dù có gọi tên nó là gì chăng nữa, thì cả ba danh từ trên 

đều nghĩa là: Tính Không, Chân Không.  
 
Về mặt Hữu Tướng 
 
Tạm gọi là mặt bên đây của đồng tiền, tức Mặt Đời.  

Hữu Tướng còn được gọi bằng những danh từ sau đây: 
 
Hữu: Tức là Có (đừng chấp là có thật) 

 
Dương: Muôn cảnh vật hiện hữu tại đây, còn gọi là    
     “Dương Thế” 
 
Sắc: Là Sắc Tướng (Hình Tướng) của muôn hình vạn 
            trạng 
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Dù gọi tên là gì, thì cả ba danh từ trên đây vẫn đều cùng 
một nghĩa:    

 
   “Muôn cảnh vật hiện tướng (muôn hình vạn trạng)            
         đang hiện hữu tại thế gian này”. 

 
 
 

Chú ý:  
 
Mặt Đời không rời Mặt Đạo, nếu chấp mặt Đời phải tiêu diệt đi, 
rồi vứt bỏ đi, để đi kiếm cái Vô tướng là Cực Lạc, là Chân Lý thì 
chúng ta sẽ đi vào cái “Có Trí mà không có Thân” là hoàn toàn 
đi ngược lại với Chân Lý, cũng là ngược lại với bốn Kinh đã kể 
ở trên. 
 
Vì là Chân Lý Giải Thoát Sinh Tử nên cũng khó hiểu và khó 
thâm nhập được là lẽ đương nhiên, nhất là đối với những ai ít 
chịu suy tư, nông cạn, lười biếng, chưa đủ duyên lành! Trái lại 
đối với những ai đã chán ngán cuộc đời dâu bể vô thường, nên 
muốn xả bỏ vô thường và khao khát Chân Lý là cái giải thoát 
sinh tử thì chẳng ngại gì chông gai, những hành giả này lúc nào 
cũng khắc khoải, suy tư, dù có khó cách mấy cũng nỗ lực để hiểu 
và vượt qua. 
 
 
 

Nói tóm lại, khi hiểu rốt ráo về cả hai mặt Đời và Đạo tức 
là thấu đáo về Sắc và Không của Bát Nhã Tâm, thì chúng ta đã 
biết chắc chắn rằng: “Pháp Giới Tự Dung Thông” 

 
 Sắc/ Không vốn chẳng hai, Thân/Tâm chỉ là Một  
  
Tức là: Tướng không rời Tính, Tính không rời Tướng,   
 Vô Tướng không rời Hữu Tướng 

 
 Và: Âm Thế chẳng rời Dương Thế 
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Nếu thấu đáo được cả hai mặt Sắc Không của Bát Nhã, 
thì không thể nào chúng ta còn bị ở trong tình trạng chia xẻ 
Thân Tâm làm hai. Chia sẻ Thân Tâm có nghĩa là chỉ chọn 
Cái Tâm mà bỏ đi Cái Thân, hay chỉ chọn Cái Không mà bỏ 
đi Cái Sắc, tức là chỉ chọn Cực Lạc là nơi Vô Tướng, mà bỏ 
đi cái Hữu Tướng là cái Thân mình và vũ trụ vạn vật, là nơi 
đang hiện sống! Hiểu như thế là hiểu lầm, tức hiểu một chiều 
để rơi vào tình trạng: 

 
     Hữu Trí mà Vô Thân (tức có Trí mà không có Thân) 

 
là không đúng với những mạch Kinh đã kể ở trên, cũng 

chẳng đúng như Đức Phật đã nói: 
 

“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp” 
 

Vâng, rời làm sao được mà rời khi Vũ Trụ Vạn Vật, Tam 
Thiên Đại Thiên Thế Giới không gì ngoài Sắc với Không. 

 
Vậy thì chúng ta đi đâu sau khi Chết? Hay vẫn hiện hữu 

ngay đây với cái Thân Tâm này, cùng Vũ Trụ Vạn Vật đều 
toàn là Sắc và toàn là Không, cũng là Toàn Tâm Trí Bát Nhã.  

 
Xin nhấn mạnh và nhắc lại: 

 
Lăng Nghiêm Kinh: 
 
 Tính là Tướng, Tướng là Tính 
Về Thân Tâm           Tính Giác là Chân Không,  

Tính Không là Chân Giác 
 
Về Vũ Trụ Vạn Vật 

  
Tính của Địa, Thủy, Hỏa, Phong (Đất,          
Nước, Gió, Lửa) là Chân Không; Tính của 
Chân Không là Địa, Thủy, Hỏa, Phong 
(Đất, Nước, Gió, Lửa). 
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Nhắc lại, ngài Hỷ Kiến trong Kinh Duy Ma Cật nói về 
Bát Nhã Tâm Kinh: 

 
- “Sắc tức là Không, chẳng phải chờ Sắc diệt rồi mới 

là Không, Tính của Sắc tự Không” 
 
- “Ngũ Uẩn tức là Không, chẳng phải chờ Ngũ Uẩn 

diệt rồi mới là Không. Tính Ngũ Uẩn tự Không, thì 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng thế”. 

 
Không ở đây chẳng phải là “Vô Ký Không” tức là “Không 

có gì” mà Không ở đây là “Chân Không Diệu Hữu” 
 

Như vậy Thân Tâm, Vũ Trụ Thế Giới là đồng nhất, đã 
hiểu rốt ráo về Thân Tâm và Vũ Trụ Vạn Vật cùng một Chân 
Lý như thế, thì phải chăng chúng ta đã và đang Vãng Sinh khi 
đang hiện Sống, nghĩa là Vãng Sinh Khi Đang Mở Mắt, thật 
là vô cùng vi diệu! 

 
Vậy thì tại sao phải chờ sau khi Chết mới Vãng Sinh? Có 

nghĩa là chờ khi mắt đã nhắm lại rồi, thì liệu có trễ không? 
Liệu lúc ấy chúng ta có hiểu nổi cái Chân Lý Thâm Sâu của 
Tâm Trí Bát Nhã không? Cho dù có Minh Sư khai thị rõ ràng 
tới đâu, e cũng vẫn khó lắm! 

  
Xin đừng “chấp thật” trong nghĩa “Sắc” với “Không” mà 

phải hiểu như sau đây mới là thật hiểu: 
  
“Sắc” chẳng phải “Sắc” mới thật là “Sắc” 
“Không” chẳng phải “Không” mới thật là “Không” 
 
Tức Không chấp thật là Sắc, thì mới chính là Sắc 
Không chấp thật là Không, thì mới thật là Không 
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Vì phủ định nên Không 
 
Vì thừa nhận nên bất Không 
 
Vì phủ định nên “Vô Ngã”  
 
Vì thừa nhận nên “Có Ngã” (Đại Ngã) 

 
Do đó: Chẳng nói phủ định cũng chẳng nói thừa nhận 
mà vượt ra ngoài cả phủ định lẫn thừa nhận 

 
   
 
 

   *
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Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 

 
 

“Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc 
  Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc’’ 
 
Cốt tủy Phật Pháp là Bát-Nhã Tâm Kinh 
Tâm trí Bát Nhã của 

   Tổ, Phật ba đời cũng là Tâm Kinh ấy 
  Ai tín, hiểu, thấu, hành cũng đều y vậy. 

  Vẫn ngay đây mà vẫn thông vượt: 
Trọn nhân quả, thời gian và cả không gian. 
 
Diệu pháp thậm thâm Bát Nhã Tâm Kinh 
Sắc Không, Không Sắc nào khác chi mình 
“Hình Tướng” là “Không”, “Không” vừa là “Tướng” 
“Không” là “Hình Tướng”, cũng vừa là “Không” 
 
Căn cứ thậm thâm Bát Nhã Tâm Kinh 
Sắc Không, Không Sắc đâu khác chi mình 
Không tức Hình Tướng, Tướng Hình tức “Không” 
Không chính Hình Tướng, Tướng đây Vô Hình 
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Tuyệt diệu thậm thâm Bát Nhã Tâm Kinh 
Không Sắc, Sắc Không vẫn chính là mình 
Bao gồm cả Hữu Tình lẫn Vô Tình 
Vũ trụ này toàn là Không, là Sắc 
 
Sắc với Không tuy hai mà là một 
Không Sắc là một, hóa hiện như hai 
Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại đã răn dậy “thị-khai” 
Ơn sâu tầy biển, cao dầy bằng núi 
 
Nhiệm mầu hóa hiện Chân Sắc, Chân Không 
Sắc Không y nhất, Thân Tâm cũng đồng 
Thế Gian Pháp cũng cùng là Phật Pháp 
Hỏi:  
“Phật Pháp nào mà khác Pháp Thế Gian?” 
 

 
Tụng như thường lệ với chuông và mõ: 
 
         Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 
 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 
thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ 
ách... 

 
Ghi chú:  Sắc nghĩa là hình tướng 
                 Không ở đây không phải vô-ký-không mà là   

       Chân Không 
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Lối Về Nguồn  
   

 
Thật ra mà nói, với Chân Như, Phật Tính thì làm gì có 

đường có lối, làm gì có đi có về, cũng chẳng có văn tự lời nói! 
 
 Chỉ vì phương tiện nên mới có muôn đường, muôn lối, 
muôn phương pháp ở khắp mọi nơi trong các Kinh Sách... 
Cũng không ngoài mục đích để chỉ dẫn cách thức tu hành sao 
cho có kết quả mà thôi! Nếu là người chín chắn, hỏi ai tu hành 
mà lại không chọn cho mình một đường lối, một Pháp Môn 
thật thích hợp vì không ít thì nhiều ai cũng biết đại khái về lý 
thuyết, về mục đích của sự tu hành là: 

 
Để Sạch Phiền Não  
Để Hết Vô Minh 
Để Ra Ngoài Tam Giới 
Để Không Còn Sinh Tử… 

 
 Và kết quả là sẽ được an nhiên, tự tại vĩnh viễn. Cái kết 
quả mỹ mãn siêu việt này còn được gọi qua nhiều danh từ 
khác nhau như: Về Nhà, Về Nguồn, Về Quê Cũ, Về Cội… 
Gọi như thế là để thay vì không gọi thẳng là Chân Như, Bản 
Lai Diện Mục, Tự Tính, Phật Tính… 

 
 Rất nhiều người hiểu lầm, đã dựa vào Tự Tính, Đệ Nhất 
Nghĩa Đế để gàn dở một cách vô lý, mà tự cho là:  

 
Không có đường lối gì!  
Không có phương pháp gì!  
Không có văn tự, lời nói gì!  

 



Lối Về Nguồn 

22 
 

Và hễ thấy ai nói gì, hoặc viết gì thì cũng bảo là đã lọt 
vào “Tứ Cú” rồi! Nghĩa là cứ vin vào Chân Như Tự Tính để 
chấp chặt đến nỗi không còn ai nói năng, viết lách, hành động 
gì được, mà chỉ được im lìm thôi. Nhất là Thiền thì không 
được nói gì cả! 
 

Trong thực tế Đức Phật thuyết giảng ròng rã bốn mươi 
lăm năm, đã để lại một rừng kinh điển với muôn vàn phương 
pháp để dẫn dắt chúng sinh! 

 
Vậy, mặc ai nói: “Không có đường, không có lối, không 

có tu, không có chứng, không có văn tự, không có lời nói!” hay 
“đã bị lọt vào “Tứ Cú!” thì cũng đừng rối trí, vì họ đã hiều lầm 
nghĩa cao tột của Tự Tính! Có biết đâu rằng:  

 
  “Phải nói Có rồi hãy nói Không” 

 
  Vì: “Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp”  
        y nghĩa Sắc/Không của Bát Nhã Tâm Kinh! 
 

Do vậy mà muôn sự ở đời đều là thiên biến vạn hóa, cho 
nên phải tùy cơ ứng biến, vì không có cái gì là cố định cả! Có 
như thế mới phù hợp được với cái “Chân Không Diệu Hữu” 
vi diệu nhiệm mầu. 

 
Vì vậy chúng ta vẫn cần đường, cần lối, cần phương pháp 

thích hợp với căn cơ của mình để tu hành. Vì kết quả của sự tu 
hành nhanh hay chậm đều là do “căn cơ”, đều là do “phương 
pháp”, cũng như sự nỗ lực của chúng ta. 

 
 
 
*
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Tỉnh Mộng Đi Thôi 
Trở Về Nguồn 

 
 
Hằng sa kiếp rồi, mãi lăn trôi 
Cứ lạc loài thôi, quên hết lối về rồi 
Ôi thương đau! Trở về mau 
Nổi trôi chi hoài, trong biển nước mắt thương đau! 

 
Sao mơ chi mãi? Tỉnh mộng đi thôi 
Ôi tiền tài! Ôi danh vọng! Ôi sắc đẹp! Ôi cuộc đời! 
Dù lộng lẫy, huy hoàng như ánh sáng mặt trời 
Cũng chỉ là bọt sóng, là sương sớm, là vọng lôi 

 
Sao mơ chi mãi? Tỉnh mộng đi thôi 
Mơ đến bao giờ mới nguôi? 
Mơ suốt ngày đêm! 
Mơ hết cả cuộc đời 
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Muôn kiếp người: 
Có ai mà không khóc than? 
Có ai mà không nát tan? 
Mà không mất mát? 
Mà không hoạn nạn, điêu tàn? 

 
Ôi làm sao? 
Làm sao tỉnh mộng thật, cho hết chơi vơi? 
Làm sao biết đường nào, về nguồn về cội? 
Làm sao hết vô minh, không còn ngu tối 
Làm sao có tự tại, dứt sạch nghiệp luân hồi? 
Về: 
Cứ Thiền đi sẽ biết đường về 
Cứ Thiền đi là hết si mê 
Thiền, cứ Thiền không còn đau khổ 
Thiền tu xong, trọn vẹn muôn bề 
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Phương Tiện Tự Giác 
 

 
Công Án “Mu”   Niệm Phật A Di Đà 
Công Án “Tôi Là Ai?”  Niệm Thần Chú 
Công Án “Niệm Phật Là Ai?”   Chú Tâm Từng Hơi Thở 
 

 
Chỉ đơn thuần niệm mà không tạp niệm 
“Tự Tính” Tự niệm, gọi “Niệm Chân Như” 
“Tự Niệm”, Niệm mãi, Niệm y “Vô Niệm” 
Thức tự chuyển Trí, Ồ! Trí đây thôi 
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Chú Tâm Từng Hơi Thở 
(Phương Tiện Tự Giác) 

 
 

Dùng Mắt Tâm ta chú tâm từng nhịp thở 
Chăm chú từng hơi để thấy biết rõ ràng 
Hô hấp chú tâm từng hơi thở nhịp nhàng 
Thở hay không thở! Mắt Tâm ta vẫn thấy 
 
Thấy biết chẳng rõ vì vọng niệm ngăn che 
Thấy biết chẳng rõ vì niệm đầy biên kiến 
Thấy biết chẳng rõ vì vui theo vọng niệm 
Thấy biết rõ rồi vì biết vọng hết mê 
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Nhân Duyên Phương Tiện 
 
 

Muôn loài, muôn vật chúng sinh đều cùng cần Nhân 
Duyên và Phương Tiện để nương vào nhau mà sống, dù không 
muốn cũng chẳng được. Trước mắt, chúng ta đang hiện sống 
ngay đây cùng vũ trụ vạn vật: sơn hà, đại địa, mặt trăng, mặt 
trời, trái đất, muôn người, muôn vật, loài hữu tình, loài vô tình, 
loài vô hình, loài hữu hình, đất, nước, gió, lửa, hoa lá, cỏ cây… 
Dù lớn, dù nhỏ, tất cả đều liên hệ mật thiết với nhau, đều nương 
dựa vào nhau, đều có Nhân Duyên với nhau, và đều là Phương 
Tiện cho nhau, một cách hài hòa tuyệt diệu. 

 
Một vài thí dụ về Nhân Duyên, Phương Tiện cần thiết lẫn 

nhau: 
 

Như những hạt gạo nhỏ chúng ta ăn hàng ngày. Khi 
gieo mạ, trồng lúa mà không có những Phương Tiện 
như: không có đất, không có nước, không có ánh nắng 
mặt trời, không có khoảng không gian, không có không 
khí, không có người cầy sâu cuốc bẫm, không có những 
dụng cụ của nhà nông, cũng không có người trông nom 
theo dõi, nghĩa là không có đủ Nhân Duyên hội tụ 
những thứ vừa kể đó, thì liệu có kết quả gì không? Có 
được mùa lúa chín mà gặt, mà hái không? 

 
Như muốn xây một cao ốc to lớn, nguy nga hay xây 
một cái cầu đồ sộ, vững chắc mà không có đầy đủ 
phương tiện như: máy móc, và các vật dụng cần thiết là 
đất, nước, gió, lửa, ciment, cát, đá, gạch ngói...các Kiến 
Trúc Sư, các Kỹ Sư cùng đủ loại Thợ chuyên môn như: 
Thợ Mộc, Thợ Nề, Thợ Điện, Thợ Ống Nước, Thợ Làm 
Sườn Nhà, Sườn Cầu... nếu không có đủ Nhân Duyên 
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hội tụ những thứ ấy, thì chẳng bao giờ có được tòa cao 
ốc và cái cầu đồ sộ như ý mong muốn! 

 
Những việc lớn cần mọi Phương Tiện, cần đầy đủ Nhân 

Duyên hội tụ, mới có kết quả tốt đẹp đã đành, nhưng các việc 
thường ngày tưởng như rất giản dị như: nấu cơm, làm bánh, 
nuôi con, giặt giũ, cũng vẫn cần Nhân Duyên và Phương Tiện 
phù hợp, mới nên cơm nên cháo. Còn các vai trò không thể 
tránh né, phải diễn xuất suốt đời như làm con, làm cha mẹ, làm 
học trò, làm Thầy thì làm sao ra ngoài được mọi Nhân Duyên 
hội tụ, và mọi Phương Tiện để nên vợ, nên chồng, nên gia 
đình, nên trường học, nên Quốc Gia, Xã Hội! 

 
Đúng như vậy: 

 
Nếu nấu cơm, làm bánh mà thiếu nồi, thiếu bột, thiếu 
đường, thiếu nước, thiếu lửa, thiếu người làm, thì làm 
sao thành cơm, thành bánh? 

 
Nếu một trường học mà không có thầy, không có học 
trò, không có bàn ghế, không có sách vở, giấy bút, thì 
làm sao mà gọi là trường học, là thầy, là trò cho được? 

 
Một gia đình mà không có vợ, không có chồng, không 
có cha, không có mẹ, không có con cháu thì làm sao có 
thể gọi là gia đình? 
 
Một Quốc Gia, một Xã Hội có Chính Phủ mà không có 
dân, hay có dân mà không có Chính Phủ thì cũng chẳng 
thành cái gì cả! 
 

Bởi thế cho nên muôn người, muôn vật, muôn cảnh trong 
vũ trụ đều có giá trị như nhau và cùng cần nhau, nương nhờ lẫn 
nhau để có cuộc sống hiện hữu là thế! 
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Rất nhiều người vô minh tuyên bố rằng: “Tôi không cần 
bất cứ ai giúp đỡ, tôi đẹp, tôi tài, tôi thành công, tôi giầu có, 
tôi có đầy đủ mọi thứ trên đời, tôi mãn nguyện!” Có biết đâu 
rằng ngay từ trong thai mẹ là đã phải nhờ đủ thứ rồi; nói chi 
khi chào đời thì còn làm phiền biết bao người hy sinh, giúp đỡ 
cho bản thân mình. Ta cần biết bao nhiêu vật dụng, thức ăn, 
cần biết bao tình thương để tăng trưởng tinh thần lẫn vật chất! 
Khi đi học thì lại cần biết bao Phương Tiện, bao Nhân Duyên, 
bao năm tháng tốn kém đủ đường để học hành mãi cho đến 
khi thành tài, mới có được một cái nghề chuyên môn mà nuôi 
thân mình và gia đình của cá nhân mình.   

 
Ấy, nhưng chưa! Khi đã sẵn sàng để hành nghề thì lại 

vẫn cần đầy đủ Nhân Duyên cùng Phương Tiện phù hợp cho 
nghề nghiệp đó, tức là cần mọi người giúp đỡ cũng như mọi 
vật dụng không thể thiếu và nhất là cần khách hàng.  

 
 Thí dụ:   
 

Nghề bác sĩ cần phòng mạch, cần y tá, cần dụng cụ y 
khoa, cần sách, cần bệnh nhân… 

 
Nghề thương mại, mở cửa hàng buôn bán cần hàng hóa, 
cần nơi chỗ, cần người giúp, cần khách chiếu cố… 

 
Như vậy thử hỏi ai có thể thành công, và tự sống nổi một 

mình mà không cần mọi Nhân Duyên và mọi Phương Tiện? 
 

Trong Đạo thì cũng thế, muốn học Đạo, muốn giải thoát 
mọi khổ đau phức tạp ở đời, khi sự tu hành chưa được rốt ráo, 
vì lúc Thiện lúc lại Ác, Nhân Quả Nghiệp Báo lúc xuống lúc 
lại lên thì vẫn cần Nhân Duyên và Phương Tiện. 

 
Phương Tiện để vào Đạo có muôn ngàn lối, tùy căn cơ, 

trình độ của từng người mà có đủ Nhân Duyên tương ứng cho  
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từng người. Bởi vậy Đức Phật mới truyền lại cho chúng ta 
muôn ngàn phương pháp, và một rừng kinh điển là những lời 
khai thị để hướng dẫn.  

 
Chúng ta chỉ việc y chỉ, thực hành để đi vào thế giới 

Tuyệt Đối tự tại, thường lạc đó mà thôi.  
 

Tám mươi bốn ngàn Pháp Môn được cô đọng lại thành 
bốn đại loại, cũng là bốn Phương Tiện để dùng làm Công Phu 
hàng ngày là: 

 
Tịnh Độ Tông 
Mật Tông 
Thiền Giáo Môn 
Tổ Sư Thiền 

 
Tịnh Độ Tông: Niệm Phật sao cho miên mật đến độ Nhất 

Tâm Bất Loạn thì được vãng sinh, tức là có Đức Phật A Di Đà 
đến đón về Tây Phương Cực Lạc (thật ra Phật A Di Đà ở đây 
tức là “Di Đà Tự Tính”, là “Phật Tính” của chúng ta). 

 
Mật Tông: Trì Chú (cũng không ngoài mục đích là sao 

cho từ Tán Loạn Tâm trở về Nhất Tâm) 
 

Thiền Giáo Môn: Thiền Chỉ, Thiền Quán và v.v... Tùy 
theo trình độ để thực hành: 

 
Thí dụ thực hành      Thiền Chỉ (Samatha) 

                                   Thiền Quán (Vipassana) 
 
 thì lúc Chỉ, lúc Quán, lúc lại cả Chỉ lẫn Quán là tùy theo 

Tâm quá động hay quá Tịnh nhưng vẫn chung một mục đích là 
thanh tịnh Thân Tâm. 

 
Tổ Sư Thiền: Trực Chỉ Chân Tâm, y hệt như khi Đức 
Phật “Niêm Hoa Thị Chúng”, “Giáo ngoại biệt truyền”, 
Kiến Tính giải thoát sinh tử. 
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Mọi Phương Tiện đều cùng một mục đích là đi đến chỗ 
Giác Ngộ, thanh tịnh Thân Tâm, giải thoát ra khỏi Nghiệp Báo, 
Nhân Quả, Luân Hồi. Nhưng:  
 

có Phương Tiện đi hơi lòng vòng, tốn thời gian, tốn hằng hà 
sa số kiếp mới tiến tới cứu cánh giải thoát! 

 
có Phương Tiện đi nhanh hơn, ít tốn thời gian hơn, và cũng 
đi vào mục đích giải thoát nhanh hơn. 

 
có Phương Tiện “Trực Chỉ Chân Tâm”, hợp cả Lý lẫn Sự,  
cả Phúc lẫn Trí, giải thoát sinh tử trong một đời! Nhưng 
còn sự thanh lọc, thanh tịnh thân tâm cho đến thật tuyệt đối 
thì đòi hỏi thời gian dài, tùy theo sự kiên trì, nỗ lực thực 
hành, và sự buông bỏ tận cùng mọi tập khí thì mới có thể 
tiến tới viên mãn được. 

 
Tuy là tùy theo căn cơ, trình độ của từng người thật, 

nhưng vẫn có nhiều vị bị oan uổng bởi sự hướng dẫn của ai đó 
bảo rằng: “Phải học từ thấp rồi từ từ lên cao, tức là phải học từ 
tiểu học, rồi trung học mới tới đại học!” Như thế là hơi hồ đồ, 
nông cạn vì chỉ chấp vào hình tướng ở trong đời này thôi. 
Nghĩa là căn cứ vào sự tu hành được tính từng năm, từng 
tháng trong đời này mà cho là lâu hay mau, cao hay thấp, chứ 
không chịu suy tư để tính cho người ta đã từng tu từ nhiều 
kiếp. Những vị đã tu nhiều kiếp thường có tướng thật uy nghi, 
có sự thông minh tột độ, có đạo đức, có lòng từ bi, và ít tập 
khí, lại hiểu và học Phật Pháp rất nhanh. Những vị này không 
thể bảo rằng cứ giậm chân mãi ở bậc Tiểu Học hay Trung 
Học, mà hãy khuyến khích họ đi ngay vào Đại Học. 

 
Nói như thế không phải là ai có hình tướng đẹp, đều 

được như vậy, mà ở đây chỉ là thí dụ cho dễ hiểu nên đại khái 
mà nói thôi. Chẳng hạn như người này có những ưu điểm của 
người này, người khác có những ưu điểm của người khác về 
Phật Pháp và hình tướng tương ứng. Đôi khi có người hình thù 
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rất thô kệch như Lục Tổ Huệ Năng mà lại là Tổ thì sao! Do đó 
cần sự uyển chuyển nhận xét để tránh thiệt thòi, bất lợi cho 
mọi người! Bởi con đường tu không có gì là cố định, cứng 
ngắc cả, mà là sự khôn khéo, uyển chuyển, tùy cơ ứng biến! 
Có như thế mới đúng căn cơ, trình độ, Nhân Quả tương ứng 
đúng nghĩa với từng cá nhân! 

 
Để không uổng thời gian, và uổng cái phúc báu được làm 

Thân người có đầy đủ sáu Căn vô cùng đẹp đẽ, chúng ta hãy 
tiến Tu cho đến Tuyệt Đối mà ra ngoài cái thường tình của 
những Nhân Duyên hội tụ và Nhân Duyên chia lìa: 

 

 Mọi sinh vật do Nhân Duyên hội tụ được sinh ra, đều 
không thể ra ngoài được định luật “Sinh, Trụ, Dị, Diệt”. 

 
Sinh là được sinh ra 
Trụ là sống một thời gian giới hạn 
Dị là sức tàn, lực kiệt, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ,  
                     chân chậm dần dần 

Diệt là chết 
 

 Mọi loài thực vật và mọi đồ vật như nhà cửa, đồ đạc, quần 
áo, xe cộ, máy móc... cũng do Nhân Duyên hội tụ mà có, 
nên cũng không thể ra ngoài được định luật “Thành, Trụ, 
Hoại, Không” 
 
Thành là được tạo ra 
Trụ là tồn tại một thời gian giới hạn 
Hoại là hư dần, mòn dần, rỉ sét dần, mục dần,  
                          héo úa dần... 
Không là không còn những vật ấy nữa! 

 
Vậy nếu muốn ra ngoài những qui luật vừa kể trên, thì chỉ 

có một cách tu hành cho đến khi mở được “Con Mắt Tâm” 
mới vượt ra ngoài Tương Đối, thì không còn bị phụ thuộc vào 
Nhân Duyên, không còn dính dáng gì đến cái “Sinh, Trụ, Dị, 
Diệt”. Khi ấy cái Thân Tâm toàn Thức này chuyển thành Thân 
Tâm toàn Trí, đồng thời muôn cảnh, muôn vật cũng chuyển 
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theo để lộ diện cái Thật Tướng vốn sẵn có của toàn vũ trụ, là 
cái vượt không gian, vượt thời gian, tức cái Tuyệt Đối. Nó 
cũng không ngoài chúng ta, mà đã không ngoài chúng ta thì 
phải ở ngay cõi đời này! Vậy còn cần đi đâu, và về đâu nữa? 
Nếu còn có chỗ “để đi”, còn có chỗ “để về” là vẫn còn ở trong 
Tương Đối, vẫn còn trong sinh tử, và cũng là đi ngược lại với 
Phật Pháp như Kinh đã nói: 

 
“Phật pháp không rời thế gian pháp bao giờ!” 

 
Về cái “Không có không gian, cũng không có thời gian”, Thiền 

Sư Duy Lực đã dịch và giảng rất rõ ràng về những lời dạy của 
Phật của Tổ như sau:  

 
Không có không gian là không có nơi, không có chỗ 
nên bất khứ bất lai (nghĩa là không đi không về) thì 
tức là “Như Lai”.  

 
Không có thời gian là không có sự đứt đoạn, tức liên 
tục, nên không có ngày, không có tháng, không có 
năm và không có sự giới hạn của tuổi tác, nên không 
có sinh, không có tử, thì tức là “Cực Lạc”. 

 
Vẫn theo Kinh Sách, khi “cái bè” đã dùng để qua được 

bên kia bờ rồi thì phải bỏ “bè ấy” đi, chứ đừng có vác “cái bè” 
ấy theo nữa! Có nghĩa là mọi Phương Tiện khi đã dùng xong thì 
phải buông bỏ hết. Cũng như mọi chấp chước về sự Chứng Đắc, 
dù chỉ là dư âm thôi, hay bất cứ một khái niệm gì về những sự 
Chứng Đắc ấy, chúng ta cũng đều phải buông bỏ tận cùng, thì 
mới hợp với cái 

       
Vô Tu, Vô Chứng, Vô Đắc, cũng là Vô Sở Trụ 

 
                                                  *
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Người Là Ai? 
 
 
Mẹ là năng lượng ấm, tràn ngập thân con 
Mẹ là suối nước, nước tươi mát ngọt ngon 
Mẹ là gió, gió nhẹ, lùa trên mái tóc 
Mẹ là đất, dinh dưỡng, muôn loài ghi ơn 
 
Thân mẹ mênh mông, vũ trụ, trời xanh, ngần mé nào là chót? 
Tiếng hò mẹ, suối reo vang, sóng bể đàn, chim trời ca hót 
Lời mẹ ru hay khúc nhạc hòa, khi bổng, khi trầm, khi thảnh thót 
Ôi bàn tay! Bàn tay huyền diệu, mẹ biến hóa đại địa, sơn hà ... 
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Huyễn hóa sắc không, sao mẹ khéo thêu dệt mãi chẳng hề                        
           ngưng? 
Nụ cười tươi, là chính hoa sao trời lấp lánh, nở tưng bừng  
Mắt thái dương, muôn tia nháy, mẹ đùa trêu con, đầy hóm hỉnh! 
Vầng trăng tròn, trí sắt son, mẹ dõi theo con mãi không dừng 
 
Khuôn mặt mẹ, vừa bình thản, cũng vừa đầy sống động  
Hoa vẫn cười vui, mà vẫn tĩnh lặng, lặng như không 
Y giọt nước này, ồ! ta hãy chăm chú nhìn trông 
Dung nhan mẹ hay con, hỏi làm sao mà phân biệt? 
 
Cùng cặp chân chung, hỏi ai đang cùng đi, cùng bước? 
Đi trước, bước sau, hay chúng ta cùng chung một lượt? 
À vẫn y chang, từ lúc cha mẹ chưa hề sinh 
À vẫn y chang, vì sóng nào mà không là nước? 
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Đừng sợ hãi, mà cũng đừng sửng sốt 
Ai vừa thốt một tiếng:“Mẹ” rồi im? 
Người là ai, mà bí mật, im lìm? 
Là mẹ, là con, phải, ta cùng bật nói? 
 
Nếu quả thế, thì hết rồi bối rối 
Vu Lan này, chẳng còn khóc lôi thôi 
Dù đỏ, trắng, bông hồng nào chẳng thế 
Mẹ, hoa, tôi, cùng thể một mà thôi 
 
Ai đang cài đóa hồng trên ngực áo? 
Ai đang nhìn hoa mỉm miệng cười tươi? 
Gặp mặt thôi, mà thật chửa biết người! 
Cố gắng nhé, tầm cho ra người ấy 
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Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú 
 
 

Sinh tử là việc vô cùng trọng đại, vô cùng phiền não, 
phức tạp, khổ đau! Hỏi ai lại không muốn thoát ra khỏi cái 
vòng luân hồi, luẩn quẩn ấy? 

 
May thay, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã vạch sẵn 

muôn đường, muôn lối, muôn phương pháp, mục đích không 
ngoài việc chỉ dạy sao cho chúng ta hiểu rõ mà thực hành 
nghiêm chỉnh để cũng được như Ngài là “tự giác ngộ, giải 
thoát mình và giải thoát chúng sinh”. Cho nên, dù pháp môn 
nào chăng nữa, chúng ta đều cần hiểu thật rành mạch và rốt 
ráo. Mà muốn hiểu được như thế, thì tùy theo từng pháp môn, 
tự chúng ta phải tham, phải đọc, phải tụng, phải niệm, phải trì, 
thật minh bạch rõ ràng, mà không một vọng niệm dính mắc 
nào, có như vậy mới đạt được mục đích tối thượng. 
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Còn khi đang Tham, đang Đọc, đang Tụng, đang Trì, 
đang Niệm mà lại đầy phiền não, đầy phức tạp như những 
niệm thiện, những niệm ác hay dù những niệm vô tư, hoặc 
chỉ đọc, chỉ tụng thuộc làu; đọc tụng như vậy, thì hỏi có ích 
lợi gì? 

 
Lại nữa, khi hành trì, mà hành trì cho có lệ, hành trì để 

mong cầu đủ thứ, là hành trì vì tự ngã, vì danh, vì lợi… thì 
cũng chỉ uổng công mà thôi! 

 
KINH là lời Phật 
 
THIỀN là Tâm Phật 
 
CHÚ là tiếng của Phật 
 
NIÊM HOA THỊ CHÚNG là chỉ thẳng ngay Tâm Phật 
 
NIỆM PHẬT là tiếng của chúng sinh gọi Phật, cũng là 
tiếng của Phật trả lời chúng sinh. 

 
Vậy cả năm Bảo Pháp vừa kể: Tụng Kinh, Niệm Phật, 

Trì Chú, Tọa Thiền, Thiền Giáo Môn, và Niêm Hoa Thị 
Chúng tức Tổ Sư Thiền (còn gọi là Thiền Giáo Ngoại Biệt 
Truyền) đều từ Tâm Phật mà ra.  

 
 
 

* 
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Tụng Kinh 
 
 

Kinh là lời Phật dạy, nếu tu hành mà không đọc, không 
Tụng Kinh thì đi lạc đường như người đi biển mà thiếu “Kim 
Chỉ Nam”. 

 
Nhưng khi đọc, khi tụng mà đầy phiền não với những 

Niệm Thiện, Niệm Ác hay dù những Niệm Vô Tư, cứ tiếp nối 
không ngừng là việc hành trì không có sự chú tâm! Cũng như 
chỉ đọc suông hoặc chỉ tụng thuộc làu thì hỏi có ích gì? 

 
Lại nữa, khi hành trì mà chỉ trì cho có lệ, hoặc hành trì 

để mong cầu đủ thứ: hành trì vì “Tự Ngã”, vì danh, vì lợi thì 
chỉ uổng công mà thôi! 

  
Muốn hiểu rốt ráo về lời Kinh Phật dạy thì chúng ta nên 

chú tâm đọc, chú tâm tụng một cách rõ ràng từng chữ, từng 
câu, từng hàng, từng trang mà không bị một vọng niệm nào 
chia trí trong khi đang đọc, đang tụng, đang trì... có như vậy 
mới đạt được mục đích của việc Tụng Niệm. 

 
 

* 
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Tụng Kinh 

 
 

Hỏi Kinh ai tụng mà như dội thấu tận tâm can? 
Tụng rõ như khai thị, khiến ta tỉnh mộng mơ màng 
Dù bạc vàng, châu báu chất đầy mười phương thế giới 
So làm sao, sánh thế nào, với Bảo Pháp Phật ban? 

 
Ôi! Càng nghe Kinh, càng thấm, lại càng thấy bàng hoàng 
Kinh như tiếng sét: “Thức tỉnh và thúc giục oang oang...” 
Thiết tha gọi con: “Mau thoát khỏi ngôi nhà lửa cháy!” 
Sinh Tử, Luân Hồi nào khác gì: “Nhà cháy toang hoang!” 

 
Tụng lời Kinh xưa mà tụng rõ từng câu, từng hàng 
Tụng không vội vàng, mà chú ý từng chữ, từng trang 
Người tụng, và câu Kinh, sao cho dung thông, hiệp nhất 
Khai ngộ ta, người trong Đệ-Nhất-Nghĩa Ánh-Từ-Quang 

 
Tụng lời Kinh xưa mà tụng rõ từng chữ, từng câu 
Chú ý từng nghĩa, từng lời mà tâm không mong cầu 
Người tụng, và câu Kinh, sao cho thấu thông, đồng nhất 
Khai ngộ ta và người trong Đệ-Nhất-Nghĩa thâm sâu  
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Niệm Phật 
 
 
 Niệm Phật: Là tiếng từ trong Tâm của chúng ta phát ra 
một cách thiết tha gọi Phật. Phật ở khắp Mười Phương, ở cùng 
Tam Thế và ở ngay Thân Tâm chúng ta! Trong Kinh Lăng 
Nghiêm dạy: “Đã là Phật thì thương sót chúng sinh như Mẹ 
Hiền thương sót con thơ; Chúng ta là con, nếu cũng thương 
nhớ Mẹ Hiền thì sẽ luôn luôn gọi ‘Mẹ’. Khi có ‘Gọi’ thì sẽ có 
‘Trả Lời’ là lẽ đương nhiên!”. Ở đây có nghĩa khi chúng ta 
“Niệm Phật”, mà “Niệm” một cách nỗ lực, thiết tha đến độ 
Nhất Tâm Bất Loạn thì sẽ tự biết mình là ai! Đồng thời, cũng 
tự biết Phật và chúng ta chẳng hề bao giờ xa cách nhau dù bằng 
một sợi tóc (Phật ở đây là Phật Tính). 
 

Để đi vào chi tiết cách “Niệm” như thế nào cho có hiệu 
quả?  
 

Thì xin thưa: Nên “Niệm” sao để không bị gián đoạn, 
tức là Niệm Miên Mật ngày cũng như đêm. “Niệm” trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào dù gấp rút, vội vã, nguy hiểm tới đâu, chúng 
ta cũng đều “Niệm” bằng một cái Tâm Tuyệt Đối thanh tịnh, 
trong sáng, không một vọng niệm dính mắc, cũng không hôn 
trầm. “Niệm” cho thật rõ ràng, minh bạch, chậm rãi, từng chữ, 
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từng câu với Nhất Tâm Chú Ý Tuyệt Đối; Dù là “niệm thầm” 
hay “niệm ra tiếng” cũng vậy. Nếu “Niệm Phật” được y như 
thế thì hiệu quả sẽ vô cùng tuyệt diệu… Là sẽ đi đến kết quả 
Tuyệt Đối, đó là Phật và chúng ta không hề xa cách nhau, dù 
một Sát Na (một Sát Na nhanh hơn một giây rất nhiều!) 

 
 Vâng, quả đúng thế, như đã nói ở trên, xin nhắc lại một 
lần nữa: “Niệm Phật” là tiếng của chúng sinh “Gọi Phật”, mà 
đã có “Gọi” là sẽ có “Trả Lời” cho những ai có được Công 
Phu Niệm Phật đến độ Nhất Tâm Bất Loạn! Nghĩa là có sự 
Chú Tâm đến độ Tuyệt Đối thì tự động sẽ nhận ra: cái năng lực 
Vi Diệu phát ra tiếng của chính chúng ta đang “Gọi Phật”, 
cũng chính là cái “Năng Lực Phật đang Trả Lời” chúng ta 
(Phật ở đây là Phật Tính). 

 
 Tức là: 
 
 “Sự gọi và Sự Trả Lời đồng thời và đồng lúc” 
 
đúng y mạch Kinh Bát Nhã với Nghĩa Vô Tướng: “Năng Lực 
Vi Diệu ẩn mật, vô hình, vô tướng nhưng lại không rời hữu 
tướng”. 

 
 Do đó mà: 
 

Đang gọi mà không có người gọi 
Đang trả lời mà không có người trả lời là như vậy! 

 
 Thật là vô cùng Vi Diệu Nhiệm Mầu. 
 
 
 

*
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Niệm Phật 

 
 

Niệm Phật nhất tâm khác gì Công Án 
Đi, đứng, nằm, ngồi không rời, không nản 
Ăn, nghỉ, làm việc không chi ngăn cản 
Khẩn trương, vội vàng vững một niệm thôi 
 
Niệm niệm không ngưng, không vọng, không cầu 
Niệm niệm không ngừng, chẳng quản dài lâu 
Niệm không tán loạn, suốt mãi canh thâu 
Niệm thanh tịnh niệm, là thấy nhiệm mầu 
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Niệm từng hơi thở, hoa sen đang nở 
Niệm từng Sát Na, Diêm Vương phải xa 
Niệm không đứt đoạn, vượt cõi Sa Bà 
Toàn thân đồng niệm, đã trở về nhà 
 
Khai thị muôn loài, một tiếng Di-Đà 
Niệm nhỏ, to, tiếng Ca-Lăng Tần-Già 
Vũ Trụ này, ngay bàn tay đang chắp 
A-Di-Đà Phật; Nam-Mô Di-Đà  
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Trì Chú 
 
 

Chú là tiếng của Phật, là đại lực vi diệu từ Tâm Phật phát 
ra thành tiếng, là tiếng gầm Sư Tử Hống, là tiếng hét của Thiền 
Sư làm thức tỉnh muôn loài Chúng Sinh đang say ngủ trong 
Chiêm Bao Nhắm Mắt, và mê mờ trong Chiêm Bao Mở Mắt! 

 
Sở dĩ Trì Chú mà không có kết quả gì là tại chúng ta hành 

trì trong Mê, tức là trong khi hành trì đã không có sự Chú Tâm 
Tuyệt Đối, mà ngược lại chỉ toàn là vọng tưởng! Hết nghĩ 
Thiện, lại nghĩ Ác, và cứ thế toàn là Niệm Thiện, Niệm Ác, 
Niệm Ác, Niệm Thiện nối nhau không dứt nên chẳng có hiệu 
quả gì cả! Còn mọi hành động nói năng, đi đứng, làm việc 
cũng chẳng khác gì một cái máy.  

 
 Thở mà chẳng biết mình đang thở 
 Đi mà chẳng biết mình đang đi 
 Còn nói năng là nói năng trong mê sảng     

thì có khác gì một xác ma! 
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Những lỗi lầm ấy, là do mọi ý nghĩ xâm chiếm chúng ta. 
Những ý nghĩ này làm Tâm ta tán loạn! 

 
Nay muốn trở về Nhất Tâm, rồi Vô Tâm và cuối cùng 

vượt cả Vô Tâm lẫn Hữu Tâm, là mục đích của sự giải thoát 
Sinh Tử, thì chúng ta nên Trì Chú như sau đây:  

  
Ráng chú Tâm một cách Tuyệt Đối khi Hành Trì. 
 
Trì một cách rõ ràng không mất một chữ nào dù đọc ra 
tiếng hay đọc thầm. 
 
Trong tình trạng Tán Loạn Tâm cũng đừng sợ hãi, cứ 
vững Tâm mà hành trì là tự động vọng tâm sẽ lặn từ từ. 
 
Không Trì khi hôn trầm, không Trì cho có lệ! 
 
Không cần thuộc lòng, nếu đã thuộc lòng thì không nên 
miệng đọc mà Tâm nghĩ ngợi lung tung. 
 
Không Trì vì Tự Ngã, vì danh, vì lợi... 
 
Không Trì vì sự mong cầu bất cứ cái gì. 
 
Không buông lơi câu Chú, dù hoàn cảnh nguy hiểm, gấp 
rút tới đâu. 

 
Nếu hành trì được đến như thế thì dù muốn dù không, 

cái kết quả của sự Trì Chú này vẫn cứ tự động tới đích. Lúc ấy 
chúng ta choàng tỉnh cả hai Cơn Mộng Nhắm Mắt lẫn Mở Mắt! 
Và sẽ nhận ra cái tiếng của Phật là tiếng Gầm Sư Tử Hống, là 
Tiếng Hét của Thiền Sư, với tiếng của chính chúng ta đang 
Niệm Chú nó y như nhau, không sai, không khác vì cùng 
chung một Đại Năng Lực Vi Diệu phát ra! 

 
 

* 
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Trì Chú 

 
 

Đọc nhỏ, Niệm to hay chỉ Đọc thầm 
Trì không gián đoạn, không loạn, vọng Minh Tâm 
Trì cho vững, dù nguy nan hay cấp bách 
Linh diệu, tuyệt vời hỏi sao quá thậm thâm? 

 
Miệt mài trì thôi, đừng quản ngại mau lâu 
Thanh tịnh, kiên trì mà tâm không mong cầu 
Trì đến khi nào Chú và ta đồng nhất 
Sẽ thấu Chú là chi? Siêu việt, nhiệm mầu 

 
Như gươm kim cương dẹp phiền não, vô minh 
Hữu tình dung thông, cũng gồm cả vô tình 
Đêm ngày chuyên chú, chẳng mảy may loạn tán 
Mười phương, ba cõi, phải siêu phàm Tính Linh? 

 
Trì đến độ Ta là Chú, Chú là Ta 
Quỷ bay, ma chạy, Diêm Vương hàng, bỏ xa 
Đại địa, sơn hà chỉ trong một câu Chú: 
“Úm Ma Ni Bát Minh Hồng ... hồng...Úm Ma...” 
 
 
 
 
 



Trì Chú 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úm Ma Ni Bát Minh Hồng 

 
 

Sáu chữ Chú nghiêng trời và lệch đất! 
Càng trì sâu, lại càng thấy nhiệm mầu 
Chẳng gì bằng sự linh diệu thâm sâu 
Chớ vì vọng để rồi tâm loạn động 
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Tọa Thiền, Tham Thiền 
 
 

Ngay như Thái Tử Tất Đạt Đa, sau bao năm ròng rã khổ 
hạnh, tầm sư học Đạo với nhiều đường lối khác nhau mà cũng 
còn chưa đi vào được đúng mục đích “cứu cánh,” là làm sao để 
thoát ra khỏi cái khổ đau của “Sinh, Già, Bệnh, Chết”! Sau đó 
chính Ngài phải tự mình nỗ lực ngồi Thiền, tức tĩnh tọa bốn 
mươi chín ngày dưới gốc cây Bồ Đề với nỗi niềm khao khát 
tìm ra Chân Lý, để giải thoát khỏi cái khổ triền miên Sinh Tử 
cho chính mình, và cho toàn thể chúng sinh. 

 
Đấy, Đức Phật còn phải như thế thì hỏi chúng ta là những 

kẻ hậu học, mà lại không chịu ngồi Thiền, không chịu Tĩnh 
Tọa, không noi gương Đức Thế Tôn thì Tu đến bao giờ mới có 
kết quả? Tại sao không bước theo những dấu chân của Ngài? 
Nghĩa là Ngài Tu làm sao chúng ta Tu làm vậy thì mới có hy 
vọng giải thoát! Mặc dầu sự can đảm, hy sinh và sự nỗ lực của 
chúng ta không thể nào so sánh với Ngài được.  

 
Nhưng cho dù là ai, là tu sĩ hay cư sĩ, nếu muốn thoát 

khổ, thì cũng đều phải cố gắng tối đa, tùy hoàn cảnh của từng 
cá nhân mà tiến Tu! Nghĩa là cứ theo gót chân Đức Từ Phụ, 
dũng mãnh mà đi, trực chỉ mà đi, cho dù là tốc độ của chúng ta 
chậm chạp như rùa cũng vẫn cứ cố mà đi, vì có đi là sẽ phải có 
đến! 

   
 *
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Tọa Thiền, Tham Thiền 

 
 

Biết chú ý là cứu cánh tận cùng 
Nếu không tọa thiền, khó lắm ai ơi 
Đừng quên tĩnh tọa, ngày một vài tiếng 
Để tâm mình, thôi đừng chạy mung lung 
  
Thiền chuyển thức tâm chuyển cùng cội rễ 
Cho đến cùng cái cội gốc si mê 
Thiền, thiền sâu là đã có đường về 
Chú ý là đây, tận cùng chú ý 
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Nếu muốn cùng tột, tận cùng chú ý 
Hoán chuyển đi hầm “Vô thủy vô minh” 
Tọa, tham đến độ, quên thân tâm mình 
Thân tâm này, chính “ổ Tâm Ý Thức” 
 
Dù tham công án, dù tham thoại đầu 
Miên mật tham thôi, chẳng chút vọng cầu 
Tham đến khi nàọ, nghi tình thành khối 
Đi, đứng, nằm, ngồi giữ chặt một câu 
 
“Tôi là ai?” Hỏi mãi suốt canh thâu 
Công án nào, chẳng vi diệu, nhiệm mầu! 
Chọn một câu, thật hoài nghi, thật hợp 
Tham mãi, miệt mài, đừng kể dài lâu 
 
Công án, Thoại đầu, là kiếm kim cương 
Chớ lìa xa, quá tuyệt diệu khôn lường 
“MU” là gì? “Ai người đang niệm Phật?” 
Vậy thôi mà, hội Tổ, Phật mười phương 
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Hỡi những ai đã nhàm chán đau thương 
Chọn lối đi, để dứt khỏi đoạn trường 
Giản dị thôi, câu Thoại đầu, Công án 
Tọa thiền, tham thiền, vượt hết sầu vương 
 
Tham không gián đoạn, nghi tình thành khối 
Chân nghi hiện rồi, Diêm Vương bỏ chạy thôi 
Thuần một khối nghi, đầu sào trăm thước 
Bảo kiếm vung lên, dứt sạch nghiệp luân hồi 
 
Hầm sâu đen tối, đáy thùng tan rã 
Thập phương thế giới, đã hiện toàn thân 
Vô Tướng thuần nhất, chăng là thuần chân? 
Siêu cả Sắc Không, vượt ngoài Phàm Thánh 
 
Chẳng chi để nói, chẳng chỗ để về 
Chẳng người chứng ngộ, ai người si mê? 
Đặt Tổ, gọi Phật, tiền nhân dạy thế 
Tùy duyên này, tôi thảo nhạc, ca thôi 
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Thở Thiền, Thiền Thở 
 
 

 Sự đang hô hấp, hít thở điều hòa của muôn loài, muôn 
vật, của toàn Thế Giới, của Đại Vũ Trụ, chứng tỏ chúng ta đều 
đang hiện sống. 
 
 Nhưng hầu hết, dù chúng ta đang hô hấp, đang sống thật 
đấy, nhưng chỉ là tự động như một cái máy! Vì thở mà không 
biết mình đang thở, đi mà chẳng biết mình đang đi! Đầu óc 
luôn luôn bận bịu với những sự suy nghĩ này, kia…Cứ thế, 
Tâm chúng ta chạy theo Vọng Tưởng Vô Minh ngày đêm 
không hề có giây phút nào gián đoạn! Sự việc này làm cho 
Tâm ta vô cùng căng thẳng, Thân ta vô cùng mệt mỏi! Để rồi 
bệnh hoạn, mau già và mau chết một cách vô bổ ích! Tất cả 
mọi khốn khổ này đều do Bệnh Lơ Đãng Trầm Trọng gây 
nên! Bởi quá lơ đãng, chúng ta không chịu tập trung, không 
chịu chú ý vào những gì đang hiện hữu ngay ta và quanh ta. 
 
 Vậy, chúng ta “Đang Sống” mà Không Ý Thức được là 
mình “Đang Sống”, thì có khác gì chúng ta “Đang Chết”! Có 
khác gì những Bóng Ma Dật Dờ đang xuất hiện nơi đây, chỉ vì 
chúng ta Thở, nói năng, hành động đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, 
nghỉ, làm việc đều Vô Ý Thức! 
 
 Muốn chấm dứt sự sống vô Ý Thức này, thì cũng chẳng 
có gì khó khăn và phức tạp cho lắm. Chúng ta chỉ việc dùng cái 
phương tiện sẵn có của chính mình là sự hô hấp. Hãy Thở sao 
cho Có Ý Thức, đừng buông lơi, hãy chịu khó kiên trì, giữ sao 
cho sự Chú Tâm luôn hiện hữu khi đang Thở. 
 
 Đó gọi là Công Phu Miên Mật. Khi Công Phu đã Miên 
Mật thì không còn bị gián đoạn bởi Vọng Tưởng nữa! 
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Bất cứ là ai trong chúng ta, nếu chịu thực tập và làm 
được như thế, thì cái Công Phu ấy, tự nó sẽ dẫn đến sự an lạc, 
tự tại, dù ta có muốn hay không muốn thì cái kết quả nó vẫn cứ 
là như vậy! Và nó cũng tự động giải thoát chúng ta ra khỏi 
phiền não, ra khỏi vọng tưởng vô minh, tức là vượt Vòng Luân 
Hồi, Sinh Tử. 
 

Tóm lại: thay vì lơ đãng với sự hô hấp, hít thở như 
trước đây, thì nay vẫn với sự hô hấp này, chúng ta chỉ việc thở 
sao cho Có Ý Thức; nghĩa là thở một cách chăm chú, từng hơi 
thở ra/vào đều được “Tuyệt Đối Chú Tâm”. Thật sự mà nói thì 
nào có ai bắt buộc gì đâu, nhưng mọi người đều vẫn phải thở! 
Mà đã thở là Thiền, Thiền là thở, chỉ cần thở bằng cách không 
theo dõi hơi thở, mà chỉ là nhận ra từng hơi thở vào,nhận ra 
từng hơi thở ra, tức là nhận ra rõ ràng từng nhịp thở... Rất 
quan trọng là đừng phân tích những hơi thở ấy là sâu hay 
nông, là dài hay ngắn... Và chúng ta cũng nên nhớ rằng lúc 
nào “cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra” ấy, nó vẫn hiện hữu 
thường hằng. Do đó mà thở hay không thở nó đều nhận ra cả. 
Chỉ giản dị như vậy thôi, thì hỏi rằng có gì gọi là dao to búa 
lớn đâu! 
 

Cuộc đời đã quá phức tạp, quá khổ đau. Chấp chước 
danh từ lại càng làm thêm phiền não. Tại sao chúng ta không 
chỉ giản dị, hồn nhiên bằng “cái đang lặng lẽ âm thầm nhận 
ra” từng nhịp thở ra/vào nhẹ nhàng, tuyệt diệu như vầy, như 
vầy đây… 

 
 
 

*



Thở Thiền, Thiền Thở 

55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thở Thiền, Thiền Thở 
 
 

            Ngay trong thai, con Thở Thiền cùng mẹ 
            Khi chào đời, con biết Thở mình con 
 Thở cùng sơn hà, đại địa, nước non 
 Biết thở chính Thiền, Thiền là biết Thở 
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 Thở Thiền, Thiền Thở như hoa đang nở 
 Chú tâm Thở Thiền, tỉnh mộng hết mơ 
 Vọng tưởng hay không, chẳng bị mây mờ 
 Trăng vẫn đây tròn, trong sáng như thơ 

 
 Dù muốn, dù không ai ai cũng thở 
 Thở Thiền, Thiền Thở, tu chứng gì cơ? 
 Phân biệt nhị biên, phiền não đâu ngờ! 
 Chú ý Thở để nhận ra “Biển Giác” 

 
 Ai cũng Thở, mà quên mình đang Thở! 
 Ai cũng Thiền, mà chẳng biết mình Thiền! 
 Kỳ thị biệt phân, môn phái đảo điên! 
 Ôm bảo vật mà ngập chìm trong tăm tối! 
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Đan Điền 
 
 

Đan điền là trung tâm dung chứa năng lực, sức sống của 
con người; Nó giống như một cái bình điện (ắc quy) ở ngay 
dưới rốn khoảng 2, 3 đốt ngón tay (2, 3 inches) mà chúng ta 
thường gọi là: 
 

Bụng dưới (Abdomen) 
 

Còn một nghĩa khác, nó là nơi, là phương tiện phù hợp 
và tối quan trọng cho những ai hành thiền để kiếm tìm “Bộ 
Mặt Trước Khi Cha Mẹ Sinh Ra” của mình. 
 

Vâng, với những vị tu thiền này thì nó là: 
  

Tim (Heart) 
Tâm (Mind) 
Tấm lòng chân thật (Heart-Mind) 
Và cũng là nơi tĩnh lặng, an lạc, không hề bị căng 
thẳng bao giờ!  

 
Hầu hết chúng ta sống theo sự suy nghĩ, học hỏi, tính 

toán bằng đầu óc chứ không mấy ai biết dùng đan điền 
(Hara). Đan điền là con tim, còn gọi là tấm lòng của chúng ta; 
người ngoại quốc gọi là “Heart-Mind”.  
 

Nơi đan điền (Hara) ấy thanh thanh, tịnh tịnh, không hề 
có danh từ, không hề có lời nói lảm nhảm, thầm thì suốt ngày 
đêm như đầu óc của chúng ta! Lúc nào cũng bận bịu bởi 
những vọng tưởng, suy nghĩ lăng xăng không bao giờ ngưng 
nghỉ! Làm cho tâm thần dễ căng thẳng, làm cho thân thể dễ 
mỏi mệt, và cũng dễ gây nên bệnh hoạn để mà tổn thọ, mau 
già, mau chết! 
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 Do lẽ đó mà chúng ta cần tĩnh tâm lại, trước hết là cho 
sức khỏe, cho đời sống từng cá nhân. Đời sống cá nhân có ảnh 
hưởng rất nhiều đến gia đình, quốc gia, xã hội. Sau nữa việc 
tĩnh tâm này còn liên hệ mật thiết đến vấn đề tâm linh, cũng là 
việc trọng đại nhất, nan giải nhất của hầu hết mọi người cần 
giải quyết. Đó là vấn đề  

 
“Luân hồi sinh tử” 

 
Nhưng muốn tĩnh tâm mà cứ dùng cái đầu để thực tập 

thì e khó mà thành công! Vì cái “Tâm con khỉ” lăng xăng ấy, 
nó không chịu hàng phục chúng ta bao giờ! Cho dù có dùng 
bất cứ phương tiện nào, công phu nào đi nữa thì chúng ta cũng 
vẫn bị trong tình trạng là công phu và vọng tưởng lẫn lộn xen 
nhau, ấy là chưa kể hôn trầm (buồn ngủ) đến bất cứ lúc nào! 

 
Để tránh được sự việc quá khó khăn và phức tạp này, 

thay vì dùng đầu óc để “hạ thủ (hành trì) công phu” bằng 
phương tiện: 

 
Niệm phật 
Trì chú 
Tham thoại đầu 
Tham công án... 

 
thì chúng ta hãy dùng Đan Điền (Hara) là nơi để “hạ thủ” (hành 
trì) công phu”. Công phu sẽ dễ dàng hơn và kết quả cũng nhanh 
hơn vì:  

 
Nơi đan điền ấy, không nói năng thầm thì, lảm nhảm suốt 
                                                ngày đêm như trong đầu óc! 
 
Nơi đan điền ấy, quá ư tĩnh lặng nên không dễ gì hồ đồ, 
                                      nóng nẩy, sân si như trong đầu óc! 
 
Nơi đan điền ấy, không có tướng này biến, tướng kia hiện 
                                                                 như trong đầu óc!  
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 Với cái đầu thì khi chúng ta nghĩ tới NhaTrang là tướng 
của Nha Trang hiện; tiếp tục, khi chúng ta nghĩ đến Sài Gòn là 
tướng của Nha Trang tự nhiên biến đi, để tướng của Sài Gòn 
hiện ra! Và cứ thế, tướng này sinh, thì tướng kia diệt, tướng 
này diệt, thì tướng kia sinh!  

 
Qua nơi đan điền ấy, chúng ta mới thấy rõ là mình chỉ 

có một cái tâm, nhưng vì “tán loạn tâm”, “vọng tưởng tâm” 
làm cho mình tưởng như có đến trăm ngàn cái tâm! Có ai hay 
“con khỉ” đã đậu ở cành đào thì thôi đậu ở cành mận. Ngược 
lại, khi đậu ở cành mận thì thôi ở cành đào là lẽ đương nhiên! 
Cũng như thế, khi đã có công phu thì thôi có vọng tưởng, và 
khi có vọng tưởng thì thôi có công phu! Cho nên khi qua đan 
điền chúng ta chú tâm để “hạ thủ công phu”, thì Tâm đã ở đan 
điền và đang bận với công phu nên đầu óc bặt đi cái suy nghĩ 
miên man! Bởi chúng ta chỉ có một cái Tâm, nếu nó đã ở chỗ 
này thì thôi ở chỗ kia!   

 
Do lẽ nơi đan điền ấy, là tấm lòng chân thật vô tướng 

(heart-mind), là tâm yên lặng (silent mind), là nơi không có 
một danh từ, lời nói nào cả, thì quả là tuyệt vời cho chúng ta hạ 
thủ công phu - tức là để sự chú tâm nơi đó, thì sẽ thư thái, nhẹ 
nhàng, không bị căng thẳng như khi dùng đầu óc! Nơi đây 
chúng ta hãy đề lên một niệm thật đứng đắn, thí dụ như đề lên 
câu: 
 
               Công án “Tôi là ai?” 
 

thì với sự chú tâm trong tĩnh lặng ở  đan điền, ta sẽ thấy 
rõ từng chữ: “Tôi... Là... Ai...?” một cách rõ ràng, minh bạch. 
Không có tạp niệm để pha trộn lẫn lộn. Không có sự mơ hồ để 
không tỉnh táo, rồi bị hôn trầm bởi vọng tưởng hỗn tạp của đầu 
óc! Vì khi sự chú tâm đã ở đan điền thì nơi đầu óc không còn 
vọng tưởng lan man nữa! Cho nên sự “hạ thủ công phu” sẽ dễ 
dàng đến độ miên mật. Để rồi nơi Heart-Mind, nơi yên lặng 
không lời, vô tướng ấy! chúng ta sẽ chợt nhận ra sự Tịnh Chiếu 
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và Chiếu Tịnh, tức là sự tham vấn của mình là (Chiếu), và sự 
tĩnh lặng của đan điền là (Tịnh). Vâng, chỉ còn toàn là Chiếu 
với Tịnh, Tịnh với Chiếu; Định và Huệ, Huệ và Định mà thôi! 
Do đó mà mọi công án, mọi thoại đầu đều được giải quyết một 
cách rất nhanh chóng!  

 
Tóm lại, qua nơi đan điền ấy, nơi tĩnh lặng vô tướng ấy, 

mà chúng ta lại dùng câu thoại đầu vô tướng hoặc câu công 
án vô tướng thì toàn là vô tướng cả; và vì vô tướng như thế 
nên không biết nó là cái gì! Mà khi đã không biết thì tự động 
sẽ có nghi, và khi đã có nghi là sẽ có ngộ! Thì quả là nơi phù 
hợp lý tưởng cho mọi hành giả thực tập tham thiền vì: 

 
Trong lúc tham Thiền như thế, dù là ở trong tình trạng 
chưa được miên mật cho lắm, thì cũng đang được trong 
trạng thái của tiềm thức tức thức số bảy và thức số tám! 
Chứ không phải trong kiến thức (intellect) của bộ óc, là 
thức số sáu và tiền ngũ thức! 
 
Còn nếu công phu được miên mật không có gián đoạn 

thì hành giả sẽ đi đến giác ngộ, tức là chứng nghiệm được cái 
Chân Lý thật sự! Vì khi đó đã buông được hết mọi tán loạn 
tâm để chỉ còn trơ lại “Một Niệm” đang tham, đang hỏi từng 
chữ, từng câu không gián đoạn! Niệm không gián đoạn này là 
Nhất Tâm (Single Mind). Tuy nhiên nó vẫn còn là hữu tâm! 
Từ hữu tâm cứ tiếp tục tham nữa sẽ đến được vô tâm, còn gọi 
là “công phu thành phiến”, cũng là “công phu thành khối 
nghi”, tức Chân Nghi. Khi có nghi thì các tướng đều không 
còn! Nói cách khác, chân nghi đã hiện thì cũng là vô tướng 
thuần nhất hiện! Và Hành Giả đang ở giai đoạn sắp kiến tính, 
giai đoạn này có nhiều tên gọi khác nhau nhưng đồng một 
nghĩa:  

 
Đầu sào trăm thước 
Đã đến được thoại đầu, cũng là sắp phá vỡ công án... 
Đỉnh núi muôn trượng 
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Vô tâm 
Chỗ một niệm chưa sinh khởi 
Chỗ vô thủy vô minh 
Và cũng chính là cội gốc vô minh, vô ký không. 

 
để rồi từ cái Chân Nghi Vô Tướng Thuần Nhất này, tức Đầu 
Sào Trăm Thước ấy, Hành Giả lại vẫn phải công phu, tức là 
tiếp tục Tham Thiền mãi không ngừng để phá “Bản Tham”, 
nghĩa là làm cho Khối Nghi tan rã, cũng là lúc hành giả đã 
“Kiến Tính”! “Kiến Tính” còn gọi là: 

 
Đập Bể Ngân Sơn, Nhẩy Qua Thiết Bích 
Bàn Tay đập vỡ Hư Không 
Hang ổ Vô Minh đã bị phá hủy  
Căn bản Vô Minh tự tan tành 
Lúc ấy Niệm Nghi tự biến thành “Chân Như Niệm”, 
Hầm Sâu Đen Tối, Vô Thủy Vô Minh biến thành 
thuần một Chân Định! Đồng thời “Toàn Thức”đã 
chuyển thành “Toàn Trí”! 
Và Thập Phương Thế Giới hiện Toàn Thân 

 
 Dĩ nhiên, Công Án đã có câu trả lời chính xác, đồng thời 
hành giả tự rõ biết mình là ai! Lúc này đây, Hành Giả vượt ra 
ngoài cả Vô Tâm lẫn Hữu Tâm và thấy rằng: 

 
 Dụng là Thể, Thể là Dụng. 
 Dụng là Tâm, Tâm là Dụng. 
 Sự là Lý, Lý là Sự, (tức Tâm Cảnh đều Vô Ngại, 
chúng tự hỗ dụng cho nhau)  

 
Nên: 
 
Khi cầm cuốn sách lên, hay là nâng, hay là nhấc bất 
cứ vật gì cũng đều là Tâm 
Và Tâm lại là cuốn sách, Tâm cũng là bất cứ vật gì 
đang ở trong tay! 
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 Tuy nhiên, “Kiến Tính” mới khởi tu, tu bất kể thời gian 
để còn Ngộ mãi chứ không phải chỉ Ngộ vài lần, mà là Ngộ 
không giới hạn... Đồng thời cũng là để màn mây mù của Tập 
Khí sâu dầy tích trữ từ bao đời, bao kiếp ấy từ từ tan biến đi 
hết, để Vầng Trăng Trí Tuệ hiện ra thật tròn đầy! Thì đó mới là 
Giác Ngộ Viên Mãn!  
 
 Còn “Kiến Tính” chỉ như một mũi kim khâu đã chọc và 
chạm được vào mặt trăng, để ánh sáng của mặt trăng tỏa ra vừa 
cỡ của đầu mũi kim khâu đó mà thôi! Ấy thế mà Hành Giả 
cũng đã ra khỏi được Tam Giới, Sáu Nẻo rồi! Và quả vị của 
hành giả tương đương với Bồ Tát Thập Địa! Nếu vẫn tiếp tục 
tinh tấn, công phu mãi, không dậm chân một chỗ, không giải 
đãi thì hành giả lại còn có cơ hội tiến tới sự “Giác Ngộ Viên 
Mãn” tức “Quả Vị Phật”! và vấn đề Sinh Tử hoàn toàn tự tại! 
 
 Còn ngược lại, sau khi “Ngộ” mà không tinh tấn nữa, chỉ 
dậm chân một chỗ, lại còn lười biếng vì chấp thật là mình đã 
“Chứng Ngộ” rồi, không còn cần phải Tu tiếp nữa, thì đó chỉ là 
“Ngộ Lý Thuyết” mà thôi! Chứ nói chi đến cái “Sự”! Khi cái 
“Sự” chưa thực hành được y như cái “Lý ” thì cái Ngộ của hành 
giả vẫn còn trong cái vấn vương của Ngũ Uẩn. Nói trắng ra là 
hành giả vẫn còn nằm trong Nhị Biên Tương Đối! Bởi vì “Lý ” 
và “Sự ” lúc nào cũng phải đi đôi, “Lý ” và “Sự ” không phải là 
hai, tức thực hành và lý thuyết là một. Do đó những Hành Giả 
nào rơi vào trường hợp “Ngộ Lý Thuyết” như vừa kể trên, thì 
chỉ đạt được “những quả vị và đẳng cấp giới hạn trong sự 
Chứng Ngộ của Nhị Biên”. Tức là sự chứng đắc tương đối 
trong Tam Giới Tương Đối của Thế Giới Nhị Biên Tương Đối! 
Còn vấn đề Sinh Tử thì cũng sẽ tương ứng với những quả vị 
mà họ đã đạt được, nhưng chưa vượt qua được Định Luật Nhân 
Quả!  
 
 Còn nguy hiểm hơn, nếu Hành Giả cứ giải đãi, không 
tiếp tục hành trì Công Phu nữa, và nếu không hề thực hành y 
như lý thuyết đã ngộ để buông bỏ mọi thói hư tật xấu, mà trái 
lại, được một chút đã cho là đủ, rồi còn trụ vào việc “Ta đã 
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Ngộ Đạo” để huênh hoang, để cao ngạo, thì cái “Sự Ngộ nhỏ 
bằng mũi kim ấy” lại tự nó đóng bít lại! Và vị hành giả này tự 
động rơi trở về vị trí của chúng sinh để mà bơi lội, chìm nổi 
trong vòng Sinh Tử Luân Hồi như cũ! 

 
Nói tóm lại chúng ta tu ra sao, tu cách nào, mà chưa 

chứng đạt quả vị Tuyệt Đối tức Quả Vị Phật, là còn chưa vào 
được Thế Giới Tuyệt Đối thật sự!  
 

Tiến thêm một bước nữa là vượt ra ngoài cả Tương Đối 
lẫn Tuyệt Đối, tức không có Phật để thành. Đó là cái Vượt 
Phật, vượt Tổ, vượt Chúng Sinh: có như vậy mới gọi là “Viên 
Mãn”! (vượt ở đây có nghĩa là ra ngoài tất cả).  

 
 
 
 
 
Chú Giải:  
 
Tam Giới: Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới 

 Sáu Nẻo  : Trời, Người, A Tu La, Ngã Quỉ, Súc Sinh, Địa  Ngục. 
      Chỗ Một Niệm Chưa Sinh Khởi, cũng là Cội Gốc của  
                   Vô Minh, còn gọi là: 
 

Đầu sào trăm thước 
Đã đến được Thoại Đầu, cũng là sắp phá vỡ Công Án... 
Đỉnh Núi Muôn Trượng 
Vô Tâm 
Chỗ Một Niệm Chưa Sinh Khởi 
Chỗ Vô Thủy Vô Minh 
Và cũng chính là cội gốc Vô Minh, Vô Ký Không. 
   

Cái Cội Gốc Vô Minh, Vô Ký Không này, là Chỗ Của Một Niệm Bất Giác 
khởi lên, cho nên: 
 

Khi chúng ta Biết là Vọng Giác Biết! Tức “Cái Biết” tương đối 
bị giới hạn của Kiến, Văn, Giác, Tri (Thấy, Nghe, Hay, Biết của 
Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) 
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Còn khi Không Biết là Vô Ký Không, tức Vô Thủy Vô Minh! 
Hang ổ này chính là Tạng Thức số Tám dung chứa và quán 
xuyến toàn bộ Thấy, Nghe, Hay, Biết, cùng mọi Thiện/Ác,  
Ác/Thiện đều do Tiền Ngũ Thức và Ý Thức, đưa cho Mạt Na 
Thức định đoạt, rồi truyền vào A Lại Gia Thức. Các Thức đó là: 
 

- Tiền Ngũ Thức là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức,  
                                   Thiệt Thức, Thân Thức. 
- Thức Số Sáu là Ý Thức 
- Thức Số Bảy là Mạt Na Thức 
- Thức Số Tám là A Lại Gia Thức   

 
 Những Thức này là nguyên nhân của sự tạo nên một dòng Nhân 
Quả, Nghiệp Báo thật kiên cố, sâu dầy cho hằng hà sa số kiếp! Muốn không 
còn bị trở ngại của các Thức ấy thì chỉ có Tham Thiền thật nỗ lực, kiên trì, 
miên mật, và nhất là phải đúng cách, đúng phương pháp như đã nói ở trên 
mới có thể tiến tới được “Đầu Sào Trăm Thước”. 

 
 

Chú Ý:  
Mọi danh từ:  Đập vỡ, phá hủy, tan tành, quả vị... đều chỉ là phương 
tiện, cũng là giả danh 

            
 
 
 

*
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Hình Số 1 
Liên Hệ Tám Thức với Sinh–Tử, và Vô Sinh–Vô Tử 

(theo Roshi Harada) 
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NIỆM PHẬT 
“Sáu Chữ Hồng Danh” 
 

 
           “Sáu Chữ Hồng Danh” trời đất chuyển 
           “Di Đà Tự Tính” hiện toàn thân 
           “Chân Như Niệm” tự không tác ý 
            Mười phương quy Một, Cõi Di Đà 
 
            Tạm nói cõi thật không có cõi 
            Tạm nói quy cũng chẳng phải quy 
            Không nhiều chẳng một vì đồng thể 
            Hỏi chỗ nào không “Tự Tính Di Đà”? 
 
            Đơn thuần niệm mà không tạp niệm 
           “Tự Tính Niệm” gọi “Niệm Chân Như”                      
           “Niệm”, Niệm mãi, Niệm y “Vô Niệm” 
            Thức tự chuyển Trí, Trí đây thôi 

 
 
 

Chú ý: “Vô Niệm” ở đây không phải là không có gì 
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Công Án “MU“ 
 
 
 

MU hỡi ! MU ơi ! Sao MU quá thâm sâu 
Tham vấn MU thôi để rõ sự nhiệm mầu 
Đơn thuần MU này mà đảo xoay trời đất 
Tạp niệm xen vào sẽ chẳng thấy MU đâu ! 

 
 
 
 
 
 

Chú ý: Tạp niệm là vọng tưởng, (đừng để ý tới nó,  
cũng đừng đè nén hay cắt nó, chỉ chú Tâm tham hỏi  
MU là gì mà thôi) 
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  Công Án “TÔI LÀ AI?” 
 
 
 

Không tác ý, cứ hỏi mà thôi 
Tôi Là Ai ? Hỏi Ai Là Tôi? 
“Tự Tính hỏi” còn ai vào đó 
Miễn sao đừng tạp niệm người ơi! 
 
Không tạp niệm, chỉ duy Vô Niệm 
“Vô”, vô đây nào phải không ngơ 
“Vô”, vô đây là “Vô Biên Kiến” 
Còn “Niệm” này là “Niệm Chân Như” 
 
Tướng là Tính, Tính cũng là Tướng 
Tướng đâu cần hoại, Tướng tự Không 
Bát Nhã Tâm, môi nở nụ hồng 
Có ai dè Tính Tướng dung thông 
 
 
 

Chú ý: Chỉ chú tâm vào Công Án, ngoài ra có vọng tưởng  
             hay không có vọng tưởng cũng không cần biết tới  
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Công Phu Miên Mật 
  
 

 Muốn buông xả được cái ý thức nhị biên tương đối: 
có/không, thật/giả, phải/trái, thắng/thua, sinh/tử 

 
 Muốn không bị trụ chấp vào danh, tài, ái, dục...  
                                                                 ở thế gian 
 
 Muốn có một sự chú tâm tuyệt đối để không còn bị tán 
                                                                   loạn tâm 
 
 Muốn buông bỏ được mọi tập khí: thói hư, tật xấu, tham, 
                                                 sân, si, mạn, nghi ...  

 
  Muốn giữ được giới luật một cách dễ dàng,  
              trang nghiêm, đúng mức, cũng là đắc giới 

 
 Muốn tỉnh được cơn trường mộng, muốn hết khổ đau, 
                             muốn giác ngộ giải thoát sinh tử 

 
thì chúng ta phải có những phương tiện để hành trì.  

 
 Và đây là những phương tiện để chúng ta hành trì cho 
mau có kết quả. Hãy chọn một trong những phương tiện thích 
hợp với mình sau đây làm công phu miên mật hàng ngày như: 

 
I. Niệm Phật 
II. Trì Chú 
III. Nếu Thiền Giáo Môn thì: 
 

Một là đếm hơi thở 
Hai là chú tâm nhận rõ từng hơi thở vào/ra 
Ba là Thiền Quán 
Bốn là Thiền Chỉ 
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IV. “Tổ Sư Thiền” tức Thiền Giáo Ngoại Biệt Truyền 
“Niêm Hoa Thị Chúng” của Đức Phật thì: 

   
Một là đếm hơi thở 
Hai là chú ý vào “Cái Đang Lặng Lẽ Vô Tư  Nhận Ra” 

               từng hơi thở vào/ra 
Ba là Tham Thoại Đầu 
Bốn là Tham Công Án 
Năm là Chỉ Quán Đả Tọa 

 
Riêng Chỉ Quán Đả Tọa thì chỉ ngồi với cái Tâm bình 

thản thôi, mà tự động nhận ra mọi diễn biến hay không diễn 
biến của nội tâm. Nhưng không nên để ý đến chúng, nghĩa là 
không dựa vào bất cứ cái gì, không dựa vào đếm hơi thở, không 
dựa vào theo dõi hơi thở, không dựa vào Công Án, không dựa 
vào Thoại Đầu, không cắt đứt tư tưởng, không dõi theo vọng 
tưởng. Ấy vậy mà chỉ một vọng niệm nào thoáng qua thôi, cũng 
không thoát khỏi “cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra” ấy, nó lập 
tức biết ngay! Vì “cái đang nhận ra” bất biến thường hằng, vô 
cùng bén nhạy mà lại tuyệt đối vô tư và bình thản.   
 

Việc đạt được mục đích nhiều hay ít là do sự nỗ lực, kiên 
trì, hy sinh và can đảm của chúng ta nhiều hay ít, để mà có cái 
quả tương ứng với sự hành trì đó. 

 
Đúng như thế, việc gieo nhân để gặt được quả to hay quả 

nhỏ là tùy thuộc vào công lao của chính mình; còn như không 
chịu gieo nhân mà đòi hái quả thì thật là phi lý, thí dụ: 

 
Muốn có tiền nhiều mà không siêng năng làm việc thì 
                                                                cũng khó!  
Muốn thi đỗ mà không chịu học bài thì làm sao mà thi 
                                                           đỗ cho được! 

 
 Vậy muốn đạt được mục đích giải thoát, muốn buông 
xả được mọi tập khí, thói hư tật xấu thì chúng ta phải dùng 
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một trong những phương tiện đã nói ở trên để làm công phu 
hàng ngày thì mới có kết quả tốt được. 

 
Nếu chúng ta có công phu miên mật thật sự 24/24 thì:  
 

Công phu là niệm phật  
Công phu là tụng kinh 
Công phu là trì chú 
Công phu là thiền quán 
Công phu là tham công án; tham thoại đầu 
Công phu là nhận ra từng hơi thở....  
Công phu là đang trì giới 
Công phu là giới luật, giới luật là công phu  

 
Do đó: 
 

Khi công phu không buông lơi giây phút nào, thì  
ý làm sao mà phạm giới?  
Khi công phu không buông lơi giây phút nào, thì 
thân còn phạm giới giây phút nào?  
Khi công phu không buông lơi giây phút nào, thì 
khẩu làm sao ăn nói vô ý thức được? Mà đã không 
nói vô ý thức thì khẩu phạm giới gì? 

 
Cho nên khi thân, khẩu, ý đã là công phu, và công phu 

đã là thân, khẩu, ý thì ngay cả mọi tập khí tham, sân, si... cũng 
chẳng còn có cơ hội để phát sinh! 

 
Tóm lại, nếu có được công phu miên mật như thế, thì 

lo gì chúng ta không hành trì giới luật đúng mức! Lo gì chúng 
ta không buông xả được mọi tập khí, thói hư, tật xấu. Lo gì 
chúng ta lại chẳng lần bước được về ngôi nhà sẵn có là ngay 
Thân Tâm siêu việt của mình. Đó chính là ngôi nhà vượt sinh 
tử, vượt khổ đau; nó không ngoài thế giới, vũ trụ vạn vật này! 
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Vậy chúng ta còn chần chờ gì mà không dùng chiếc 
chìa khóa kim cương, là những phương tiện nói ở trên, làm 
“Công phu miên mật” để mở cửa ngõ “Vô Môn Quan” mà 
hội nhập ngôi nhà thường lạc đó. Ngôi nhà không một dấu vết 
sinh tử, cũng chẳng gì gì hết không ngoài Thân Tâm chúng ta... 

 
 

Ghi Chú:  
 
Tất cả những danh từ: Có/Không, Thật/Giả, Thắng/Thua,  
Tương Đối/Tuyệt Đối, Đến/Đi, Mê/Ngộ, Sinh/Tử, Ngôi Nhà,  
Trở về, dựa vào, hội nhập... đều là Phương Tiện, đều là Giả Danh. 

 
 
 

 
* 
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Công Phu Miên Mật  

 
 

Công phu miên mật ta không phạm giới luật 
Tâm công phu, hỏi thân còn phạm giới gì? 

         Tâm công phu, hỏi khẩu, ý phạm luật chi? 
              Vậy:  
            Công phu miên mật là hành trì Luật Giới 

 
         Niệm Phật, Tham Thiền hay khi đang Trì Chú 
         Liên tục, miệt mài, ta gọi đó “ Công phu “ 
         Không giải đãi là bổn phận của người tu 
         Được giải thoát, là do công phu miên mật 
 
         Tập trung niệm Phật như người đang đấu kiếm 
         Mắt không mù, ta thấy khán giả ngồi xem 
         Tai không điếc, nên ta nghe họ chê khen 
         Chi cũng mặc, chỉ một đường ta tiến tới 
 
         Công phu liên tục, là công phu thành khối 
         Tay kiếm buông lơi, là sống chết như chơi 
         Nỗ lực chú tâm, là đúng đấy người ơi 
         Vọng tưởng tâm gì, cũng coi như khán giả 
 
         Khán giả dù đông, vẫn coi tựa như không 
         Mục đích chính là công phu không buông thả 
         Không buông thả, là công phu ta thành phiến 
         Phiến đã thành rồi, tự ta bật tiếng ca. 
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Phương Tiện Công Phu 
Tại Nơi Căn Bản với: Trì Chú, Thiền, Niệm Phật 

 
 

Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, từng câu Trì Chú thiêng liêng 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, câu Niệm Phật diệu huyền 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, Công Phu vẹn toàn hay chia trí 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, Ai hiện hữu an nhiên? 
 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, câu Công Án triền miên 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, mọi Vọng Tưởng làm phiền 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, sao nhiệm mầu sắc bén? 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, ôi tuyệt diệu siêu nhiên! 
    
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, chưa hề liên đới nhị biên 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, âm thầm hiểu thấu mọi điều 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, mặc ai tranh đua, gán ghép 
Cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, cứ tịch tĩnh y nguyên! 
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Bát Kỉnh và Giới Điều 
 

 
Tu hành mà không có Giới Luật, không có Nội Qui, 

Ngoại Qui thì dù có tu đến bao đời chăng nữa cũng chẳng đạt 
được mục đích gì, chỉ phí công vô ích mà thôi.  

 
Ngay ở đời: 

 
Trong một gia đình Lễ Giáo đương nhiên là có nhiều 
khuôn phép để đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, 
hiếu đễ, đức hạnh, nên người. Cho nên rất nhiều gia 
đình có “Hội Đồng Gia Tộc”. 

 
Trong mỗi Xóm, mỗi Làng đều có Luật Lệ riêng, do 
đó mới có câu “Phép Vua còn thua Lệ Làng” 
 
Trong mọi Quốc Gia, mọi Xã Hội cũng đều có Luật Lệ 
để đào tạo công dân tốt, để bảo toàn thuần phong, mỹ 
tục, an ninh, hòa bình, và hạnh phúc.  

 
Về Đời còn phải có luật lệ như thế, thì huống chi về 

Đạo, làm sao lại không có Giới Luật cho được, để đào tạo các 
Tu Sĩ, các Tăng Tài, Ni Tài mà gánh vác Sứ Mạng Như Lai, 
tức là giáo hóa, chỉ đường, dẫn lối giải thoát cho Chúng Sinh ra 
khỏi mê mờ sinh tử. 
 

Do lẽ đó mà Đức Phật đã đặt ra rất nhiều Giới Luật để 
giúp chúng ta tu hành cho mau có kết quả. Nhất là đối với nữ 
lưu thì ngài còn cho vào qui luật khắt khe hơn, do đó mà có Bát 
Kỉnh để các vị Ni thực hành.Vì mục đích của sự tu hành là đập 
ngã, đập pháp, thì đương nhiên phải tuyệt đối buông sạch mọi 
Tập Khí từ thô tới tế, từ Tương Đối tới Tuyệt Đối và cũng là từ 
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Hình Tướng tới Vô Hình Tướng để Thật Tướng Bát Nhã hiển 
bầy! Muốn Thật Tướng hiển bầy thì không gì hữu hiệu hơn 
bằng cách giữ Giới một cách tối đa.  

       
Muôn loài, muôn vật chúng ta đều có Phật Tính, chỉ vì 

Vô Minh, với mọi Tập Khí sâu dầy từ Vô Thủy đến nay đã bao 
trùm, che lấp Chân Tâm ấy mà thôi!  

 
Vậy những Vô Minh Tập Khí là gì? 

 
Thưa, những Tập Khí Vô Minh ấy là:  

 
- Tham, Sân, Si, Mạn Nghi (tham lam, giận dữ, ngu 

si, nghi ngờ)  
 
- Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy (tiền tài, sắc dục, danh 

vọng, ăn và ngủ) 
 
Và mọi tranh dành, ích kỷ, ghét ghen, ác độc... 

 
Những thứ này đã làm chúng ta bị phiền não, trôi lăn 

Sinh Tử trong hằng hà sa số kiếp tới nay, và vẫn còn tiếp diễn 
mãi nếu chúng ta chưa chịu dứt bỏ hẳn!  

  
Vấn đề Sinh Tử vô cùng quan trọng này, nếu không 

chịu giải quyết, hoặc chưa muốn giải quyết mà còn vin vào cớ 
này, cớ khác thì không có gì để nói! Nhưng với những ai đã có 
đầy đủ Nhân Duyên, đã khéo tu từ muôn kiếp trước, và nay 
chỉ còn những Nghiệp rớt lại, thì sau khi ân oán đã tạm phân 
minh, nợ nần đã tạm sạch, chẳng chóng thì chầy, Duyên Lành 
sẽ hội đủ để cho Hành Giả ấy tiếp nối con đường Giải Thoát. 
Với những vị này thì những Giới Luật của Đức Phật là những 
liều Linh Dược quí giá vô ngần, và cũng là những bùa hộ 
mệnh cho họ trên bước đường dài đầy chông gai khi trở về 
quê cũ. Bởi thế cho nên chẳng những họ đã rất hạnh phúc, rất 
sung sướng tiếp nhận những món quà vô giá ấy là Giới Luật 
của Đức Phật truyền lại, để thực hành một cách nghiêm 
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chỉnh, rốt ráo trong suốt cuộc đời tu hành, mà họ lại còn luôn 
luôn tán dương, khắc cốt, ghi xương, tri ân Đức Từ Phụ, Đấng 
Cha Lành Đại Trí Đại Bi, đã vô cùng thương xót chúng ta, 
mới kê toa cho thuốc để chữa trị bịnh Vô Minh, Sinh Tử ấy! 

 
Vâng! “Thuốc Đắng Giã Tật”, thuốc càng đắng càng 

hay, càng hữu hiệu, quí giá lắm thay! 
 

Ôi là tuyệt diệu: 
“Liều Linh Dược Giới Luật của Đấng Đại Giác” 

 
 

Ghi Chú  
 

Tất cả những danh từ: Có/Không, Thật/Giả, Thắng/Thua, Tương 
Đối/Tuyệt Đối, Đến/Đi, Mê/Ngộ, Sinh/Tử, đập ngã/đập Pháp…  
đều là Phương Tiện, đều là Giả Danh. 

 
Nhiều người hiểu lầm nghĩa buông bỏ ở đây là vứt bỏ gia đình, vợ 
chồng con cái, tiền tài, danh vọng đi, thì sợ hãi, không dám tu, 
nhưng xin thưa rằng tùy hoàn cảnh là tu sĩ hay cư sĩ mà buông 
nhiều hay buông ít. Nghĩa buông bỏ với người tu tại gia chỉ là 
buông bỏ cái Tâm, đừng dính mắc vào những thứ ấy mà thôi. 

 
  
     

 
                                    *
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Bát Kỉnh Giới Điều 

   
 
 Đấng đại giác Thích Ca Mâu Ni 
 Vừa đại trí, vừa đại từ bi 
 Ngài thấu hiểu Tăng Đoàn Ni Chúng 
 Tự hại mình, vì tột mê si! 
 
             Thường tình nữ nhi, nhỏ nhen, nhiều chuyện 
             Độc ác, thâm trầm, thủ đoạn, đảo điên 
             Đố kỵ, ghét ghen, tạo lắm ưu phiền 
             Ích kỷ, ngạo mạn, thị phi, tranh chấp 

 
 Đầy tham vọng, nào cao, nào thấp 
 Trong nhị biên, chẳng biết đường ra 
 Cõi tương đối, ấy cõi Sa Bà 
 Vào biên kiến là trong tử sinh! 
 
             Đức Từ Phụ vô vàn thương xót 
             Phận má hồng, khờ dại, vô minh 
             Ngài kê toa:“Liều thuốc Thánh Linh” 
             Ba Trăm Bốn Mươi Tám giới điều, 
             và đây “Bát Kỉnh” 
 
 Một Bát Kỉnh chứ mười Bát Kỉnh 
 Quá nương tay, cũng quá nhẹ nhàng 
 Bệnh nan y, sao khỏi bàng hoàng! 
 Không dùng Linh Dược, làm sao bịnh hết! 
 
             Nương Bát Kỉnh để mà chuyển hóa 
             Tự sửa mình kiểm điểm “Cái Ta” 
             “Cái Ta” ấy là cái “Vọng Ma” 
             Hạ được cái “Ta” , vượt cõi Sa Bà 
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Khai Thị Về Sám Hối 
  

 
 Sám Hối cũng là một hình thức tự xưng tội, tự thú nhận 
tội ác hay lỗi lầm để ăn năn, để sửa đổi và để thề bồi sẽ không 
bao giờ còn tái phạm những tội lỗi ấy nữa. 

 
 Sám Hối để Tâm mình được thanh thản, không còn bị 
dằn vặt ngày đêm với những nỗi khổ đau về tội ác đã lỡ phạm 
hay đang phạm ấy. Nhưng Sám Hối phải thật lòng, Sám Hối cả 
Thân Tâm, từ thô tới tế, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. 
Dĩ nhiên, Sám Hối phải có lòng can đảm để nói ra hết mọi tội 
lỗi của mình, những tội đã phạm hay đang phạm, hay sẽ phạm, 
và trong khi Sám Hối như thế phải có tối thiểu một vị Minh Sư, 
hay càng nhiều càng tốt để chứng minh thì mới có hiệu quả. 

 
Đã Sám Hối mà còn che dấu, thì không phải là Sám Hối 

chân thật! Sám Hối còn che dấu là còn sợ mất mặt, sợ xấu hổ, 
sợ mất thể diện, có nghĩa là còn Chấp Ngã! Sám Hối như thế 
chẳng được tiêu tội mà vô tình còn vạch rõ thêm tội điên đảo 
che dấu cho Tự Ngã, bảo vệ cho sự Vô Minh và cũng là bảo vệ 
cho Sinh Tử! 

 
 Nói sâu rộng hơn thì Sám Hối đây cũng là một lối tu, một 
hình thức Đập Ngã tùy theo lòng can đảm, chân thành muốn Đập 
Ngã tới cỡ nào? Ít hay nhiều để thú nhận mọi tội lỗi hiện tại, và 
cả những tội lỗi tầy trời đã lỡ phạm trong quá khứ. 

 
 Kết quả của việc Sám Hối cũng còn tùy theo vào sự việc 
dám Đập Ngã nhiều hay ít. Đương nhiên là nhân nào thì quả ấy: 
nhân nhỏ thì quả nhỏ, nhân to thì quả to. 
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 Người tu hành chân chính, dĩ nhiên là muốn đập Bản Ngã 
của mình một cách triệt để,  nên  cũng  thừa  can đảm để thú 
nhận hết mọi tội lỗi đã lỡ làm trong quá khứ, cũng như những tội 
hiện tại đang làm, và đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ còn để 
những tội lỗi ấy tái phạm trong tương lai. 

 
 Người tu hành chân chính dám thú nhận, phơi bày mọi tội 
lỗi của mình cho dù tội tầy trời tới đâu, hãi hùng tới đâu. Không 
những với một vị thầy của mình, mà còn không ngần ngại ngay 
cả trước đám đông! 

 
 Đó là một hành động vô cùng can đảm, và khiêm cung tột 
độ, cũng là hành động Vô Ngã, là hành động của một vị Bồ Tát; 
vì chỉ có Bồ Tát mới dám làm thế.  

 
 Nếu cứ tiếp tục thực hành mãi thì cái Quả Vô Ngã sẽ hiển 
bầy trong mọi lúc, mọi sát na... 

 
 Xin nhắc lại, Sám Hối là tự xưng, tự thú, tự nhận mọi tội 
lỗi đã làm hay đang làm:  
 

Để xin ăn năn, xin Sám Hối về những tội lỗi ấy. 
Để xin tự sửa đổi, tự cải hóa. 
Và để xin tự thề bồi là sẽ không bao giờ tái phạm lại 
những lỗi lầm ấy nữa. 

 
 Ý nghĩa của sự việc Sám Hối là như thế, cho nên nếu là 
một Lễ Sám Hối chân thật tuyệt đối thì kết quả cũng sẽ được 
tuyệt đối y như vậy! Và người Sám Hối cũng chẳng còn gì phải 
thắc mắc về lỗi lầm của mình nữa, để mà có một Thân Tâm an 
lạc hơn. 
 
 

* 
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Lễ Sám Hối 

 
 

Lạy sám hối, trăm lẻ tám Hồng Danh 
Thận trọng, nhịp nhàng, đừng vội, đừng nhanh 
Ngũ Bách Danh, Tam Thiên hay Vạn Phật ... 
Lạy lễ miệt mài, nghiêm trọng, tinh anh 

 
Chú ý từng lễ, vừa đẹp, vừa thanh 
Từ thô-động đến tế-vi cũng rành 
Năng lễ, Sở lễ, Tính-không đồng thể 
Trời đất gom tròn trong một lễ “Hồng Danh” 

 
Lễ thế “Chân Sám”, mới vượt tử sinh 
Lạy không vọng niệm, hối trong, hối lành 
Cũng chẳng cầu mong, cũng không chấp chước 
Cũng không sự nghiệp, ngọc ngà long lanh! 

 
Khi hối lạy mà “Thân Tâm đồng nhất” 
Đất chuyển, rung trời, thấu suốt từng xanh 
Thôi giã từ nghiệp chướng, đời mong manh 
Lỗi tận, tội tiêu, Vạn Đức viên thành 
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Sám Hối 

 
     Nhất Niệm Vô Minh con lỡ khởi từ vô thủy 
    Tam độc sâu dầy con lỡ tạo Tham Sân Si 
    Thân Khẩu Ý con lỗi lầm tầy núi Tu Di 
    Lỡ dại rồi, con biết gì ngoài sám hối! 
 
      Nguyện: Sám hối mọi lỗi lầm lỡ khởi từ vô thủy 
      Nguyện: Chuyển vô minh này thành Trí Tuệ Từ Bi 
      Nguyện: Dứt hết mọi tập khí ba độc Tham Sân Si 
      Nguyện: Cải hối tột cùng, chí tâm thành chân sám hối 
 
     Vì tội từ Tâm khởi, nên thân con phạm lỗi 
     Thật tâm sám hối rồi, con thanh tịnh Thân Tâm 
     Chỉ một giới thanh tịnh thôi, 
                              là con được tiêu sạch mọi lỗi lầm 
     Bởi thanh tịnh Thân Tâm này, 
                            thì chính con là Chân Tinh Khiết ấy 
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Chân Sám Hối 
 
 

Theo Lục Tổ Huệ Năng, sám hối có nghĩa là: 
 

Sám: tức là sám trừ 
Hối : tức là hối cải 

 
Sám Trừ: Có nghĩa là bao tội lỗi trước đã tạo, thì từ phút  
giây này đây xin dốc lòng dứt trừ 
 
Hối Cải: Có nghĩa là những lỗi sau, nếu còn vương vấn 
thì sẽ không bao giờ tái phạm nữa! 

 
Nếu được đúng như vậy thì có phải chăng khi mọi tà 

niệm, ác niệm đã dứt bỏ hẳn thì “Chính Hạnh Niệm” sẽ hiện 
tiền, vậy còn có tội lỗi gì nữa? 

 
Do đó chúng ta nên hướng vào nội tâm chính mình để 

tự chân thật dứt bỏ, chân thật ăn năn, chân thật sám hối cho 
mọi tội lỗi của mình đã lỡ tạo, thì mới có chân hiệu quả, chứ 
mà cứ tạo tội rồi đi cầu Phật, cầu Chúa giúp cho mình tiêu tội 
thì làm sao mà được! Chẳng ai có thể thay hay gánh tội cho 
mình và cải tà quy chính cho mình được, mà chính ta phải tự 
mình chân thật muốn làm, chân thật muốn sám hối! 

 
Nếu chúng ta chịu suy tư chín chắn, thì sẽ rõ mọi tội lỗi 

đã làm hay sẽ làm đều do vô minh mà ra cả: Khi Tâm ta khởi 
những tà niệm, ác niệm, ngạo mạn niệm, dối trá niệm, ganh tị 
niệm, ghét ghen niệm, thì Thân ta cũng tự động tạo đủ mọi 
nghiệp xấu ác y như vậy! Hiểu như thế thì bắt đầu từ giây phút 
này, chúng ta xin dốc lòng chân sám trừ và chân cải hối, tức là 
xin dứt trừ hết mọi tội ác, nghiệp ngu đã lỡ phạm từ trước. Tất 
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cả những tội lỗi dù nhỏ, dù lớn đều xin ăn năn, buông bỏ sạch 
và xin nguyện nhất thời được tan rã mọi lỗi lầm ấy.  

 
Xin nguyện trọn vẹn dứt bỏ mọi ý niệm sai lầm. 
 
Xin nguyện chẳng còn bao giờ dám tái phạm, tức là                      
chẳng khởi lại những lỗi lầm ấy nữa.  
 
Đồng thời cũng xin nguyện được hối cải mọi tội lỗi sau, 
nếu còn có những tà niệm, ác niệm khởi lại như xưa, thì 
cũng xin nguyện thề không bao giờ tái phạm nữa. 

 
Tóm lại, khi chúng ta làm được y như vậy thì gọi là chân 

sám hối. Và đương nhiên mọi tội lỗi trước đều được tận tiêu 
diệt, và những lỗi sau chắc cũng sẽ không bao giờ tái khởi lại 
nữa, bởi chúng ta đã phát nguyện thề bồi và đang thực hành 
“Thiền Định”. 

 
Đúng như vậy: chúng ta đã có sẵn một phương tiện 

nhiệm mầu trong tay, là cứu cánh thật vi diệu để nhận ra Thân 
Tâm thanh tịnh, đó là “Thiền”. Vì khi “Thiền” mà Tâm tịnh thì 
sẽ tự động nhận biết một cách thật rõ ràng: 

 
Từng niệm đang khởi lên và từng niệm đang lặn xuống 

mà Tâm ta vẫn bình thản, không hề bị chi phối bởi bất cứ vọng 
niệm nào đang khởi hay đang lặn đó. 

 
Từng niệm, từng niệm vẫn đang khởi và vẫn đang lặn 

nhưng chúng ta vẫn đang nhận ra không thiếu một chi tiết nào, 
chẳng khác gì máy camera đang vẳng lặng và tự nhiên kiểm 
soát dù muốn hay không muốn.  

    
Và từng niệm, từng niệm vẫn đang khởi, Tâm ta vẫn cứ 

an nhiên tự tại, tự động thấy biết rất rõ nhưng không nhiễm 
cũng chẳng chước bởi những niệm xấu hay niệm tốt ấy.  
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Trong Kinh có nói rằng: 
 

“Khéo phân biệt các pháp tướng, mà nơi đệ nhất     
nghĩa thường chẳng động” là vậy đó. 

 
Khi đã hiểu và nhận ra Bản Thể Tâm thường hằng bất 

biến, luôn vẳng lặng, thanh tịnh tuyệt đối đến như vậy, thì hỏi 
rằng thân chúng ta còn làm sao mà phạm lỗi cho được, bởi vì: 

 
“Thân Tâm chẳng phải hai 
Tính Tướng chính là một” 

 
 

 
 

 * 
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Chân Sám Hối 
  

 
Quỳ sám hối, con xin Phật, xin Chúa rủ lòng thương 
Cầu tha tội cho con, để rũ sạch mọi tai ương 
Nương theo Đạo, con quyết tâm thành xin sám hối 
Sợ sa địa ngục, mất hồn, mong manh hơn sương 
Tội bại hoại gia phong, tội đảo lộn luân thường 
Tội đến Diêm Vương còn kinh hãi, treo làm gương 

 
Nhưng chân hối cải nào chẳng rúng động mười phương 
Mọi tội lỗi vơi đầy, xin dốc lòng sám hối 
Tội biết bao đời, kế tiếp tội này đây thôi 
Ôi tội của con giăng khắp chốn, ngập chân trời! 
Ngạo mạn, bất hiếu, vọng ngữ, bội bạc, khơi khơi 
Không còn Đạo Lý, Kỷ Cương, Đức Hạnh trên đời! 
 
Nhưng:  
Niệm niệm vô minh biết quay về toàn chân cải hối 
Hỏi:  
Chân nghĩa sám hối nào chẳng rúng động muôn phương ? 
Nên:  
Bỗng nhiên Tâm con bừng như ánh sáng Thái Dương 
Lòng con thanh, dạ con ngát tựa một bông hồng 

 
Thế mới biết:  
Khi nhất dạ, nhất tâm hoán cải hết lỗi mình 
Là hoán chuyển tội rồi, và chuyển cả vô minh 
Tội tự tiêu, lỗi tan tành dù cao hơn núi 
Thanh tịnh Tâm này là toàn vũ trụ linh, linh… 
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Thọ Bát Quan Trai 
 

  
 Thọ Bát Quan Trai, là nương theo hạnh “Học Xuất Gia 
một ngày, một đêm” hầu tạo cái nhân xuất gia cho tương lai, rồi 
chờ một lúc nào đó, có đầy đủ nhân duyên là khi việc Đời đã trọn 
và cái giây phút việc Đạo cũng muốn vẹn, thì sẽ xuất gia theo 
bước chân Thầy Tổ để giải quyết vấn đề là làm sao vĩnh viễn giải 
thoát Sinh Tử Luân Hồi, là nguyên nhân, nguồn gốc của mọi 
phiền não, khổ đau trong cõi Sa Bà này! 
 
 Thọ Bát Quan Trai là để giúp cho những ai còn đa đoan, 
và còn trách nhiệm với gia đình: cha mẹ, vợ chồng, con cái; còn 
vì hoàn cảnh, vì gánh nặng riêng của cuộc đời, nhưng đã thấm 
thía mọi phức tạp, phiền não, mất còn, đau thương trong ái dục, 
trong danh vọng, tiền tài! Ngoài ra, còn luôn khắc khoải một việc 
khổ não nhất mà không sao tránh khỏi, cũng không sao chấm dứt 
được, đó là việc “Sinh, Già, Bệnh, Chết”. 
 
 Thọ Bát Quan Trai cũng là để giúp cho những ai đã khá 
thấm nhuần Đạo Pháp, đã hiểu rõ sự huyễn hóa vô thường ở đời, 
nên rất muốn buông bỏ tất cả để tìm một lối thoát, nhưng vì hoàn 
cảnh chưa cho phép. Do đó các vị này thường hay đi Thọ Bát 
Quan Trai để lấy nhân xuất gia cho tương lai. 
  
 
             
 

*
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Thọ Bát Quan Trai 
  

 
Thọ Bát Quan Trai sáng đẹp tựa sao mai 
Tập xuất gia thật chuyên, nghiêm trọng miệt mài 
Phiền não bên ngoài, tạm gác qua một buổi 
Trai giới một ngày, tôi học hạnh Như Lai 

 
Không đua tranh, cũng không còn đúng với sai 
Không tị hiềm, cũng không còn hơn thua ai 
Giới, Định, Huệ, mục tiêu là nhân giải thoát 
Một ngày tu thôi, mà phiền não dần phai 

 
Ôi tuyệt vời thay là Thọ Bát Quan Trai! 
Tịch thanh, thanh tịnh quả một mà không hai 
Trai giới trì, còn gì oan khiên, nghiệp chướng! 
Hỏi hồng trần nào còn trĩu nặng đôi vai? 

 
Nếu tiếp tu thôi, chắc sinh tử tiêu tai 
Nếu tiến tu hoài, ắt sẽ thấy Bản Lai 
Nếu muốn giã từ mọi trần lao oan trái 
Chỉ tu, tu rồi, Ồ xem:“Tôi là ai?” 
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Công Quả 
 
 

  Rất nhiều người thích làm công quả với nhiều quan niệm 
khác nhau: 
 

Người này làm để cầu phúc. 
Người kia làm để mong đổi chác một cái gì đó. 
Người nọ làm để hy vọng tiêu tai hoạn nạn và nghiệp 
                                                                 chướng.  
Người ý chí sâu sắc hơn thì dùng công quả để thực hành, 
tức dùng công quả làm lối Tu thiết thật nhất, như các vị 
Tổ Sư ngày xưa: 

 
“Một ngày không làm, một ngày không ăn” 

 
 Làm công quả cũng là một hình thức bố thí, cúng dường. 
Thay vì bố thí, cúng dường bằng tịnh tài, vật dụng thì vì không 
có khả năng, vì hoàn cảnh không cho phép hay vì muốn cúng 
dường bằng công sức của chính mình mà ta làm công quả. 
 

Thật sự mà nói, đem sức lực của mình ra để cúng dường 
thì hỏi còn cái gì quý báu hơn? Chỉ cần chúng ta biết dùng công 
sức và tâm trí mình sao cho thật đúng mức và đúng nghĩa là khi 
bắt tay vào làm bất cứ việc gì, dù nhỏ, dù lớn, dù nặng, dù nhẹ, 
chúng ta đều làm bằng một cái Tâm tuyệt đối chú ý, bình đẳng, 
không phân biệt, không so đo, không tị hiềm, mà làm hết lòng, 
hết dạ, tận tâm, tận lực, để việc nào cũng thật trọn vẹn, hoàn mỹ 
từ A đến Z, thì đó đúng nghĩa của “chính nghiệp”, một trong 
Bát Chính Đạo. 
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Xin nói vào chi tiết hơn. Trong khi thực tập làm việc, thì 

từ việc nhỏ và nhẹ như lau bàn, nhặt rau đến việc nặng và lớn 
như khuân vác, xây cất, chúng ta đều nên hết sức thận trọng, tận 
tụy với Nhất Tâm, chú ý tột độ vào công việc mình đang làm, 
không nên khởi bất cứ niệm gì. Không niệm thiện, không niệm 
bất thiện, không niệm mua bán, đổi chác, cầu mong mà chỉ nên 
chú ý làm, đến độ cái công việc và người đang làm không phải 
là hai, tức là công việc với ta hòa nhập một. Nếu thực hành 
được như thế thì dĩ nhiên kết quả của tất cả mọi việc đều mỹ 
mãn tuyệt vời, không gì so sánh được! Vì khi đã có sự Nhất 
Tâm chú ý để làm thì kết quả của mọi việc làm ấy khó mà có sự 
sơ hở, dở dang và cẩu thả được. 
 

Bởi thế, dù muốn, dù không chúng ta đã tự động biến 
cách làm công quả thành một lối Tu Tuyệt Đối, thì đương nhiên 
cái quả của nó cũng phải Tuyệt Đối. Chính chúng ta cũng phải 
sững sờ vì cái việc làm công quả tưởng đem cúng dường cho ai, 
hay làm cho ai, hóa ra là làm cho mình và cúng dường cho 
chính mình, chứ chẳng phải cúng cho một ai khác cả. Tại sao 
vậy? 
 

 Xin quý vị nghe sơ một giải thích rất ngắn và gọn của 
đường lối Tu này. 

 
Nói về THÂN: Khi Thân đang tận tâm, tận lực xả thân, 
xả xác mà làm việc thì cái thân đang được tiêu tai 
nghiệp chướng, và cái phúc báu dù không muốn, nó vẫn 
cứ âm thầm đến với cái thân ấy. 

 
Nói về TÂM: Khi đang làm việc với Nhất Tâm chú ý 
thì đương nhiên Tâm chẳng có vọng tưởng, chẳng có 
một niệm phân biệt nào cả, thì tức là Tâm Tịnh, Tâm 
Trí Tuệ. Rất giản dị và dễ hiểu vì vọng tâm lặng thì Trí 
Tuệ hiện sáng, chứ chẳng có gì là phức tạp cả! 
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Xin nhắc lại và nhấn mạnh: Nếu lúc nào chúng ta cũng 
làm việc được y như vậy thì Thân, Tâm và việc làm đều trở 
thành đồng nhất, đồng thời, đồng lúc, nên:  

 
Khi đang làm thì Thân đang được tiêu nghiệp cũng 
là đang được phúc báu.  
 
Và khi đang làm mà Tâm chú ý tuyệt đối vào công 
việc thì sẽ không có một vọng niệm nào cả nên là 
Tâm Thanh Tịnh, cũng là Tâm Trí Tuệ.  
 
Vậy lối Tu này là “PHÚC TRÍ ĐỒNG TU”.   

 
Nếu dùng cách tu và hành này, thì đây là một lối tu vừa 

rất dễ, vừa rất vui, mà rồi chính chúng ta cũng không ngờ 
được là mình đang tu Thiền, đang thực tập Thiền ở mức độ 
thật sâu, lại cũng là đang tu theo đường lối của các vị Tổ xưa: 

  
 “Một ngày không làm, một ngày không ăn” 
 
 

 
 
                                                 *



Công Quả 

94 
 

 
 
 
 

 
 
 
Công Quả  
 
 
Khi làm công quả, ta đừng kể công 
Chấp chước công lao, công tựa như không 
Chỉ nên tận lực, dù việc lớn bé 
Chăm chú, cần cù, việc như gấm bông 
 
Tôi là việc, mà việc cũng là tôi 
Việc, tôi nhập một, vui làm như chơi 
Ngoại cảnh chẳng màng, vọng tâm tự lặng 
Làm không người làm, ồ Tuyệt Đối thôi! 
 
Làm Ba La Mật, thật là công quả 
Siêu công quả này, sinh tử phải qua 
Không chấp chước, không cầu mong, đổi chác 
Tiếp tục lâu dài, hoa nở không xa 
 
Làm công quả, mà chấp chước, mong cầu 
Chỉ được phúc báu, kiếp sau sẽ giàu 
Công danh, sự nghiệp, tuy giàu sang thật đó 
Nhưng không giải thoát, luân hồi khổ đau! 
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Bố Thí Cúng Dường 
 
 

Bố Thí, Cúng Dường là một việc vô cùng quan trọng và 
vô cùng cần thiết cho tất cả mọi người chúng ta, dù là Tu Sĩ hay 
Cư Sĩ. Đó là sự thể hiện lòng tôn kính, thương yêu, ngưỡng mộ, 
biết ơn, cũng là lòng nhân từ bác ái... và không ngờ lại là một 
lối Tu Phúc! Vì cho tất cả thì chính mình lại được tất cả!   
 

Mà được gì?  
 

Được địa vị giầu sang, phú quý trong đời này và cả những 
đời sau nữa. 
 

Tiến lên một bước nữa thì Bố Thí, Cúng Dường Ba La Mật 
tức Bố Thí bằng Tâm Từ Bi, là cách Cúng Dường Tuyệt Đối nên 
kết quả cũng được Tuyệt Đối y như vậy. 
 

Bố Thí cách này thì khi chúng ta cúng dường bất kỳ cho 
ai, dù là dâng Phật, dâng Chúa, dâng Thánh Thần, dâng thầy, 
dâng bạn, dâng người nghèo khổ, tàn tật cho đến dâng đất, đá, 
cỏ, cây... chúng ta cũng dâng đồng đều bằng một Tâm Thanh 
Tịnh, trong sáng, tròn đầy như vầng trăng tròn! Tức là không 
phân biệt, không chấp chước, không đổi chác, không mong cầu 
thì vật bố thí dù to, dù nhỏ đều được phúc báu Tuyệt Đối! Thậm 
chí vì quá nghèo không có khả năng, thì cũng chỉ cần dâng một 
bông hoa dại với tấm lòng chân thành, tinh khiết thôi! Mà ngờ 
đâu cái quả phúc lại cũng được tròn đầy, sáng đẹp y như tấm 
lòng chân thành, tinh khiết ấy! Mặc dù chúng ta không cầu 
mong gì cả, mà quả phúc nó vẫn cứ đến, chỉ vì gieo nhân nào thì 
sẽ được gặt quả nấy (có nghĩa là không tùy vào của nhiều hay ít, 
giầu hay nghèo, mà sự thật là tùy vào cái Tâm thành khẩn, tinh 
khiết). 
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 Ý nghĩa thâm sâu của bố thí Ba La Mật là khi chúng ta 
gieo nhân ba la mật thì phải được quả ba la mật, tức khi chúng 
ta cho ai, tặng ai hoặc làm bất cứ cái gì mà Tâm không trụ chấp 
vào việc đem cho, vào việc đem tặng, vào công lao của việc 
mình đang làm, thì gọi là ba la mật. Khi không trụ chấp thì tự 
động Tâm không vướng mắc vào công lao, vào vật đem cho. Mà 
đã không vướng mắc thì có khác gì Hư Không. Vậy Ba La Mật 
là Hư Không, là Chân Không, thì đương nhiên hư không tới đâu 
là phúc báu, tiền tài, danh vọng tới đó, chứ không phải là không 
được cái gì cả, như nhiều người đã hiểu lầm về nghĩa của Ba La 
Mật!  
 
 Do vậy mà Bố Thí, Cúng Dường Ba La Mật là lối Cúng 
Dường Tối Thượng, đúng cách, đúng mức và cũng là sự chân 
thật Bố Thí đúng nghĩa. Vì Ba La Mật Bố Thí, thì không có Cái 
Ta đang cho, không có Đối Tượng đang nhận và cũng không có 
Cái Vật để cho! 
 
 Còn trái lại với cách Bố Thí Cúng Dường này thì đều là 
cách bố thí, cúng dường của Tương Đối. Đó là cách bố thí của 
lòng nhân từ bác ái: có Cái Ta là Người đang bố thí, có Cái Vật 
mà ta đang cho, và có Cái Đối Tượng là Người đang nhận món 
quà ấy! 
 
 Ngoài ra còn có những cách Bố Thí không mấy tốt đẹp 
như: 
 

Bố Thí vì Tự Ngã: vì danh, vì khoe khoang, vì tị hiềm,  
         vì nịnh bợ, vì tự ái, vì muốn được đẹp mặt... 

 
Bố Thí vì lòng thương hại: cho mà không kính trọng  
                                                               người cho. 

 
Bố Thí vì mong cầu tư lợi: nghĩa là cho vì mục đích mua 
                                              bán, đổi chác, đút lót. 
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Bố Thí mà khinh khi: tức là cho một cách khinh bỉ,  
                                                                     mắng nhiếc.... 

 
 Những cách bố thí này và cách cúng dường Tương Đối 
của lòng nhân từ, bác ái đều chỉ được quả tương Đối, còn gọi là 
cái Quả Hữu Lậu! Quả Hữu Lậu thì dù của cải bỏ ra bố thí, cúng 
dường có nhiều như cát ở sa mạc, hay của đem cho có chất cao 
bằng núi thì cũng vẫn chỉ được cái quả giới hạn mà thôi, không 
gì khác được! 
 
 Tóm lại: Vì không biết, không hiểu Đạo nên ít có ai làm 
được việc Bố Thí Cúng Dường mà lại không chấp chước rằng: 
“Ta là người đang cho, ta có cái vật là tiền, là vật dụng này để 
cho, và có đối tượng là người đang nhận đồ ta cho!” Có biết đâu 
đấy chỉ là mặt Đời, mặt Hình Tướng, tức mặt HỮU VI, nên có sự 
giới hạn, có số lượng, có thời gian và có không gian nên chỉ được 
cái Quả Hữu Lậu. 
 
 Còn về mặt Đạo là mặt VÔ VI, mặt Vô Hình Tướng, mặt 
không có giới hạn hẹp hay rộng, số lượng ít hay nhiều, tức là mặt 
không có không gian và không có thời gian nên được cái Quả Vô 
Lậu, cũng gọi là Quả Ba La Mật như đã nói ở trên.  
 

Nay xin được nhắc lại một lần nữa, Bố Thí Ba La Mật 
đúng nghĩa Tuyệt Đối thì: 
 

Không có Năng: tức không có cái Ta là người đang cho  
                                                                (là cái ta Vô Ngã) 
 
Không có Sở: tức không có Đối Tượng là người đang nhận 
 
Không có vật: tức không có Cái Vật mà ta đang cho 
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Xin đừng hiểu lầm về ba chữ:  
 

Không có Ta 
Không có Người       Là không có gì hết 
Không có Vật  

 

mà nên chú ý đến lời Đức Phật nói: 
 

“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp” 
 
tức mặt Đời và mặt Đạo không hề rời nhau do đó Hữu Vi, Vô Vi 
không phải là hai; Vô Tướng, Hữu Tướng chỉ là Đồng Nhất Thể.  
 
 Vậy: hai mặt Hữu Tướng và Vô Tướng đã không bao giờ 
tách rời nhau, thì việc Bố Thí Cúng Dường dĩ nhiên cũng được y 
như thế. Vì vậy khi bố thí, chúng ta nên làm trong sự hiểu biết 
tường tận, rốt ráo - nghĩa là làm với sự chân thành, kính cẩn và 
Nhất Tâm Thanh Tịnh, không một vọng niệm chấp chước - thì 
việc bố thí ấy, tự nó đã trọn vẹn cả Đời lẫn Đạo rồi! 
 
 
 
 

* 
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Bố Thí Cúng Dường 
 
 

Việc bố thí cúng dường đẹp tựa ánh Thái Dương 
Khiêm cung, trang trọng, một dạ chân thành dễ thương 
Đừng chấp chước công này to,  
                           của tôi thật nhiều và thật lớn 

 Nhưng: Không bằng Tâm thành, của chỉ một đồng còn hơn 
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Mong cầu đổi chác trong việc bố thí cúng dường 
Ngã, Pháp trụ chấp, tập khí còn chưa xả buông 
Không Ba La Mật, không phải chân cúng dường bố thí 
Còn ta cho, người nhận, còn mọi đường vấn vương 
 
Ba La Mật mới chân thật bố thí cúng dường 
Công, của dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương 
Không năng, không sở cũng chẳng vật gì bố thí 
Chỉ một Tâm này, đồng thanh tịnh khắp muôn phương 
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Tập Khí  
    
 

Có nhiều người nói rằng chúng ta ai cũng có Phật Tính 
rồi, thì cần gì phải tu! Cứ thỏng tay vào chợ, cứ đi làm việc xã 
hội, việc thiện là xong. Nhưng trong thực tế không phải thế: vì 
đã là con người thì ai cũng có những thói hư, tật xấu; những thứ 
ấy gọi là Tập Khí. 
 

Tập Khí này của chúng ta thật sâu dầy, kiên cố, vì nó đã 
được hun đúc từ bao đời, bao kiếp không thể đếm nổi! Bởi Tập 
Khí mà chúng ta bị phiền não không bao giờ dứt, Sinh Tử Luân 
Hồi chẳng bao giờ ngưng! Và cũng vẫn chính những Tập Khí ấy 
đã che mất Chân Tâm Phật Tính sẵn có của mình! 
 

Để hết phiền não, khổ đau, để thoát khỏi Sinh Tử Luân 
Hồi, thì chỉ có một cách là phải tu. Tu làm sao cho thật nghiêm 
chỉnh, tu làm sao cho đúng Chính Pháp để nhận lại được Chân 
Tâm, Phật Tính. Đồng thời chúng ta cũng phải buông bỏ mọi 
tập khí như tham, sân, si, ái dục, danh vọng, tiền tài, đố kỵ, ghét 
ghen, ích kỷ, độc ác, thủ đoạn, điêu ngoa, nhỏ nhen, độc tài, ngã 
mạn, tranh chấp, cố chấp... Có như thế mới thật là tu, còn cứ 
chứng nào tật nấy, càng tu thì Tự Ngã lại càng cao, càng tu danh 
tài, ái dục lại càng nặng, thì tu như thế chẳng được cái gì! 
 

Xin chú ý: nhiều người hiểu lầm nghĩa buông bỏ ở đây 
là vứt bỏ gia đình, vợ chồng con cái, tiền tài, danh vọng đi, thì 
sợ hãi không dám tu, nhưng xin thưa rằng tùy hoàn cảnh là tu sĩ 
hay cư sĩ, mà buông nhiều hay buông ít. Nghĩa buông bỏ với 
người tu tại gia chỉ là buông bỏ cái Tâm, đừng dính mắc vào 
những thứ ấy mà thôi. 
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Tập Khí 
 
 

Tập khí ôm theo bao kiếp đời 
Nâng niu, chiều chuộng chẳng xa rời 
Ghét ghen, kỳ thị lồng tia mắt 
Tranh cãi, hơn thua chẳng nhượng lời 

 
Ý kiến, việc làm cho tuyệt đối 
Nhỏ nhen, thù hận ngất lưng trời 
Hung hăng chửi mắng, trông kỳ quái 
Mặt chảy nặng, dài, thật khó coi 
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Khổ quá đi thôi, tập khí ơi! 
Điêu ngoa, quỷ quyệt, hại danh người 
Ham tiền, ham dục, ham lười biếng 
Ham lợi, ham quyền, mãi chẳng ngơi 

 
Độc ác, sân si, ngã mạn chơi 
Khổ đau, chẳng sợ nghiệp luân hồi 
Tập khí tột cùng, thà ôm chết! 
Dù chết còn mang mãi không thôi 

 
Ngu si, tập khí đáng thương ôi, 
Ôm mãi làm chi chẳng chịu rời 
Không bỏ đi thời, thôi đành chịu 
Sau đây ác đạo khó sao lui! 
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Ngạo Mạn 

 
 

Người ngạo mạn, lội bơi trong vọng tưởng 
Tưởng ta tài, đức hạnh trội hơn ai 
Tưởng ta khôn, sành sỏi một không hai 
Tưởng ta giỏi, tuyệt luân trong thiên hạ 
 
Ngờ đâu! 
 
Ngờ đâu: ngạo mạn thật vô minh 
Ngờ đâu: ngạo mạn tạo điêu linh 
Ngờ đâu: ngạo mạn khiến người khinh 
Ngờ đâu: ngạo mạn gốc tử sinh 
 
Tỉnh lên gạt bỏ vô minh 
Cho tâm an lạc, cho mình, người vui 
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Phản Bội 

 
 

Bội phản, thói thường là bệnh của chúng sinh 
Chính nhân, chính quả, tạo dệt cảnh lầm than 
Phản cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, đất nước 
Mình phản bội mình, mà ngỡ phản nhân gian! 
 
Dưỡng dục sinh thành, như cỏ dại rêu xanh 
Bội phản mẹ cha, nào cần chi hiếu hành 
Trai gái, vợ chồng thề trọn nghĩa trung thành 
Mới ngày hôm ấy, mà nay vầng trăng đã khuyết! 
 
Tình bằng hữu khít khao, như dài lâu da diết 
Để ngày nay, tặng bài vĩnh biệt bi ca! 
Anh chị em thương yêu, ruột thịt một nhà 
Ấy cũng tị hiềm, phản bội cách nhau xa! 
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Nước Việt ta, trên bốn ngàn năm sử sách 
Vội nỡ quên đi, dòng máu đỏ da vàng 
Lưu vong đây, là thử thách trí hùng anh 
Vong bản, bội phản, làm sao không đáng trách! 
 
Phản bội, hạt giống vô minh sao quái ác 
Gây tóc tang, luân hồi, tử sinh sống thác 
Kiếp kiếp, đời đời gieo rắc quả, rắc nhân 
Bình thản, âm thầm mà khổ đau tan tác! 
 
Thôi ngừng bội phản, để ra ngoài, lầm lạc 
Hoán chuyển đi, nhân hạt giống tột vô minh 
Trung thực thôi, từ bi, trí đức, hy sinh 
Theo chân đức Từ Tôn, vượt mê về giác 
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Nịnh Hót 

 
 
Chớ nịnh hót, và cũng chớ ưa hót nịnh 
Nịnh hót này, cũng là bịnh của chúng sinh 
Gây phức tạp, tạo biết bao điều khủng khiếp 
Mang hãi hùng, mang cả thảm họa, điêu linh 
 
Vua chúa ngày xưa nghe gian thần hót nịnh 
Để nước mất, nhà tan, vạn cảnh đao binh 
Nịnh hót giỏi, gây tang thương cùng chết chóc 
Nịnh hót hay, làm điêu đứng cả quần sinh 
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Nịnh hót vì muốn đạt danh vọng, hiển vinh 
Nịnh hót vì muốn đạt tiền tài, chức vị 
Nịnh hót vì tham lam hay đầy ác ý 
Nịnh hót vì muốn đạt nhan sắc đẹp xinh 
 
Bệnh nịnh hót, cũng do hạt giống vô minh 
Chớ có nghe, cũng chớ dùng lời hót nịnh 
Ai mắc phải đều nên tìm thầy chữa bịnh 
Để xả buông tận gốc, hạt giống vô hình 
 
Chớ luyến tiếc chứng bịnh đó hại thân mình 
Liên hệ cả vũ trụ và cả quần sinh 
Ưa nó, dùng nó, nào khác chi độc dược! 
Tránh xa đi, cho thanh tịnh với yên bình 
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Nghề Nghiệp 
  
  

Danh từ “Nghề Nghiệp” tượng trưng cho muôn mặt đời 
rất là phức tạp, mà lại cũng rất là giản dị trong Thế Gian này!  

 
 Tại sao phức tạp?  
 

Chỉ vì thành kiến của con người quá ư chấp chước! Nào 
là nghề này trí thức, nghề nọ lao động, nghề kia hèn hạ, nghề 
đó cao sang ...  

  
Có nhiều vị đã quá tự tôn, tự tác, tự đặt cho mình một 

địa vị thật cao sang, thật quí phái, thật trí thức... nên cũng thật 
là ngã mạn, thật là ích kỷ, thật là khinh người và dĩ nhiên là họ 
ít có lòng Từ Bi, Bình Đẳng, và thiếu sự tươi mát. Chỉ vì họ 
không phải là người có Trí Tuệ thật sự như họ đã lầm tưởng! 
Nếu quả thật là người có Trí Tuệ, thì trong cái Trí Tuệ ấy, vốn 
dĩ đã có sẵn những đức tính căn bản như Đạo Đức, Khiêm 
Cung, Từ Bi, Bình Đẳng, Tươi Mát Tuyệt Đối. Do đó mà tự 
động người ấy đã và đang thể hiện cái Vô Ngã trong mọi thời, 
mọi lúc... chứ có đâu lại đảo điên, khờ khạo như vậy! 
 

Có nhiều vị lại quá tự ti, đã tự đánh giá trị của mình quá 
thấp! Với những tư tưởng lệch lạc: nào là mình ngu dốt, nào là 
mình không sang trọng, nào là mình không quí phái, nào là 
mình không giầu sang... nên đã có nhiều mặc cảm mà trở thành 
con người không cầu tiến, ủy mị, hèn nhát trong sự bất mãn, 
cộc cằn để dễ sân hận! Đương nhiên những vị này cũng không 
có Trí Tuệ! Bởi Vô Minh si mê, tự ti quá mức, nên đã bị che 
lấp đi cái căn bản “Vạn Đức” vốn sẵn có của mình! 
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Trong thực tế, thì dù tự tôn hay tự ti đều là vô minh cả! 
Đều cùng ở trong cái Tâm Thức Nhị Biên của dòng nhân quả 
nghiệp báo thiện ác, ác thiện! Để rồi cứ triền miên chìm nổi mãi 
trong Luân Hồi sinh tử, tử sinh! Cho đến một lúc nào đó, một 
kiếp nào đó, các vị Nhị Biên ấy khi được gặp duyên lành, cũng 
là hội đủ Nhân Duyên thì sẽ tự nhận ra: “Cuộc đời là Vô 
Thường! Mọi trò Danh, Tài, Ái, Dục, được, thua, mất, còn... cho 
đến chính Bản Thân mình, tất cả đều chỉ là huyễn mộng!” Khi 
nhận ra được như vậy, thì cuộc đời của họ sẽ bớt phức tạp ngay. 
Họ sẽ tự biết khiêm cung, tự biết hạ Ngã, và chịu học hỏi, tìm 
tòi đúng đường lối Chính Pháp để tu hành tinh tấn mãi cho đến 
khi Giác Ngộ, là tự động được giải thoát cái Tự Ngã của mình 
ra khỏi vòng dây xiềng xích nặng nề của Thế Giới Nhị Biên 
Sinh Tử!  

 
 Và lúc ấy họ mới thấm thía được lời của Đức Thế Tôn 
dạy trong Kinh: “Muôn loài hữu tình chúng ta, nước mắt của ai 
cũng mặn và máu của ai cũng đỏ như nhau! Chẳng có ai lại có 
cái giầu, cái sang hay cái nghèo hèn sẵn ở trong máu cả!” Mà 
có chăng chỉ là cái thành kiến chấp thật, chấp giả của Tâm 
Thức Nhị Biên giả dối mà thôi! 

 
 Vũ Trụ Vạn Vật dường như có muôn hình, vạn trạng và 
muôn cá tính sai biệt nhau! Chỉ vì Nhân Quả của chúng ta khác 
nhau nên đã tự chiêu cảm nghiệp lực tương ứng cũng khác 
nhau! Do đó có Nghiệp Báo Thiện Ác khác nhau, mà có những 
nghiệp báo đã được an bài để: 

 
Thọ hay Yểu 
Đẹp hay Xấu 
Giỏi hay Dốt 
Sang hay Hèn 
Khỏe hay Yếu 
Giầu hay Nghèo ... 
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 Nhưng người đời lại cứ lầm tưởng những sự khác biệt đó 
là số mạng tốt/xấu, hên/xui vì họ còn mê man trong Vô Minh, 
nên dễ đi vào mê tín dị đoan: hết chấp hên, chấp xui lại chấp thật, 
chấp giả! Nào là mình giỏi hay dốt, sang hay hèn để cao ngạo, 
hay mặc cảm khổ đau rồi than Trời trách Đất! Chỉ vì không hiểu 
Định Luật Nhân Quả của thiện ác do chính mình tự tạo, tự chiêu 
cảm, rồi tự phải lãnh Nghiệp Báo! Tất cả đều là do Vô Minh, mà 
thậm chí có rất nhiều người đã tự xưng mình là dân trí thức 
nhưng cũng lại đi vào mê tín dị đoan! Họ đi cầu, đi xin, đi nài, đi 
nỉ với những ai có Thần Quyền để ban cho họ cái này, cái kia! 
Có biết đâu chẳng ai cho ai được cái gì cả! Mà chỉ là tự mình tạo 
thêm cái Tâm Tà! Để gây thêm tội lỗi nhiều hơn, Nhân Quả nặng 
nề hơn, để rồi lĩnh Nghiệp Báo đau thương hơn cho những kiếp 
kế tiếp... 

 
 Nếu có thể cho và cứu được thì Đức Phật từ bi đến thế đã 
cho và cứu tất cả chúng ta từ lâu rồi!  

 
 Cho nên muốn chuyển hóa dòng Nghiệp Lực của mình, 
thì phải tự mình Tu và tự mình chuyển hóa chính mình, vì có tu 
mới có chuyển, còn không chịu tu thì cũng không thể chuyển 
được!  

 
 Do lẽ đó: 
 

Tu nhiều thì Nghiệp sẽ chuyển nhiều 
Tu ít thì Nghiệp sẽ chuyển ít 
Tu tối đa thì Nghiệp sẽ chuyển tối đa... 
Còn không tu thì đành chịu cảnh đọa đầy do chính mình 
tự gây Nhân nào sẽ gặt Quả nấy! 
 

   Sự giầu nghèo, đẹp xấu, là do Nhân Quả tương ứng, vì 
vậy mà tất cả đều là do chính chúng ta tự định đoạt cho bản thân 
mình! Thấy thì như rất phức tạp, nhưng lại cũng rất giản dị! Vì 
“Cột” hay “Cởi” vẫn là do chính mình mà thôi! Đó là Chân Lý 
đứng đắn, Trí Tuệ và Bình Đẳng Tuyệt Đối! Nó vượt ra ngoài 
mọi Tôn Giáo, mọi tranh luận bàn cãi của tất cả những bộ óc, vì 
dù siêu đẳng đến đâu cũng vẫn chỉ là kiến thức Thế Gian!  
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Nếu đã hiểu tất cả chỉ vì nhân quả đã an bài cho từng cá 
nhân thì nếu chúng ta không chịu tu sửa, mà còn cứ bướng bỉnh 
do những  khái niệm cao hay thấp, sang hay hèn, về nghề nghiệp 
(do Tâm Thức vô minh phân biệt của chúng ta tự đánh giá trị về 
mình, về nghề nghiệp của chính mình) thì sẽ không sao tránh 
được Nhân Quả và Nghiệp Báo.  
 

Trong Đạo Pháp thì bất cứ là nghề nghiệp nào ở Thế 
Gian cũng đều bình đẳng, giá trị như nhau. Không hơn cũng 
không kém, không cao cũng không thấp, không sang cũng không 
hèn... Chẳng qua nó chỉ là những “nghề chuyên môn hay không 
chuyên môn” để hữu dụng cho đời nói chung, và cho chính cuộc 
sống cá nhân để nuôi thân mình và gia đình của riêng mình !  

 
Thật ra mọi nghề nghiệp đều không dính dáng, liên hệ 

gì đến dòng giống, máu huyết của bất cứ cá nhân ai về sự giầu 
sang hay nghèo hèn, để mà chúng ta vênh vang tự đắc hay tủi 
phận hờn duyên! Chung qui chỉ là khéo tu hay vụng tu mà 
chúng ta có cái Thân đẹp hay xấu, cái Trí giỏi hay dốt, sự 
nghiệp giầu hay nghèo, và cái nghề hiện tại cho cuộc sống 
được sung túc hay không sung túc. Đó chỉ là sự an bài cho mọi 
sự mọi việc do nghiệp quả thiện ác của chính chúng ta!  

 
Khi hiểu thế, thì chúng ta không nên u mê, chấp chước 

rồi ngã mạn, khinh người trong sự thành công về nghề nghiệp 
hiện hữu của mình, trong cuộc sống hiện tại! Để tránh mọi 
Nghiệp Báo Nhân Quả của sự tự tôn!  

 
Khi hiểu thế, thì chúng ta không nên u mê, chấp chước 

rồi tủi phận hờn duyên, than mình, trách người khi không được 
thành công về nghề nghiệp hiện hữu trong cuộc sống hiện tại! 
Để tránh mọi Nghiệp Báo Nhân Quả của sự tự ti! 

 
Tóm lại, ta nên hiểu rõ rằng Nhân Quả Nghiệp Báo là 

do chính chúng ta tự tạo, chứ không phải một ai khác tạo nên 
cho mình! Dù Phật hay Chúa, có từ bi, thương xót đến đâu, 
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cũng không thể thưởng hay phạt chúng ta được. Các Ngài chỉ 
có thể hướng dẫn chúng ta bằng những phương pháp hữu hiệu 
nhất của các Ngài mà thôi. Còn phần chúng ta là phải tự tu học, 
tự thực hành sao cho đúng y như Chính Pháp đã được trao 
truyền ấy. Nếu tu được như vậy thì mục đích giải thoát trước 
sau gì cũng sẽ phải thành tựu.  

 
 Tuy nhiên, nếu muốn thành tựu, thì chúng ta cũng phải 
có lòng nhiệt thành, nỗ lực, siêng năng, can đảm, hy sinh, và 
nhất là hãy tự từ bi, tự chung thủy tuyệt đối, để không bao giờ 
bội phản chính mình và người! Ta chỉ cần sống thật trung thực, 
luôn luôn biết ăn năn, sám hối, và cũng luôn luôn tự kiểm điểm 
chính mình, để sửa đổi mọi tội lỗi sai lầm cho được vẹn toàn cả 
Lý lẫn Sự. 

 
 Khi sự tu hành được đến độ tỉ mỉ, thì đương nhiên chúng 
ta sẽ cẩn trọng trong mọi hành động của Thân Khẩu Ý để 
không còn tạo thêm Nghiệp tội lỗi, cũng như không còn tự đem 
Thân Tâm mình mà nhận chìm mãi trong mọi ân oán, oán ân, 
để mà vay trả, trả vay nữa! 

 
 
 

 Chú ý 
Mọi danh từ, lời nói: Nhận chìm, tự tôn, tự ty, giầu/nghèo, 
sang/hèn, giỏi/dốt, cứu cánh v..v.. đều là phương tiện, đều là 
giả  danh. 

 
 
  
                                      * 
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Nghề Nghiệp  

 
 

Phúc báu, nhân quả đều do cái Nghiệp 
Sĩ, Nông, Công, Thương, ta đừng phân biệt  
Lợi ích như nhau, cùng đều tôn quí 
Ta sống dựa nhau, nào ai hơn thiệt? 
 
Nghề Tổng Thống, lo điều động đất nước 
Nghề Nhà Binh, bảo vệ giữ non sông 
Nếu không gạo thóc, ta làm sao sống? 
Ai xây nhà, tạo vật dụng, ta dùng? 
 
Không có những nhà kiến thức thế gian 
Thì nhân loại cũng lâm cảnh lầm than 
Lợi nhân gian nhưng cũng lợi chính mình 
Nên không tự tôn, cũng đừng ngạo mạn 
 
Lao động tay chân, cực khổ đừng than 
Mồ hôi nước mắt, đóng góp giang san 
Ôi! Hy sinh này, vô cùng cao quí 
Đừng tự ti, ta nào khác ông quan? 
 
Danh vọng, chức vị, cũng nên tán thán 
Vì tu lâu, phúc báu ở trần gian 
Dù thông minh nhưng vẫn phải học hành 
Nghề nghiệp nào, chẳng ngát tựa hương lan 
 
Không cách chi mà, ta tách rời đâu 
Máu chảy, ruột mềm hỏi có thương đau? 
Không xa cách, Ồ! chúng ta đồng nhất 
Ôi! Tuyệt vời, phải ta vẫn là nhau ? 
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Cảnh Làm Dâu, Làm Rể 

Của Đạo Và Đời 
  
  

Trên đời này  gần như hầu hết đàn bà ai cũng phải Làm 
Dâu, và cũng thế, hầu hết đàn ông ai cũng phải Làm Rể, không 
Trực Tiếp thì cũng Gián Tiếp! Không phải là tất cả nhưng phải 
nói thật rằng: cảnh Làm Dâu của Người Á Đông vô cùng đau 
thương, vì những sự cay nghiệt thái quá đối với Nàng Dâu 
chẳng khác gì quân thù, quân hằn của các Bà Mẹ Chồng và gia 
đình nhà Chồng! 

  
Thường thường các Ông Làm Rể tương đối dễ chịu hơn 

vì: “Dâu là Con, Rể là Khách”. Nhất là những chàng rể có tiền, 
có tài, có danh vọng, có địa vị, có quyền thế cao sang thì được 
kính trọng, nể vì: đấy là những “Ông Rể” thượng khách. 

 
Cũng có nhiều cảnh Làm Rể rất tang thương ở khắp mọi 

nơi, và ở ngay tại nước Hoa Kỳ này. Nhiều chàng rể bị khinh 
khi vì nghèo, vì cô thế, vì bất tài, vì không đủ mọi tiêu chuẩn 
mà người ta mong muốn! Những người con rể này đã chẳng 
được là “Khách”, trái lại còn bị đối xử như kẻ ăn người ở. Bị 
nhục mạ, mắng chửi, chẳng còn chút nhân vị gì của con người! 
Tuy nhiên, không phải gia đình nào đối với con rể cũng thế! 
Cũng có rất nhiều gia đình thương yêu con rể như con trai dù 
giầu, dù nghèo, dù sang hay hèn cũng vậy! 

 
Về phần các Bà, các Cô làm dâu thì phức tạp, bi lụy hơn, 

nhiều trở ngại hơn! Trừ các Công Chúa, Tiểu Thư, các Cô 
Chiêu, các Cô con nhà giầu, Danh Gia Thế Phiệt thì gần như 
không phải làm dâu, trái lại còn được trọng vọng, nể nang, nên 
những nàng dâu này chẳng phải là “Dâu”, là “Con” mà là “Bà 
Dâu”! 
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 Còn đa số gần như hầu hết cảnh Làm Dâu Con, đều bị 
nhiều cay đắng, nước mắt chan cơm! Ngoài sự cắn đắn, chửi rủa 
cay nghiệt đã đành, nhiều khi còn bị đánh, bị hành hạ hàng 
ngày, ngay cả những lúc bụng mang dạ chửa! Nhiều cô dâu bị 
hành hạ đến chết! Nhiều cô dâu không chịu nổi sự nhục nhằn 
nên phải tự tử! Nhiều cô dâu bị bố mẹ chồng đánh chửi đã, rồi 
lại còn xúi giục người chồng đánh mắng thêm nữa!  

  
 Thân phận các Nàng Dâu Á Đông còn thua các cô Sen, 
cô Ở! Vì các cô Sen còn được trả tiền công và nếu không muốn 
ở nữa thì đi về nhà là xong! Còn các nàng dâu thì khác, đi không 
được, ở cũng không xong, nên đành phải chịu làm những người 
“Tù Chung Thân Khổ Sai”! Hàng ngày, hàng giờ các cô bị sống 
trong hồi hộp, lo sợ, căng thẳng, vì bị dầy vò cả tinh thần lẫn vật 
chất! Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng ác độc với con 
dâu như thế. Cũng có những gia đình thương yêu con dâu như 
con gái; nhưng trường hợp này ngoại lệ vì rất hiếm! 
  
 Thật ra thì hầu hết mọi người ai cũng có, không gia đình 
nhà chồng, thì là gia đình nhà vợ; vậy thì tại sao chúng ta lại 
không chịu suy tư xem có ai không phải là con dâu, không phải 
là con rể, không phải là bố chồng, không phải là bố vợ, không 
phải là mẹ chồng, không phải là mẹ vợ? Các vai trò này ít có ai 
tránh được! Trừ phi sống độc thân không vợ, không chồng thì 
không nói làm gì, nhưng hầu hết hỏi có mấy ai mà không phải 
Làm Dâu Làm Rể ? 
 
 Nếu chính mình đã từng Làm Dâu, đã từng quá đau khổ 
vì sự cay nghiệt, hành hạ, chà đạp vô nhân đạo của nhà chồng, 
đã từng khóc lóc, than Trời trách Đất, thì đương nhiên là mình 
đã có đầy kinh nghiệm đau thương! Và cũng đã từng biết tội 
nghiệp, thương cho chính bản thân mình, thì tại sao hiện tại lại 
không thương con dâu của mình? Sao nỡ đặt nó vào hoàn cảnh 
khốn khổ của mình thời ấy? Rồi lại tự chính mình chủ động để 
lập lại và tiếp diễn vai trò của những bà mẹ chồng đanh ác khi 
xưa! Tự mình diễn xuất y hệt, là lại đi đúng con đường cũ là 
dẫm, là in vào những bước chân hãi hùng, khủng khiếp của 
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những bà mẹ chồng tàn nhẫn đó! Tại sao không sâu sắc nhìn vào 
hiện tại để thấy rõ người con dâu này, chính là con thật sự của 
mình vì:  

  

 Họ phải thay tên, đổi họ theo nhà chồng 
 Họ đã sinh con, đẻ cái, nối giòng, nối giống cho nhà 
                                                                                 chồng 
 Họ lo giỗ, lo Tết của nhà chồng. 
 Họ tận tụy gánh vác mọi công việc lớn nhỏ của nhà chồng 
 
nghĩa là họ hoàn toàn hy sinh phục vụ bên chồng! Còn bên cha 
mẹ đẻ của họ thì gần như không nhiệm vụ và không trách 
nhiệm! Hỏi rằng có tội nghiệp cho thân họ không? Và liệu nàng 
dâu ấy có xót xa cho cha mẹ ruột của họ không? 
 
 Nếu thấy rõ được tầm quan trọng của những người con 
dâu thì sẽ dễ dàng thông cảm, để rồi chẳng những thương yêu 
mà còn biết ơn họ nữa! Chứ không phải chỉ yêu cháu mà lại ghét 
con dâu là người mẹ ruột của đứa cháu mình! 
 
 Ngày nay nền văn minh hiện tại được hấp thụ nhiều, nên 
dân Á Đông chúng ta cũng đã biết tôn trọng “nhân vị” con 
người khá hơn xưa, do đó cảnh Làm Dâu cũng bớt dần, nhưng 
chưa hoàn toàn hết hẳn vì: 

 

“Đôi khi vẫn còn thấy có những Nàng Dâu với những giọt 
nước mắt sụt sùi, và những tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ!” 

 

Đời nay cũng có nhiều sự lạ, đi ngược lại với Đời 
xưa một cách thái quá là:  
 
 Có rất nhiều Đấng Mày Râu và nhiều Bố Mẹ Chồng đang 
than van khóc lóc vì bị các Nàng Dâu Đời Nay được đà của “xứ 
văn minh”, cậy vào luật lệ của xứ này, nên đã đi quá trớn! Bắt 
nạt, hành hạ cha mẹ chồng và đối xử tàn tệ với các ông chồng! 
Đòi cái này, đòi cái kia, nếu không thỏa mãn được những nhu 
cầu đòi hỏi ấy thì ly dị, và khi ly dị thì lấy gần hết tài sản của 
chồng! Phải chăng đây là Nhân Quả Nghiệp Báo của những đời 
trước? Nhưng dù là Nhân Quả chăng nữa, thì những hành động 
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trả đũa này vẫn tạo Ác Nghiệp, vẫn phải trả Quả không thể nào 
tránh được cho những nàng dâu đang hành xử một cách không 
“tim”, không “óc”, không từ bi, không nhân đạo chút nào! 

 

 Cảnh Làm Dâu của “Đời” đã lắm bi ai, nhưng 
cảnh Làm Dâu của “Đạo” còn truân chuyên, bi lụy hơn 
nhiều:  
 

Quí vị ngoài “Đời” chỉ có một mẹ chồng, một gia đình 
nhà chồng thôi; còn các vị xuất gia thì có vạn, có triệu mẹ chồng 
và gia đình nhà chồng, nên không những phải Làm Dâu “Nội 
Bộ” mà còn phải Làm Dâu cả “Ngoại Bộ” nữa! 
  
  Cảnh Làm Dâu trong “Nội Bộ”  

  
là Làm Dâu các vị Thầy, các vị Trưởng Thượng, và các 

bạn đồng tu trong  Tu Viện, trong Thiền viện hay trong Chùa…  
 
 Nhưng việc Làm Dâu “Nội Bộ” của những Vị Xuất Gia 
Đi Tu là tự nguyện để được sự dậy dỗ, mắng chửi và đôi khi cần 
cả sự đánh đập nữa… Mục đích là để sửa đổi mọi sự bướng 
bỉnh, ngoan cố, gàn dở, mọi thói hư tật xấu vì tư lợi của Tự Ngã 
như phạm giới luật, lười biếng, ghét ghen, gian dối, ich kỷ... 
 

Nếu là Đệ Tử, có lòng nhiệt thành, ngoan ngoãn, chịu vâng 
lời, chịu thi hành triệt để Nội Qui, Ngoại Qui cũng như những 
lời dạy bảo của Thầy, thì đương nhiên họ tự biết kính trên, 
nhường dưới, đồng thời biết nghe theo những lời khuyên, những 
khích lệ tốt của các bạn đồng tu… Cứ như thế mà tinh tấn mãi 
thì trước sau gì chẳng trở thành một Vị Chân Tu gương mẫu, 
đức độ đúng nghĩa! Lo gì giây phút Giác Ngộ không tới và mục 
đích Giải Thoát Phiền Não, Sinh Tử cũng được toại nguyện. 
 
 Trường hợp những ai Tu Hành được “thuận duyên”  
 
nên đã gặp được đúng nơi, đúng chỗ, đúng Minh Sư, đúng bạn 
hiền, sự  huấn luyện và huấn nhục đúng đường lối chân chính để 
được Đập Ngã và được Tiêu Nghiệp! Đây là lối Tu rất khắt khe, 
sắt thép nhưng trong đó có đầy lòng từ bi và thương yêu… Sự 
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xót thương Đệ Tử với những hy sinh của các vị Thầy được biểu 
lộ vô cùng kín đáo qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua hành động 
nhưng ít ai có thể nhận ra!  
 
 Đường lối huấn luyện và huấn nhục này không ngoài mục 
đích giúp Hành Giả được Tiêu Nghiệp, Đập Ngã một cách tối đa, 
cũng là đường lối “Niêm Hoa Thị Chúng, Trực Chỉ Chân 
Tâm” của Đức Phật, tiếp nối là ngài Ma Ha Ca Diếp cho đến Bồ 
Đề Đạt Ma là Tổ thứ hai mươi tám, đồng thời ngài cũng là Sơ Tổ 
khi sang Trung Hoa. Rồi kế tiếp là nhị Tổ Huệ Khả, tam Tổ Tăng 
Sán, tứ Tổ Đạo Tín, ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, lục Tổ Huệ Năng… và 
các con, các cháu, các chút chít là chúng ta vẫn tiếp tục.  
 

Thời Lai Quả Thiền Sư, Hư Vân Thiền Sư ở Chùa Cao 
Mân bên Tầu, cũng không xa chúng ta bao nhiêu! Còn gần đây 
nhất là Thiền Sư Philiph Kapleau đã tu tập với các Vị Thầy 
Harada, Yasutani bên Nhật. Hiện tại lối tu này vẫn còn tồn tại 
ngay tại Hoa Kỳ như ở Rochester Zen Center, Nữu Ước, Chicago, 
San Diego, Hawaii, Đức, Bỉ, Mễ Tây Cơ v.v... 
 
 Trường hợp những Vị Thầy cưng chiều Đệ Tử quá độ 
 

Ngược lại với đường lối tu ở trên, có nhiều nơi các Đệ 
Tử hoàn toàn đã không phải Làm Dâu, mà lại còn được những 
vị Thầy cưng chiều quá độ! Không hề cứng rắn, ít luật lệ, để 
thao túng thái quá, miễn sao có Đệ Tử đi ra, đi vào “Làm Cảnh” 
là được rồi.  
 

Tu hành như thế chẳng được gì, mà chỉ tạo thêm Ngã Mạn 
và Nghiệp Dữ do chính mình và cũng do sự cung kính, lễ lạy, 
cúng dường của người đời vô tư. Người đời chỉ nhìn các vị Tu 
Sĩ qua những Chiếc Áo Thầy Tu mà thôi, chứ không cần biết ai 
là Chân Tu, ai không phải là Chân Tu. Do đó mà họ cứ lễ lạy, 
cung kính, và cúng dường. Sự dễ dãi vô minh của các Phật Tử 
đã làm cho các vị Tu Sĩ không mấy chân chính ấy càng tạo thêm 
Nghiệp nặng hơn! 
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 Trường hợp những ai Tu Hành bị “nghịch duyên”  
  
 Còn trường hợp của những người dâu con cũng là những 
Đệ Tử bị ở trong cảnh “nghịch duyên”! Vì Nghiệp Quả của họ 
quá nặng, nên đã không gặp đúng nơi, đúng chỗ, đúng Thầy, 
đúng Bạn, mà lại gặp phải những Tổn Hữu Ác Đẳng! Các vị 
Hành Giả này bị Thầy lợi dụng tối đa, và bị chà đạp, nhục mạ, 
hành hạ, đánh đập tàn nhẫn! Không phải vì lòng từ bi, dậy dỗ, 
thương yêu mà vì tập khí sân hận, ích kỷ, ác độc của Thầy, và 
cũng vì Thầy đang cần có người để trút đi những Cơn Sân Hận 
đó, thì còn ai tốt hơn là Đệ Tử của mình, là những người vô tình 
bị hy sinh mà không biết!  

 
 Hoàn cảnh của những vị Tu Sĩ đáng thương này có khác 
gì hoàn cảnh của những Nàng Dâu ngoài đời bị đối xử tàn tệ, Vô 
Nhân Đạo đâu! Vì thế, nhiều người không chịu nổi cảnh Con 
Dâu Câm bị hà khắc quá mức, đã làm tinh thần họ căng thẳng, 
Nội Tâm đớn đau nên đã có: 
 

Nhiều người trở thành điên điên, khùng khùng!  
Nhiều người đã phải treo cổ tự tử như một số Chùa Nữ ở 
bên Tầu, và cũng là ở khắp mọi nơi trong các Tu Viện, 
Thiền Viện, các Chùa của các nước Á Đông! 

 
 Cảnh Làm Dâu “Ngoại Bộ” 
 
 tức là cảnh Làm Dâu tất cả mọi người ngoài đời của các 
vị Tu Sĩ, các vị xuất gia.  
  

Các vị Tu Sĩ phải làm dâu từ người già tới người trẻ, đủ 
mọi tầng lớp, và mọi chủng tộc ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi dù 
muốn hay không muốn. 
  

Cảnh Làm Dâu Ngoại Bộ của những vị Xuất Gia: có 
nghĩa là phải làm dâu gần như hầu hết mọi người, và mọi người 
đều trở thành “cha mẹ chồng” của tất cả các vị Tu Sĩ, dù ở bất 
cứ Tôn Giáo nào, cũng không thể thoát khỏi những con mắt đầy 
khắt khe, chấp chước quá ư “vô lý” cùng với những thành kiến 
độc đoán và kiên cố không gì thay đổi được như: 
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 Nếu đã đi tu rồi thì: 
 
 Không được than van, cằn nhằn, nói nhiều mà phải “luôn 
luôn im lặng”! 
 
 Không được nói bất cứ cái gì về những người đồng tu, là 
người đã Xuất Gia đi tu, dù họ có tội nặng đến đâu! Nếu nói là 
bị “Khẩu Nghiệp”! 
 
 Không được nói động đến bất cứ ai, dù người ấy có tội 
lỗi đến đâu, nếu nói cũng là bị “Khẩu Nghiệp”! 
 
 Không được phản ứng gì hết khi bị ai mắng nhiếc, nhục 
mạ, chà đạp, chèn ép đến đâu cũng đều phải chịu, nếu có thái độ 
là bị ghép vào tội “còn sân si ”! 
 
 Không được đi nhanh, chạy nhảy, đùa rỡn ; nếu có là bị 
ghép vào tội  “không trang nghiêm ”!  
 

Không được ăn to, nói lớn bất cứ lúc nào ; nếu phạm là bị 
ghép vào tội “Đã tu mà còn ăn to, nói lớn như thế coi không 
được ”! 
 
 Không được đi ăn nhà hàng dù có lý do chính đáng vẫn 
bị khép tội ! “Đi tu mà còn đi ăn nhà hàng sung sướng thế, thì 
Tu với Ti cái gì không biết nữa ”! 

  
 Không được ăn của ngon, vật lạ và nếu ăn là bị khép tội: 
“Đã tu mà còn thích ăn ngon thì còn tu cái nỗi gì ”! 
 
 Khi ăn mà chê hoặc khen là bị khép tội : “Đấy ! Tu mà 
còn đầy Nhị Biên ”! 
 
 Không được ngủ: nếu ai thấy người đã Xuất Gia mà ngủ 
ngày là bị khép tội: “Khiếp, đã tu mà còn bầy đặt ngủ trưa, lười 
biếng còn hơn người ngoài đời nữa”! 
 

Không được hát hỏng, coi phim, coi kịch; nếu có, là bị 
khép vào tội đã “Phạm giới, đàn ca múa hát” rồi! 
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 Không được đi xe mới, hay xe bóng loáng, cũng không 
được ở phòng ốc đẹp, tiện nghi, và không được dùng đồ mới, 
đắt tiền dù là có ai dâng cúng ; nếu có, là bị ghép tội “Đã tu mà 
còn ham sang trọng, ham hưởng thụ như vậy thì chết rồi ”! 
 
 Không được đau ốm ; nếu đau ốm là bị ghép tội “Tu mà 
cứ đau lặt vặt mãi như vậy, là tu chẳng ra cái gì cả!” 
 
 Những phán đoán nông cạn với những thành kiến đầy 
ác ý như đã kể ở trên:  
                  

 “Không hợp lý, cũng không hợp sự”,  
             chỉ vì không hiểu Đạo mà thôi! 
 

Thật ra, Đạo tự uyển chuyển, hài hòa, từ bi, thiên biến vạn 
hóa, “tùy cơ mà ứng biến ”. 
 

 Đôi khi phải hòa đồng nhưng không có nghĩa là phải theo 
người ta mà “Ăn Mặn” và theo người mà đi vào “Sắc dục”!   

 

Đôi khi cũng phải Thiên Biến Vạn Hóa: khi có những việc 
khẩn cấp, tai biến thì không thể nào cứ chậm rãi, thảnh thơi! 
 

Hoặc nhiều khi có những Đệ Tử quá hư hỏng, bất trị thì 
không thể nào cứ nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ mãi được!  

 

Đạo không có một cái gì “cố định”, “cứng ngắc” cả! Vẻ 
uy nghi, thanh tịnh, trang nghiêm luôn luôn phải có, là lẽ dĩ 
nhiên nhưng không phải là đóng trò, đóng kịch mà là “chân 
thật”. Chúng ta đang ở Thế Giới huyễn hóa, đã là “giả dối” rồi, 
nay lại còn thêm dối giả nữa thì chỉ chồng chất thêm Vô Minh 
mà thôi! Do đó những gì cố tạo ra đều bị “gượng gạo, gò bó”: vì 
nó không phải là cái “tươi mát” vốn sẵn có, nên không bao giờ 
bền bỉ và tồn tại được.  

  
Ấy thế mà ở đời những gì càng giả dối thì lại càng được 

tán dương ! Còn những gì trung thật nhất, thì lại bị chê bai, chỉ 
trích, chỉ vì không hiểu nổi: 
 

 “Thuốc Đắng Giã Tật, Lời Thật Mất Lòng” 
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 Như trường hợp của các vị Thầy có bổn phận và trách 
nhiệm dậy dỗ, hướng dẫn, đào tạo Đệ Tử, thì Thầy cần thiên 
biến vạn hóa mà tùy cơ ứng biến để  “Tháo Đinh Nhổ Chốt” cho 
các Đệ Tử bị tiêm nhiễm, vướng mắc bởi: 
 

- Những Tập Khí : Tham, sân, si, ích kỷ, ngạo mạn, thủ 
đọan, điêu ngoa… sẽ tạo nghiệp báo! 

 

- Những mong cầu, tin tưởng quá đáng về mê tín dị đoan, 
đã làm méo mó Chính Pháp. 

 

- Bị lạc hướng đi, vì hiểu lầm về Phật Pháp, hay bị những 
sự hướng dẫn sai về Phật Pháp  

 
Những sự “Tháo Đinh Nhổ Chốt” cần có, là vạch ra 

những lỗi lầm của Đệ Tử, và của những sự hướng dẫn sai lệch 
về Chính Pháp! Chúng ta không thể nào kết tội cái Vị đang 
giúp mình, là có tội “Thị Phi”, hay là chấp và gán tội cho vị 
Thầy đang giúp mình ấy là người còn nằm ở trong “Tương 
Đối”! 

 

 Những  sự kết tội và định giá trị các vị Thầy Tu 
dưới mắt mọi người nhưng không phải là hầu hết: 
 

 Qua sự chết lành hay chết dữ! 
 Qua sự ốm đau, bệnh tật 
 
 Thật ra mà nói thì sự chết chóc và bệnh tật, đau ốm của 
các vị Thầy Tu dù đã rốt ráo, hay chưa rốt ráo đều còn phải tùy 
vào “Nhân” của bao kiếp trước mà các ngài đã gieo! Thì “Quả” 
đời này, các ngài vẫn phải trả: cho dù là Phật Thích Ca Mâu Ni 
cũng còn bị tiêu chảy mà chết ! Đức Mục Kiền Liên bị đánh đến 
chết ! Thiền Sư Philip Kapleau bị bệnh Parkinson ... 
 
 Với các vị trong đời quá khứ và hiện tại đã Đắc Đạo, thì 
tùy vào mức độ đắc Đạo ở cỡ nào? Có còn gieo nhân thiện, nhân 
ác hay không, và gieo bất cứ nhân gì, thì khi “trở lại” tu tiếp và 
độ sinh sẽ: 
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Có những ngài vẫn còn phải tùy thuộc vào nhân quả đã 
gieo ở mức độ nào, nhiều hay ít, để mà có sự bệnh hoạn và chết 
chóc tương ứng! 
 

Có những ngài không còn tùy thuộc vào nhân quả, là 
những vị đã tu tới viên mãn thì tự động vượt hẳn nhân quả. Dĩ 
nhiên là không còn cái quả nào phải trả nữa! Do đó mà không 
còn bệnh hoạn, và sự chết chóc được tự tại, an lạc! 
 

 Những thành kiến khắc nghiệt của người Đời đối với các 
Tu Sĩ quả thật đến độ “siêu tỉ mỉ” đã vô tình biến các vị này 
thành những người “Con Dâu Câm” của họ! Bằng cách cứ dùng 
một biện pháp mà bắt chẹt: “Đã Tu là không được nói gì cả, có 
nghĩa không được quyền mở miệng!” để họ tha hồ bắt bẻ, tha hồ 
mắng nhiếc... Trước mặt cũng như sau lưng, trực tiếp cũng như 
gián tiếp, luôn luôn với câu mở đầu thông thường là “Đã Đi Tu 
mà còn thế à ! ”  
 
 Và tiếp theo đó là “Đã đi Tu là phải thế này, là phải thế 
khác, không được thế này, không được thế khác…”. Họ dạy bảo 
rất nhiều điều, thậm chí họ dám dạy cả về Phật Pháp! Ôi, còn 
biết bao trường hợp các vị tu hành này bị nhục mạ, bị hành hạ, 
bị nhốt, bị trói, bị bóp cổ, bị gán ghép, bị đuổi!  
 
 Có những Chùa Hội dùng các vị Tu Sĩ như những Thầy 
Cúng rồi trả lương hai, ba trăm một tháng! Còn biết bao thảm 
trạng vẫn còn đang tiếp diễn nhan nhản ở khắp mọi nơi trong 
mọi Tu Viện, Thiền Viện, Chùa với đầy thủ đoạn và tham vọng! 
Nếu có cơ hội là họ bắt các Tu Sĩ làm Con Dâu ngay! Họ trèo 
đầu, trèo cổ để điều động, để bắt nạt, để kiểm soát, để làm gián 
điệp, đem mọi chuyện thị phi ở ngoài vào Chùa, còn chuyện 
trong chùa thì bịa đặt rồi đem chuyện bịa đặt ấy ra ngoài để rêu 
rao, để bôi nhọ!  
 
 Tệ hại hơn nữa là họ còn đi sâu vào nội bộ của Chùa để 
xem xét các vị tu hành ăn ở ra sao? Ngủ nghỉ thế nào? Cách dậy 
dỗ huấn luyện Đệ Tử có hợp với ý của họ không? Có bắt nạt Đệ 
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Tử, có la hét, mắng nhiếc và có đánh đập Đệ Tử không? Nếu có, 
là họ lén lút, thầm thì, xúi bẩy, khuyên nhủ những Đệ Tử của 
Chùa bằng cách nói xấu Thầy của chúng! Mua chuộc chúng 
bằng tiền bạc, vật dụng, rồi kéo bè, kéo đảng để dạy Đệ Tử của 
Chùa phản bội, bất kính, bất hiếu với Thầy! Rồi còn mưu mô 
hứa hẹn xin việc làm, và lo nơi ăn chốn ở đầy đủ, để các Đệ Tử 
bỏ Chùa ra đi!  
 
 Thật là phi lý! Tại sao họ lại không chịu nghĩ rằng các vị 
Thầy dạy Đạo, với đàn con là Đệ Tử, thì cũng có khác gì gia 
đình của họ và đàn con của họ đâu !  
 
 Nếu chuyện dạy dỗ, la hét, đánh mắng con cái của họ là 
điều không thể tránh, thì chuyện dạy dỗ, la hét, đánh mắng Đệ 
Tử của các vị Thầy cũng không thể tránh được! 
 

Nếu bổn phận của những bậc Cha Mẹ ngoài Đời với 
quyền thiêng liêng riêng của gia đình họ phải được kính trọng và 
không một ai có quyền xen vào, thì bổn phận của các bậc Thầy 
trong Đạo với đàn con là Đệ Tử và gia đình Tâm Linh cũng 
giống y như vậy, hỏi có gì là khác? 
 

Tất cả chỉ là sự công bằng và hợp lý của Đời, của Đạo! 
Nếu vậy tại sao có nhiều người thích gây mọi phức tạp để mà tạo 
Nghiệp Báo và Nhân Quả? 
 

Ngoài ra còn có nhiều vị tu hành bị họ gài đàn bà, gài 
đàn ông vào để quyến rũ, nếu mắc bẫy là họ dọa phanh phui, khi 
sợ bị phanh phui, sợ bị mất thể diện là phải ngậm Câm Như 
Hến! Còn họ thì tha hồ thao túng mọi quyền thu, quyền phát, toa 
rập với nhau ăn cắp hết tài sản và ăn cướp cả ngôi Chùa! Vị Tu 
Sĩ phạm tội kia, thì bị dưới quyền điều khiển của họ! Bắt làm gì 
cũng phải làm, nhân vị con người và quyền tự do hoàn toàn mất 
hết!  
 
 Người Tu Sĩ, cũng là Người Con Dâu khốn khổ này, có 
Sống cũng như đã Chết. Vì suốt đời phải Sống ở trong Tù, cũng 
là đang Sống trong Địa Ngục! Trường hợp này cũng là do Nhân 
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Quả, Nghiệp Báo vì khi Tu thì mọi nghiệp thử thách trổ ra rất 
nhiều! Những ai không thắng nổi mọi thử thách ấy thì đành phải  
chịu Nghiệp Quả mà thôi! Còn những ai thắng nổi thì sẽ được 
tiêu trừ Nghiệp Chướng để tiến tới cứu cánh Giải Thoát.  
   
 Sở dĩ có nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, đang xảy 
ra, và còn sẽ xảy ra mãi... như đã kể ở trên, chung qui cũng chỉ 
do cái Vô Minh Chấp Ngã, vì danh, vì lợi của con người, quá 
nhiều Tập Khí, đã tham lam, thâm hiểm, ác độc mà lại còn muốn 
tỏ ra mình là Bồ tát. Và khi muốn làm Bồ Tát là cần phải có đối 
tượng để thi thố công việc Bồ Tát của mình. Nhưng Đối Tượng 
lại không có, nên mới phải mượn các Đệ Tử của Chùa, của Tu 
Viện, của Thiền Viện làm đối tượng cho “Công việc Bồ Tát” của 
mấy vị này là một công mà được tới hai việc:  

 
 Một là thu phục Đệ Tử của Chùa, đồng thời chia rẽ và tìm 
cách đuổi các đệ tử nào không thuần phục họ 
 
 Hai là ngầm dạy cho các vị Tăng, Ni, Tu Sĩ biết rằng “họ 
còn từ bi và tốt hơn” các vị ấy rất nhiều...   
 

Tóm lại Cảnh Làm Dâu của “Đời” hay của “Đạo” đều 
khốn đốn cả ! Chỉ có khác nhau là Người Con Dâu của “Đời” thì 
có sự oán thù, trả vay nên ân oán cứ tương báo mãi không bao 
giờ dứt !  
 

Còn Người Con Dâu của “Đạo” thì không oán, không thù, 
nên cũng không còn gieo Nhân, tạo Nghiệp nữa! Người Tu Hành 
hiểu rất rõ là  khi đã tu thì mọi Quả Nghiệp tích tụ của bao đời tự 
nó cứ trổ ra để hành giả có cơ hội trả cho hết những Ác Nghiệp 
ấy. Các vị này chẳng những đã không oán hận mà còn phải cám 
ơn những thử thách đó, để sự nhẫn nhịn, kiên trì được tinh tấn 
mà tiến tu tới mục đích vượt tất cả mọi thuận duyên lẫn nghịch 
duyên, mọi thiện Nghiệp lẫn ác Nghiệp, Tương Đối lẫn Tuyệt 
Đối.  

 
* 
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Buông Xả 
tuyệt đối là Tuyệt Đối 

 
 

Buông xả tuyệt đối là cách buông xả tận cùng những gì 
dính mắc vào Thân Tâm, Thế Giới cùng mọi tập khí, thói hư, tật 
xấu của chính mình để Thân Tâm “Vô Sở Trụ” vốn sẵn có của 
chúng ta được ló rạng ra!  
 
 Quả đúng vậy, chúng ta vốn là cái “Vô Sở Trụ” ấy, tức là 
cái không hề dính dáng vào bất cứ cái gì dù là một ý niệm nhỏ! 
Ngay đến hư không, là cái gần như không có chút vật chất gì, 
cũng không thể nào dính vào nó được. Cũng vì không dính mắc 
gì như thế nên tự nó thanh tịnh, trong sạch, sáng ngời và thường 
hằng bất biến! 
 
 Bởi “Vô Sở Trụ” nên nó không có nơi chỗ cố định, tức 
không có không gian, do vậy mà không tới, không lui, không đi, 
không về, vì lẽ đó mà trong Kinh đã dùng tạm danh từ “bất khứ 
bất lai”, tức “Như Lai”. 
 
 Nó “Vô Sở Trụ” thường hằng, bất biến như thế, nên nó 
không có thời gian nào hết, do vậy mà trong Kinh đã tạm dùng 
danh từ “Vô Lượng Thọ”. 
 

Và vì nó thường hằng, vi diệu, chiếu sáng không hề ngưng 
như vậy, nên trong Kinh đã tạm dùng danh từ “Vô Lượng 
Quang”. 
 

Ấy thế mà tự nhiên Vọng Tưởng Vô Minh của chúng ta 
lại tự dựng lên cái “Thấy, Nghe, Hay, Biết giới hạn” của Ngũ 
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Giác Quan là Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý (còn gọi là Kiến, 
Văn, Giác, Tri) của sáu căn: Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, Ý.  
 

Rồi từ “Cái Giác giới hạn này” lại tự khởi dựng lên 
một cái “Niệm Phân Biệt" để chấp có thật, có giả, có riêng, có 
chung, có ta, có người, có Vũ Trụ, Vạn Vật! Cái Ý Phân Biệt 
đó gọi là Tâm Thức Nhị Biên.  
 

Do những thứ vọng tưởng giả dối không nguyên nhân 
này đã che lấp mất “Thân Tâm Như Lai: Vô Lượng Quang, Vô 
Lượng Thọ” của chúng ta! 
 
  Nếu muốn hết vọng tưởng Vô Minh này thì chỉ có một 
cách duy nhất là phải buông bỏ tận cùng những khái niệm điên 
đảo chấp thật, chấp giả ấy đi. Nhưng trước khi buông bỏ, thì 
chúng ta cũng nên hiểu sơ về chúng:  
 

Vọng Tưởng về tự ngã là “Thân Tâm”  
Đại khái Thân Tâm giả tạo được bao gồm bởi: 
  

Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
Với Sáu Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý 
Và Sáu Thức: Do Sáu Căn tiếp Xúc với Sáu Trần 
mà có Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, 
Thân Thức, ý Thức. 

 
Vọng Tưởng về Thế Giới và Vũ Trụ:  
 

Toàn Thế Giới Vũ Trụ Vạn Vật không ngoài  
Sáu Trần là: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. 

 
Và về Tập Khí thói hư của chúng ta:  
 

Ngũ Dục: Sắc, Danh, Tài, Thực, Thụy 
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Sắc: tất cả mọi hình tướng của Thế Gian 
Danh: danh vọng, sự nghiệp 
Tài: tiền của, tài sản 
Thực: ăn uống 
Thụy: ngủ nghỉ 

 
  Với tất cả những thứ kể trên đều là vọng tưởng vô minh 

đã tạo dựng nên Tự Ngã với muôn cảnh vật huyễn hóa mà chúng 
ta tưởng là có thật. Bởi chấp thật như thế nên mới tư lợi cho bản 
ngã, do đó mà tự động xuôi theo những giả lập của sáu Thức! 
Chúng luôn vào, rồi lại ra sáu cái cửa, tức là sáu Căn! Có nghĩa 
sáu Thức luôn ra cửa là sáu Căn để dính mắc sáu Trần.  
 

Đặc biệt là cái Ý Thức luôn luôn phân biệt sáu Trần: đẹp 
với xấu, giầu với nghèo, thắng với thua... để mà có sự so đo, tính 
toán hơn thiệt, đúng sai, thật giả... rồi dính mắc vào sáu Trần ấy!  
Chung qui cũng chỉ vì vô minh mê mờ mà vô tình chúng ta đã tạo 
nên bao tập khí: Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, ích kỷ, ngạo mạn, thủ 
đoạn, tranh dành, ghét ghen...! Để rồi chính những tập khí ấy tự 
chiêu cảm và tự tạo thành một giòng Nghiệp Thiện Ác thật khổ 
đau, mà trôi lăn mãi mãi trong sinh tử! 

 
Mọi lỗi lầm ấy đều do chính chúng ta đã lỡ tự gây, tự tạo, 

tự cột, để tự chiêu cảm thành một giòng nghiệp báo thật thương 
đau, phức tạp như thế; thì nay cũng chính chúng ta phải tự cởi, tự 
hủy diệt nó, để tự cứu mình thoát ra ngoài cái vòng trầm luân ấy. 
Không một ai có thể cứu ai, ngay cả Phật hay Chúa! Các ngài chỉ 
có thể giúp chúng ta bằng cách chỉ đường, khai lối mà thôi. Còn 
việc đi được hay không, và có muốn đi hay không là do chính 
mình, chứ chẳng ai có thể thay mình được. Vì ai ăn nấy no, ai 
tắm nấy mát là lẽ tự nhiên! Sự ỷ lại, mong cầu, đổi chác để đạt 
được mục đích chỉ là sự viển vông, là mê tín, không hợp với 
Nhân Quả, không đúng với Chân Lý và cũng không thực tế. 
 

Xin nhắc lại, muốn đi vào Tuyệt Đối, tức là muốn vượt ra 
ngoài Sinh Tử, thì hãy trở lại với cái Chân Như Phật Tính vốn 
sẵn có của mình, mà vì lỡ lầm chúng ta đã tự khởi lên một Niệm 
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chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không để rồi tự chiêu cảm, và 
tự lập nên Thế Giới Tương Đối cho chính quốc độ của mình!  

 
Nay nhờ Phật Pháp đã hiểu rõ nguyên nhân thì chỉ việc 

buông bỏ thật sạch cái khái niệm chấp thật về Thân Tâm Thế 
Giới, và mọi tập khí, thói hư đi. Còn mọi sự vật và muôn cảnh thì 
vẫn y như vậy, chúng không dính dáng gì đến cái khái niệm riêng 
tư, lầm lẫn đó của chúng ta. Trái lại lúc nào chúng cũng Như Thị, 
tức là y như vậy mà thôi. Chúng chưa hề thay đổi bao giờ cả như 
chúng ta hằng tưởng.  

 
Do vậy mà: 
 
 Khi chưa Ngộ thì Núi là Núi, Sông là Sông.  

(Đó là Khái Niệm Chấp Thật) 
 

 Khi đang Ngộ thì Núi chẳng phải là Núi, Sông chẳng 
phải là Sông.    

      (Đó là đã nhận ra mình là ai, Núi Sông, và Muôn Cảnh Vật là gì)  
 
 Sau khi Ngộ rồi thì Núi lại vẫn là Núi, Sông lại vẫn là 

Sông.  
(Tuy Núi Sông và Muôn Cảnh Vật vẫn thế, không gì thay đổi 
nhưng Khái Niệm Mê Mờ đã đổi thành Khái Niệm Chân Chính 
vì Con Mắt Tâm đã thấu rõ hết Vũ Trụ Vạn Vật!) 

 
Phần lý thuyết hiểu như thế là đúng Chính Pháp, nhưng 

phần Thực Hành, nếu có sai lệch đi chút nào thì vẫn còn chưa về 
được cái Tuyệt Đối đúng mức của nó! Có nghĩa là vẫn còn 
vương vấn cái Tương Đối! Ít hay nhiều là tự mình muốn thế mà 
thôi, chứ Chân Như Phật Tính thì vô cùng giản dị, tự nó đã đúng 
với danh từ, và tự nó đã diễn nghĩa đầy đủ: 

 
Chân  là Chân Thật 
Như    là y như thế 
 

“Chân Thật là Thế thì bao giờ Cũng Vẫn Thế” 
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Để nhận lại cái Chân Như ấy, thì Lý Thuyết và Thực 
Hành phải trọn vẹn đi đôi với nhau, và không nên méo mó sự 
thật nữa, nghĩa là chúng ta hãy buông xả tận cùng mọi Ý Niệm 
và Hành Động Tương Đối thường tình ấy đi, để ra ngoài những 
khái niệm Phân Biệt: 

 
Cao / Thấp 
Giầu / Nghèo 
Hơn / Thua 
Yêu / Ghét 
Sinh / Tử... 

 
Khi đã buông đến tận cùng mọi khái niệm Tương Đối ấy, 

thì mảnh đất Tự Tại An Lạc, là mảnh đất Như Lai, mảnh đất Cực 
Lạc sẽ tự hiện ngay nơi Thân Tâm chúng ta! Ngay Vũ Trụ Vạn 
Vật là nơi chúng ta đang hiện sống, chứ không phải ở một nơi 
nào khác là sự viển vông, là chuyện mơ mộng, là không thực tế, 
và hoàn toàn đi ngược lại với Chân Lý.  

 
Cái phút giây ý thức phân biệt tạm ngưng, bộ óc tạm 

không hoạt động là giây phút Kiến Tính, làm chúng ta vô cùng 
ngạc nhiên về sự tạm ngưng đó! Nó thật là hợp, và đúng với cái 
“Vô Sở Trụ”, đồng thời cũng là “Ngũ Uẩn Giai Không”, y như 
Bát Nhã Tâm Kinh: “Vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, vô Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp...” nhưng lại cũng không rời ngũ 
Uẩn và sáu Căn, sáu Trần, thật là vi diệu! 

 
 

Ghi Chú: Tất cả những danh từ Có/Không, Thật/Giả, Mê/Ngộ, 
Tương Đối/Tuyệt Đối, Đến/Đi, đều là phương tiện, đều là giả danh. 
  
Chú Ý: Khi ý thức phân biệt tạm ngưng, bộ óc tạm ngừng hoạt động: 
Không phải là giây phút không nghĩ ngợi gì. Cái không nghĩ ngợi gì 
là cái Vô Ký Không! 

 
* 
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Buông Xả tuyệt đối 
là “Tuyệt Đối” 

 
 

Buông xả đây, là buông Tâm đối đãi 
Để thôi đi, cái nghiệp kiếp bi ai 
Siêu việt ngoài cái sai, cái đúng 
Vượt ra ngoài đây thắm, kia phai 

 
Buông xả đây, là buông Tâm biên kiến 
Để thôi đi, cái sinh, diệt triền miên 
Việt siêu ngoài cái Không và cái Có 
Vượt ra ngoài Không, Sắc vẻ ảo huyền 
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Buông xả đây, là bỏ hết ưu phiền 
Bỏ tuyệt đối, mọi tập khí đảo điên 
Bỏ tham, sân, si, mạn nghi, lười biếng 
Thù hận, ghét ghen, ích kỷ liên miên 

 
Buông xả đây, không phải bỏ gia đình 
Vẫn vợ chồng, con cháu trọn trung trinh 
Nhưng không cột Tâm, muôn điều vướng mắc 
Không đắm say, dục ái nặng, vô minh 

 
 
 
 
 



Buông Xả tuyệt đối là Tuyệt Đối 

134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buông xả đây, hy sinh quên thân mình 
Can đảm lên, bỏ tập khí điêu linh 
Dù gian khổ, khó khăn, thôi cố gắng 
Vượt ra ngoài, dây xiềng xích tử sinh! 

 
Dù tu sĩ, hay dù là cư sĩ 
Nếu quyết tâm, ta còn sợ nỗi gì? 
Bỏ buông hết, mọi thói hư, tật xấu 
Xả tột cùng, là Đạo chớ còn chi?  
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Bỏ Chấp Trụ tuyệt đối 
là Tuyệt Đối 

 
 

Cái bả huyễn hóa của cõi đời này là Thân Mạng, Danh, 
Tài, Ái, Dục... Những thứ ấy có tô điểm cho cuộc đời tươi đẹp, 
đậm đà, ngọt ngào hơn thật đó, nhưng lại cũng chính nó trói 
buộc làm chúng ta vô cùng phiền não, cay đắng, lụy khổ không 
bao giờ dứt, trong muôn đời, muôn kiếp, tiếp nối và mãi mãi... 

 
Vì Vô Minh không biết nên chúng ta đã chấp những huyễn 

hóa ấy là có thật, và vì chấp có thật nên mới nhận chúng “là 
mình”, và “là của mình”, do đó mới nên nông nỗi! 

 
Một thí dụ nhỏ: “Nếu quả cái Thân này là của ta thật, ta 

là chủ của nó thật, thì tại sao ta ra lệnh cho nó đừng bệnh, đừng 
già, và đừng chết, nhưng nó lại chẳng vâng lệnh ta mà ngược 
lại nó vâng lệnh Vô Thường để phải bị chi phối với cái Luật của 
Vô Thường là Sinh, Trụ, Dị, Hoại”!!! 

 
Thật vậy, toàn bộ cái gì liên hệ trong cuộc sống, đều Vô 

Thường, đều chung một qui tắc Vô Thường. Như vậy chẳng có 
cái gì “là Của Ta” ở đời này. Vì toàn Vũ Trụ Vạn Vật đều là 
huyễn hóa, là mộng, là mơ nên không một ai có thể nắm bắt 
được bất cứ cái gì trong giấc Mộng Mơ ấy! Đó là sự thật 100%, 
nhưng chúng ta không hiểu, mà lại cứ tưởng Vũ Trụ, Vạn Vật 
huyễn hóa này là có thật, nên mới chấp: 

 
Thân Ta là Thật 
Gia đình Ta là Thật 
Của cải của Ta là Thật 
Đất nước của Ta là Thật... 
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Vì chấp thật nên mới bám víu, cột chặt rồi trân quí những 
gì mình đang có. Và vì quá trân quí như vậy nên luôn luôn tính 
toán sao cho có lợi lộc cho bản thân, cho gia đình mình, cho Xã 
Hội mình, cho đất nước của mình... 

 
Bởi có tính toán tư lợi như thế, nên mới có sự tham lam, 

ích kỷ, mưu mô, thủ đoạn, ghét ghen, tranh đua, sân hận và giết 
chóc! Tất cả cũng chỉ vì không hiểu lẽ Vô Thường! Đã gọi là Vô 
Thường thì không tồn tại; khi đã không tồn tại thì làm sao mà 
bám víu, mà trụ chấp cho được? 

 
Nhưng khổ thay ai cũng Trụ, cũng Chấp, cũng Bám Víu 

vào nó nên đều bị nó cột trói. Và đương nhiên bị ảnh hưởng bởi 
cái Luật Vô Thường ấy để rồi khi Thành, khi Trụ, khi Hoại, khi 
Không mãi mãi… Tất cả cũng bởi tại cái Ý Niệm Chấp Thật của 
chúng ta mà vô tình đi ngược lại với Đạo Pháp! Và vì đi ngược 
lại với Đạo Pháp nên mới bị Nhân Quả, Nghiệp Báo và Sinh Tử 
Luân Hồi!  

 
Sở dĩ có vòng Sinh Tử Luân Hồi này là để cho chúng ta 

trả ân oán, nợ nần cho nhau về tình, về tiền, về danh, về Thân 
mạng. Nhưng sự vay trả, trả vay không bao giờ đồng đều, nên 
vòng Luân Hồi Sinh Tử cũng không bao giờ chấm dứt!  

 
Hơn nữa, khi chúng ta càng muốn sống thì cái chết lại 

càng gần kề! Khi chúng ta muốn giầu, muốn có tất cả mọi thứ thì 
khi chết chúng ta lại chẳng còn một cái gì ở trong tay, mà chỉ là 
ôm theo một cái Nghiệp hãi hùng. 

 
Nay đã hiểu sơ nguyên nhân của Sinh Tử trôi lăn là cái 

vô minh Chấp Thật (đã dẫn đến khổ đau, phiền não) thì chúng ta 
chỉ việc không chấp thật nữa, không bám víu vào bất cứ cái gì 
nữa, từ cái khái niệm riêng cho đến Thân Tâm, Thế Giới, Vũ Trụ 
Vạn Vật!  
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Nếu làm được như vậy thì quả đúng là 
 

 “Bỏ Chấp Trụ tuyệt đối là Tuyệt Đối!” 
 

 Khi Thân Tâm không còn Trụ Chấp vào bất cứ cái gì 
nữa thì tự động chúng ta đã phù hợp với cái “Tính Không”, 
cũng là cái Vô Sở Trụ vốn sẵn có của mình. Nó Tuyệt Đối 
Thanh Tịnh, không hề dính mắc một mảy may những ô nhiễm 
thường tình của thế gian, dù bằng một mảnh mún của hạt bụi. 

 
 Nhưng hãy cẩn thận kẻo khi chúng ta buông bỏ hết mọi 

sự, mọi vật để không còn bị dính mắc, thì lại đi chấp vào cái 
“Không Còn Cái Gì Cả”, tức là cái Vô Ký Không, thì lại ngược 
với Phật Pháp! Bởi vì Chân Như Phật Tính” chưa hề rời Thế 
Gian bao giờ cả vì 

 
Tính là Tướng 
Tướng là Tính 

 
theo nghĩa “Sắc/Không” của Bát Nhã Tâm Kinh 

 
 
Chú Ý: 
 
Nhiều người hiểu lầm nghĩa buông bỏ ở đây là vứt bỏ 
gia đình, vợ chồng, con cái, tiền tài, danh vọng đi, thì 
sợ hãi, không dám tu! Nhưng xin thưa rằng tùy hoàn 
cảnh là Tu Sĩ hay Cư Sĩ, mà buông nhiều hay buông ít. 
Nghĩa buông bỏ với người Tu Tại Gia chỉ là buông bỏ 
Cái Tâm, đừng dính mắc vào những thứ ấy mà thôi. 

 
Ghi Chú:  
 

Tất cả những danh từ Vô Minh/Trí Tuệ, Có/Không,  
Thật/Giả, Mê/Ngộ, Đến/Đi, Sướng/Khổ, Cột/Cởi, Giầu/Nghèo, 
Tương Đối/Tuyệt Đối  đều là phương tiện, đều là giả danh. 
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Bỏ Chấp Trụ tuyệt đối 
là Tuyệt Đối 

 
 

Cứ trân quí thân mình vì ngỡ thật ư? 
Không hiểu lý nhân duyên, ai không chấp, trụ! 
Chấp con cháu, vợ chồng, tổ tiên, đất nước 
Trụ người, trụ vật, trụ danh tài ảo hư 
   
Thà chết thôi, ta cứ giữ khư khư 
Vì tưởng thật, làm sao không chấp, trụ? 
Dù chết rồi, ta còn thương nuối tiếc  
Nên đời đời, luẩn quẩn với tâm tư 
 
Không hiểu lý do, sao thoát khỏi ngục tù? 
Kiếp kiếp, đời đời, trong mộng ảo phù du 
Mãi lăn trôi, vẫy vùng trong biển ái 
Bởi si mê trụ chấp, lại chấp tru! 
 
Khi sực tỉnh, biết đời là huyễn hóa 
Hiểu lý nhân duyên, nào khác tàn Thu 
Thế cho nên, ta quyết kiếm đường tu 
Sạch chấp, trụ, là mắt chẳng còn mù! 
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Chú Ý tuyệt đối là Tuyệt Đối 
 

 
Phật Pháp là gì? Tuyệt Đối là gì? 

 
Phải chăng nó chỉ là một sự Chú Ý Tột Độ? 

 
Tầm quan trọng của Đơn Tâm, tức là sự Chú Ý trần trụi, 

được minh họa trong một câu chuyện dật sử sau đây: 
 

Một hôm, trong chúng có người nói với Thiền Sư Ikkyu:“Thưa 
Thầy, xin Thầy vui lòng viết cho tôi một vài câu châm ngôn về sự khôn 
ngoan, cao siêu nhất.” 

 
Thiền Sư lập tức cầm bút viết:“Chú Ý” 
 
Người đàn ông sững sờ:“Chỉ có thế thôi à?” 
Và ông hỏi tiếp:“Thầy có thêm gì nữa không?” 
 
Bấy giờ Thiền Sư Ikkyu viết một mạch hai lần chữ: 
 
“Chú Ý, Chú Ý” 

 
“Hừ !” Người đàn ông tỏ vẻ bực tức và nói: 
“Tôi thật không hiểu nổi cái vi diệu thâm sâu trong những gì 
Thầy vừa mới viết!” 

 
Ikkyu lại viết một mạch ba lần chữ: 
 
“Chú Ý, Chú Ý, Chú Ý” 

 
Nửa giận, nửa dằn, người đàn ông lại hỏi: 
- Cái chữ “Chú Ý” ấy, có nghĩa kiểu gì vậy? 

 
Ikkyu dịu dàng đáp: 
- Chú Ý, có nghĩa là Chú Ý. 
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Quả đúng thế! Thiền Sư Ikkyu muốn nhắc nhở chúng ta 
hãy Chú Ý Tuyệt Đối vào mọi sự mọi việc. Nếu sự Chú Tâm ấy 
không bị gián đoạn thì coi như việc tu hành đã xong, vì “Chú Ý 
tuyệt đối là “Tuyệt Đối”. Nhưng hỏi có mấy ai đã giữ được sự 
chú tâm tuyệt đối như vậy ngoài những người có công phu thật 
miên mật với những phương tiện như Thiền, Trì Chú, Niệm Phật, 
Tham Công Án, Tham Thoại Đầu? 
 

Vì thói quen, chúng ta thường lơ là, đã  không có sự Chú 
Ý, lại còn thích vui chơi với Vọng Tưởng. Do đó đầu óc luôn bận 
bịu, suy nghĩ lung tung với những Tư Tưởng thiện/ác lăng xăng, 
lộn xộn suốt ngày, suốt đêm. Vì thế không có lúc nào được thư 
thái, an lạc cả, mà ngược lại dễ bị căng thẳng, mỏi mệt nên cũng 
rất dễ cáu kỉnh, giận hờn!   
 

Những cơn sân, chìm hay nổi, đã tạo thành những cơn 
giông bão. Bởi vậy mà chúng ta có những lời nói vô ý thức, 
không nhã nhặn! Những hành động dữ dằn gây đau thương, tai 
hại cho chính bản thân mình, cho những người sống quanh 
mình, và nhất là những người thân cận sát mình! 

 
Những thói hư tật xấu ấy, do chính chúng ta tự tạo, tự 

căng thẳng để mau già, mau chết, và hãi hùng hơn nữa là vô tình 
chúng ta đã tự chiêu cảm cho mình một giòng Nghiệp Báo thiện 
ác thật là kiên cố, vững chắc mà lại rất bình đẳng, vô tư! Nghiệp 
Lực này nó cứ âm thầm tính toán giùm những Nhân, những Quả, 
những Thiện, những Ác mà chúng ta đã gieo trồng thế nào thì 
nay nó đưa chúng ta vào vòng trả vay, vay trả cũng y như thế ấy! 
Tất cả mọi Thảm Họa này đều do sự lơ là, không Chú Tâm mà 
ra cả! 
 

Muốn ra ngoài mọi phiền não, đau thương ấy thì chỉ cần 
công phu để có sự Chú Tâm.  
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Những phương tiện được dùng làm Công Phu để có sự Chú 
Tâm là: 
 

- Tham Công Án 
- Tham Thoại Đầu 
- Hay Niệm Phật,  
- Bằng con mắt tâm nhận rõ từng hơi thở vào/ra 
  

Nhờ có công phu miên mật, chúng ta sẽ dần dần tiến tới giai 
đoạn luôn giữ được sự Chú Ý một cách thật Tuyệt Đối trong nhất 
cử, nhất động. Khi công phu được liên tục không bị gián đoạn là 
chính mình đang trên con đường tự Giải Thoát cho mình, vì: 
 

Nếu có Chú Ý, chúng ta không thể phát ngôn bừa bãi! 
Nếu có Chú Ý, chúng ta không thể hành động dữ dằn! 
Nếu có Chú Ý, chúng ta không thể là những chiếc máy vô tri, 
                                                                                 vô giác! 
Nếu có Chú Ý, thì Tâm chúng ta không thể nào bị tán loạn 
với những Vọng Tưởng vô ích. Trái lại từ tán loạn Tâm sẽ tự 
trở về Nhất Tâm, rồi vượt cả Vô Tâm lẫn Hữu Tâm. 

 
Cũng là đã thể hiện được cái: 
 

Chú Ý Trần Trụi 
Chú Ý Tuyệt Đối 

 
 

Ghi Chú: Tất cả những danh từ Có/Không, Thiện Ác, Chìm/Nổi, 
Mê/Ngộ, Tương Đối/Tuyệt Đối, Giông Bão, Đến/Đi, Sướng/ Khổ, 
Giầu/Nghèo, đều là phương tiện, đều là giả danh. 

 
     
   

* 
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Chú Ý tuyệt đối 
là Tuyệt Đối 
 

 
Muốn buông xả, để đạt cứu cánh tột cùng 
Muốn không trụ, danh tài, ái dục mông lung 
Muốn bỏ tập khí, đến không còn chi để bỏ 
Thì đừng quên chú ý, chú ý mãi không ngừng 
 
Đi, đứng, nằm, ngồi đừng nghĩ mung lung  
Ăn, nghỉ, là việc, chú ý tận cùng 
Sát na, sát na, việc nhỏ, việc lớn 
Vội vã thế nào, chú ý không rung 
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Chú ý nhường ấy, mình ở ngay đây 
Ta ở ngay đây, khi nào nói bậy? 
Ta ở ngay đây, không sao làm quấy 
Ta ở ngay đây, tham sân phải chạy 

 
Rời chú ý ra, ta đã mất ta 
Rời chú ý ra, ta chẳng khác ma 
Rời chú ý ra, quên đường lạc lối  
Rời chú ý ra, Diêm Vương nào tha  
 
Chú ý liên tục, ngày cũng như đêm 
Mục đích giải thoát, đã đạt, đã nên 
Ta ở ngay đây, từng giây, từng phút 
Thôi tu đã xong, Diệu Hữu kề bên 
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Chú Ý Là “Thiền” 
 
 

Thiền để nhận ra, cái Vi Diệu Siêu Nhiên 
Thiền để nhận ra, từng hơi thở dịu hiền 
Thiền không phân biệt hơi dài hay hơi ngắn 
Mà Thiền chỉ thường hằng Tự Tại Y Nguyên 
 
Thiền không hòa theo mọi vọng tưởng đảo điên 
Thiền không cắt đi những ý niệm làm phiền 
Thiền không dõi theo thở sâu, nông hay vô ký 
Thiền chỉ lặng lẽ âm thầm nhận biết an nhiên 
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Đạo Đời Chẳng Hai 
 
 

Nếu không có Đời thì cũng chẳng có Đạo, Đạo Đời 
không thể tách rời nhau. 
 

“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp” 
 

Bởi thế cho nên chúng ta đi kiếm Đạo ở đâu?  
 

Nếu phải đến tận một nơi nào đó mới có Đạo thì không 
hợp lý, quá viển vông và quá xa thực tế! 

 
Đạo tạm gọi là Tính (vô tướng) 
Đời tạm gọi là Tướng (tất cả những gì có hình tướng) 

 
Hay: 
 
Đạo tạm gọi là Hư Không  
(thật ra phải gọi là Chân Không, Tính Không) 
Đời tạm gọi là Vũ Trụ, Vạn Vật (có hình tướng) 

 
Trong thực tế chúng ta không thể chối cãi là Vũ Trụ Vạn 

Vật không thể tách rời Hư Không và Hư Không cũng không thể 
tách rời Vũ Trụ Vạn Vật. 
 

Hư Không vô biên giới  
nên Vũ Trụ Vạn Vật cũng vô biên giới. 

 
Vũ Trụ Vạn Vật đã vô biên giới  
 thì Chúng Ta cũng vô biên giới. 
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Vậy thì quả đúng là: 
 

“Tính Tướng Y Một 
                       Đạo Đời Nhất Như ” 

 
Nếu Tính Tướng Đã Y Một, Đạo Đời Nhất Như, thì 

Đạo Đời tự động qui về Tính Không, Tính Giác hay còn gọi 
là Pháp Giới Tính. Nếu Đạo Đời là Tính Giác thì nó cũng 
không thể có cái gì để gọi là một hay hai. Theo như Lăng 
Nghiêm Kinh nói về “Tính Giác Diệu Minh” thì chúng ta chỉ 
có thể tạm gọi nó là Pháp Giới Tính. Pháp Giới Tính ấy tự 
Diệu, tự Minh, tự Thường Hằng, Bất Biến.  

 
Tự Diệu có nghĩa là: 

 
Tự có tác dụng nhiệm mầu 
Tự chiếu tỏa cùng khắp,  
và tự duyên khởi ra các sự vật 

       
Tự Minh có nghĩa là:  

 
Tự sáng suốt nhận biết về tất cả các sự vật đã  
duyên khởi  hay đang duyên khởi ấy. 

 
Tự Tính chúng ta là Giác. Không phải vô tri như gỗ đá, 

cỏ cây nên gọi là Tính Giác. Tính Giác thì thường: 
 

   Tự Tịnh, Tự Định, Tự Diệu, Tự Minh, Tự Chiếu Sáng 
 

và Tính Giác vừa vi diệu, vừa nhiệm mầu này không 
ngoài Thân Tâm chúng ta và Vũ Trụ Vạn Vật. 

 
 

* 
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Ẩn Hiện Tỏ Tường 

 
 

Vũ trụ muôn loài quanh chúng ta 
Sống động vui tươi lại hài hòa 
Trời xanh, mây trắng tô mầu sắc 
Hoa lá xum xuê thật mượt mà! 
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Sinh động mọi loài trông thật lạ 
Đất nước núi đồi rộng bao la 
Khúc nhạc hòa vang nghe hay quá 
Tiếng trong, tiếng đục vạn loài ca… 
 
Ríu rít đàn chim bay là là 
Khoe mầu bướm lượn đẹp như hoa 
Gió lùa muôn lá nghe xào xạc 
Cây trái đua nhau vẻ nõn nà 
 
Hiện hữu sức sống từng sát na 
Cảnh vật, vạn loài trông óng ả 
Hữu dụng cho đời từng chiếc lá 
Ẩn, hiện tỏ tường ngay chúng ta 
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Thế Giới Hòa Bình, 
Nhân Dân An Lạc 

 
  

Là người dân ai lại chẳng muốn sống trong cảnh thanh 
bình, thịnh vượng, không chiến tranh, loạn lạc, cũng không 
thống khổ vì thiên tai, để được an vui trọn vẹn với gia đình 
và được đóng góp khả năng, công sức của mình mà tô điểm 
cho đời và cũng là để chẳng hổ thẹn với chính mình là sống 
không ích quốc, lợi dân!  

 
Là một Vị Lãnh Đạo Quốc Gia đúng nghĩa, thì cũng chỉ 

muốn chăn dân, trị nước bằng cái trí thông minh, cái hạnh hài 
hòa, cái Tâm Bình Đẳng, Từ Bi và Đức Độ của mình để đem 
thanh bình, no ấm cho toàn dân. 

 
Nếu mọi Quốc Gia, Dân Tộc nào cũng như vậy, thì toàn 

Thế Giới, cả Vũ Trụ này quả là Thiên Đàng, Cực Lạc! Nhưng 
thực tế trước mắt thì không phải như vậy. Chiến tranh, loạn ly, 
tranh chấp, xâm chiếm và muốn làm Bá Chủ Toàn Cầu, hầu 
như ở khắp mọi nơi, mọi Quốc Gia, Dân Tộc. Mà nguyên nhân 
cũng chỉ vì tham vọng quá nhiều, nên lòng ích kỷ, ghét ghen, tỵ 
hiềm càng ngày càng sâu đậm, để rồi hết chiến tranh lạnh, lại 
đến chiến tranh nóng không bao giờ ngưng nghỉ... 

 
Nếu muốn trừ khử tận cội gốc của nguyên nhân này, thì 

chỉ có một con đường là đem Đạo vào Đời. Đó là trách nhiệm 
của những vị Lãnh Đạo Tinh Thần Chân Chính. Bằng một Trí 
Tuệ, một Tâm Từ Bi và một khả năng nhìn xa, trông rộng, nhìn 
thấy được muôn loài chúng sinh vì Vô Minh, tham đắm mà 
đang tranh giành, dầy xéo lẫn nhau, gây tang tóc cho nhau! Dù 
cho họ có muốn dừng lại, muốn ra khỏi thảm cảnh hãi hùng đó, 
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họ cũng không biết đường lối nào mà ra cả! Nên họ đành phải 
điêu đứng, nát tan trong cảnh đau thương ấy!  

 
Họ đang cần những phương thuốc nhiệm mầu để chữa 

trị bệnh Vô Minh, mê đắm đó! Họ đang cần những bàn tay từ 
bi để hướng dẫn họ ra khỏi những cảnh đọa đầy này. 

 
Giả sử nếu muôn người đều hướng về Chân Lý Tối 

Thượng là “Chân, Thiện, Mỹ”, trong đó có sẵn Từ Bi, Trí Tuệ, 
Bình Đẳng, Can Đảm, và Hy Sinh, để chúng ta vừa học, vừa 
hành thì nền tảng Đạo Đức sẽ càng ngày càng vững chắc.  

 
Còn trái lại thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc 

thật sự. Không bao giờ có được tình thương chân thành, và 
cũng không bao giờ có được cảnh thanh bình, an lạc vĩnh viễn: 
vì nền tảng của hạnh phúc chính là Đạo Đức! 

 
Thế cho nên Đạo với Đời không rời nhau được! Đạo 

với Đời mà hòa nhập được làm một, như “Sóng nhập Nước” thì 
chân thanh bình, hạnh phúc sẽ hiển bầy ngay trước mắt, và ở 
ngay trong mỗi chúng ta. Lúc ấy thì thật là đúng Ý Sở Cầu, 
Ước Nguyện mà chúng ta thường cầu hằng ngày: 

 
“Thế Giới Hòa Bình, Nhân Dân An Lạc” 

 
 

 
 

                                                  * 
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Thế Giới Hòa Bình,  
Nhân Dân An Lạc 
 
 
Hỡi toàn nhân loại, ôi toàn thế giới! 
Buông bỏ hận thù, siết chặt tay nhau 
Tránh đi thôi, cảnh tan nát, thương đau 
Dân gian quằn quại, tràn đầy nước mắt 
 
Cửa nhà tan tác, đất mẹ tan hoang! 
Thế hệ mầm non, đe dọa bàng hoàng 
Hủy hoại bạo tàn, gây chi tang tóc? 
Hậu sinh thế nào, sao khỏi hoang mang? 
 
 
 
 
 
 



Thế Giới Hòa Bình, Nhân Dân An Lạc 

152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cùng giọt nước mắt, cùng máu đỏ đau 
Từ bi, hỷ xả, tha thứ cho nhau 
Sai trái gì, quyết thề chung giải quyết 
Sống sao hài hòa, thương thế hệ mai sau 
 
Không tham, sân, si, dân giàu, nước mạnh 
Xót muôn loài, làm sao có chiến tranh? 
Trọng người, thương vật, ơn tổ tiên, đất nước 
Sao Tâm tuyệt vời như mây trời xanh? 
 
Suối reo vang, ruộng thẳng cánh cò bay 
Đầy sức sống, siêu nhiên đến thế này! 
Cùng năng lực, cùng vầng trăng rọi chiếu 
Thế giới hòa bình, Cực Lạc là đây! 
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Chúc Xuân 
 

 
Truyền Thống, Phong Tục, Tập Quán vô cùng quan trọng, 

không thể thiếu trong đời sống Đạo Đức của con người. Những 
truyền thống và tập tục này đã khá trọn vẹn về cả hai mặt Đời 
lẫn Đạo. Do đó khi chúng ta theo truyền thống, phong tục là 
gián tiếp luôn ghi ơn và không bao giờ quên giòng, quên giống, 
quên cội, quên nguồn, quên huyết thống của gia đình nói riêng, 
và cội nguồn giòng giống của Đất Nước Việt Nam nói chung. 
Sâu sắc hơn nữa là chúng ta cũng không quên cội nguồn của Vũ 
Trụ, Loài Người. 
 

Vì muốn trọn vẹn cả hai mặt Đạo Đời như thế, nên lúc nào 
chúng ta cũng cố gắng sống sao cho thật Đạo Đức là: 
 

Nhớ Cội, nhớ Nguồn 
Có Trên, có Dưới 
Có Thủy, có Chung 
Có Ơn, có Nghĩa 
Có bổn phận, hiếu hạnh, kính trọng, thương yêu và 
trách nhiệm đối với Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. 
Có bổn phận, trách nhiệm, kính trọng cùng với tình 
thương yêu chân thật và Lòng Từ Bi, Hỉ Xả với       
                                            muôn loài, muôn vật. 
Có bổn phận đóng góp tài năng, cùng lòng trung thành 
và trách nhiệm đối với Quốc Gia, Xã Hội v.v… 

 
Vì quá thương yêu, quá kính trọng và quá nhớ ơn chư Phật 

Tổ, nhớ ơn Tổ Tiên, nhớ ơn Ông Bà, Cha Mẹ, nhớ ơn Gia Đình 
Huyết Thống, nhớ ơn quí Thầy, quí Cô, nhớ ơn muôn loài, 
muôn vật, nhớ ơn mọi Quốc Gia, Xã Hội, nên lúc nào Chúng ta 
cũng tu tâm, dưỡng tính hàng ngày để đi sâu vào Đạo Pháp mà 
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trở thành con người tuyệt vời, trọn vẹn chữ Hiếu, trọn vẹn Ân 
Nghĩa, trọn vẹn Đạo Đời. 

 
Vì quá thương yêu tất cả các ngài như thế, nên chúng ta 

hằng cầu nguyện cho các ngài hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, 
nhưng đặc biệt hôm nay là ngày Tết, ngày phong tục truyền 
thống của Người Việt Nam: 
 

Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 
 

Ông bà Nội Ngoại được dồi dào sức khỏe, tăng 
phúc, tăng thọ và nguyện cầu cho ông bà tu hành 
tinh tấn, để tiến tới Chân Lý giải thoát phiền não, 
sinh tử!  

 
Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 

 
Cha Mẹ, thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào,  
sống lâu trường thọ và nguyện cho cha mẹ tu 
hành tiến triển để đạt cứu cánh Giải Thoát khổ 
đau, sinh tử!  

 
Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 
 

Quí Thầy, quí Cô, quí Ân Nhân đầy đủ sức khỏe, 
thân tâm an lành và nguyện cho quí ngài mau 
viên thành Phúc Trí để dìu dắt chúng con trên 
đường Đời và Đạo.  

 
Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 

 
Đại gia đình hai bên Nội Ngoại; Chú, Bác, Cô, Dì, 
Anh, Chị, Em được thật nhiều sức khỏe, mọi sự 
được hanh thông, vạn sự tốt lành; Nguyện cho đại 
gia đình, toàn thể quí ngài đều tu hành thật siêng 
năng để mau ra ngoài mọi mất mát, đau thương của 
cuộc đời.  
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Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 
 

Tất cả các bạn bè, kẻ ân, người oán đều được khỏe 
mạnh sống lâu, vạn sự tốt đẹp, thành công như ý, và 
nguyện cho quí ngài tu hành mau Chứng Ngộ để 
giải thoát mình và giải thoát Chúng Sinh.  

 
Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 

 
Toàn Thế Giới, toàn Quốc Gia các nước, trong có 
nước Việt Nam đều được thanh bình, muôn dân 
được an lạc, và nguyện cho các Quốc Gia, Dân Tộc 
đều cùng tu hành chân chính, chuyển được tất cả 
các Nghiệp thiện/ác để Viên Thành Cực Lạc Quốc.  

 
Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 

 
Cửu Huyền Thất Tổ, muôn loài, muôn vật hữu hình 
vô hình, hữu tình vô tình, không phân biệt Tôn Giáo, 
Quốc Gia, Chủng Tộc, Nòi Giống, Người sống được 
vạn sự Cát Tường, Thân Tâm thường lạc, người quá 
vãng được siêu sinh. Nguyện cho các ngài đều tu 
hành thật tinh tấn để chuyển Nghiệp thiện/ác và mau 
trở lại với Chân Như Tự Tính sẵn có của mình.  

 
Chúng Con xin đỉnh lễ, và cầu chúc: 

 
Tất cả các vị Anh Hùng Liệt Sĩ, các Anh Thư, các 
Chiến Sĩ vô danh hữu danh của toàn thế giới, trong 
có nước Việt Nam, đã và đang hy sinh cho lý tưởng 
là bảo vệ an ninh cho Quốc Gia, Dân Tộc. Nguyện 
chúc người sống được vạn sự an lành, Thân Tâm 
thường lạc, như ý sở cầu; Nguyện chúc cho các Vị 
quá vãng đều được siêu sinh, và nguyện chúc các 
ngài đều sớm tu hành để mau thoát khỏi vòng Sinh 
Tử Luân Hồi.  

 
 



Chúc Xuân 

156 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúc Mừng Năm Mới  

 
 

Chúc mừng năm mới 
Chúc lành muôn nơi 
Hoa nở ngập trời 
Nở cả trên môi 

 
Rượu tràn đầy vơi 
Rộn rã nói cười 
Pháo nổ vang trời 
Lòng Xuân phơi phới 
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Chúc mừng thế giới 
Thanh bình vui tươi 
Mừng tuổi muôn người 
Thân Tâm an lạc 
 
Chùa chùa nhang tỏa 
Bánh trái hương hoa 
Tấp nập gần xa 
Quy về lễ Phật 
 
Dâng lòng thành chân thật 
Cầu phúc, thọ, lộc, tài 
Cầu mọi sự tiêu tai 
Cầu an khang, thịnh vượng 
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Cầu duyên lành run rủi 
Cầu cứu khổ ban vui 
Cầu chấm dứt ngậm ngùi 
Cầu buôn may, bán đắt 

 
Xọc xạch tiếng xóc sâm 
Qua khói xanh lam ‘trầm’ 
Ngắm nhìn hoa rộ nở 
Xuân, lúc nào chẳng Xuân 

 
Xuân, Tiết Xuân năm mới 
Mới, mới khắp cùng nơi 
Đây Thân Tâm người ơi 
Chưa bao giờ không mới! 
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Chúc Mừng Năm Mới 
 
 

Thiền Viện Sùng Nghiêm xin trân trọng kính chúc Chư 
Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, quí 
ngài lãnh đạo các Tôn Giáo, các Cộng Đồng, các Đoàn Thể 
cùng chư Phật Tử, quí đồng hương trong nước và hải ngoại, 
cũng như toàn thể đồng bào trên Thế Giới, một năm mới được: 

 
Thân Tâm thường lạc 
Vạn sự cát tường 
Và cuộc sống luôn an khang, hạnh phúc 
Trong cảnh chân thanh bình, an lạc 

 
Nguyện cầu toàn Giác Linh quí vị quá cố, toàn anh linh 

các Anh Hùng Liệt Sĩ, các Anh Thư vô danh, hữu danh đã hy 
sinh cho lý tưởng Quốc Gia, Đạo Giáo tự do được đồng tiêu 
dao Cực Lạc, đồng an nghỉ vĩnh hằng. 
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Xuân 
 

Xuân tuyệt đối vui tươi 
Xuân thanh tịnh, sáng ngời 
Xuân, chính Xuân Di Lặc 
Xuân hạnh phúc muôn nơi 
 
An lạc mười phương trời 
Thanh bình giăng ba cõi 
Muôn loài Xuân phơi phới 
Xuân, thật Xuân người ơi! 
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Đón Xuân 
 
 

Chúng ta đều kính trọng phong tục tập quán để sống hài 
hòa. Đồng thời phong tục tập quán cũng là những dịp để tỏ lòng 
chân thành, yêu thương, chia xẻ với nhau mọi vui, buồn trong 
cuộc sống. Đón Xuân là một trong những tục lệ vui tươi nhất của 
người Việt Nam. Tục lệ này có rất nhiều sắc thái được phơi bày 
vừa kín đáo, vừa phô trương, mà chúng ta có thể nhìn thấy qua 
mấy ngày Tết. Nó bao gồm tất cả những đạo đức, hiếu hạnh, nề 
nếp, gia phong, cổ kính, lễ nghi, của từng gia đình nói riêng, và 
của cả nước nói chung. 
 

Phong tục của những ngày trước Tết, những ngày trong 
Tết, và những ngày sau Tết đều rất quan trọng! Nhưng đặc biệt 
là những ngày trước Tết đã làm tất cả mọi người, mọi gia đình, 
cả làng, cả nước, ai nấy đều lăng xăng, bận rộn tạo nên một 
khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi, háo hức và hân hoan từ nhà tới 
trường học, trong mọi công sở, nhất là các chợ Tết. Đối với trẻ 
con thì không còn gì sung sướng hơn, vì chúng sẽ được mặc 
quần áo mới, chờ những bao tiền lì xì đầy tay, và sẽ được nghỉ 
học nữa! Trước Tết còn là dịp tốt cho chúng ta mua quà bánh 
đem biếu xén, còn gọi là “Đi Tết” ông bà, cha mẹ, họ hàng, 
những người thật thân thiết, và những ai có ân nghĩa với ta. 
 

Để đón Xuân, chúng ta: 
 

Lo dọn dẹp lau chùi một cách tỉ mỉ tất cả mọi thứ, đặc 
biệt là bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, rồi đến từng 
phòng, cùng mọi nơi, mọi chỗ, sân trước, sân sau, kể cả 
những đồ vật như thùng rác đều được sạch sẽ, gọn gàng, 
tươm tất tuyệt đối để đón Xuân. 

 



Đón Xuân 

162 
 

Mọi cây kiểng, và mọi thứ hoa trái đặc biệt thuộc ngày 
Tết, được cắt tỉa thật đẹp, đem trưng bầy để trang hoàng  
khắp mọi nơi, mà đón Xuân. 

 

Quần áo mới của người lớn, và của trẻ con cũng đã được 
chu toàn, có khi cả mấy tháng trước để mặc trong những 
ngày Tết. 

  

Đồ ăn, đặc biệt của những ngày Tết như bánh chưng,  
bánh tét, dưa hành, dưa món, các thứ mứt, kẹo, hạt dưa 
đỏ, bánh trái đều được làm kỹ càng, mỹ thuật nhất để 
dành riêng cho những ngày Tết. Không một nhà nào mà 
không có một vài thứ ấy để đón Xuân, dù là nghèo tới 
đâu! 

 

Thức uống, và các thứ rượu ngon đã được chuẩn bị từ 
lâu, các thứ trà được ướp sen, ướp sói, ướp những hoa 
nào thơm nhất... để uống mừng Xuân mới. 

 
 Chúng ta sửa soạn hoàn hảo như thế, để kịp đón năm mới 
vào đúng mười hai giờ đêm, gọi là “Lễ Đón Giao Thừa”. 
 
 Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng, với đầy hoa quả, bánh 
mứt và một mâm lễ vật thật trịnh trọng được đặt ở ngay trước 
sân nhà, để Đón Giao Thừa.  
 

Với quần áo mới tề chỉnh, gia chủ ra sân trước, làm lễ và 
khấn khứa, “Tiễn Cựu, Nghinh Tân”, tức là tiễn năm cũ với mọi 
xui xẻo đi, và đón năm mới tới, với mọi may mắn, tài lộc bằng 
năm, bằng mười năm cũ!  

  
Sau Lễ Giao Thừa là Xông Nhà với một vị khách đầu 

tiên, thật đặc biệt đã được chọn kỹ càng từ trước. Vị này phải có 
hạnh kiểm tốt nhất, có đức độ, có hạnh phúc, có địa vị, và giầu 
sang càng tốt. Sở dĩ người xông nhà phải có đầy đủ yếu tố như 
vậy, là vì chúng ta có quan niệm dựa dẫm vào cái phúc của 
người ấy, sẽ mang lại may mắn, tài lộc, an lành đến cho mình, và 
gia đình mình trong năm mới! 
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Ngày Mùng Một Tết, trước bàn thờ Tổ Tiên, khói hương 
nghi ngút, hoa trái đủ đầy, cỗ bàn linh đình, chúng ta quỳ lạy 
trịnh trọng trang nghiêm. Kế đó chúng ta “mừng tuổi” và cầu 
chúc ông bà, cha mẹ được nhiều sức khỏe, tăng phúc, tăng thọ. 
Sau đó, chúng ta mừng tuổi nhau, chúc nhau toàn những điều 
hay, điều tốt, còn tặng nhau những bao tiền màu đỏ, gọi là “Lì 
Xì” để lấy hên: Cứ tuần tự lớn trước, bé sau; bé chúc lớn trước, 
lớn chúc bé sau... 
 

Liền như thế trong ba ngày Tết, chúng ta đi từng nhà để 
“mừng tuổi”, chúc tụng nhau: chúc người lớn, chúc những vị ân 
nhân, chúc họ hàng, và chúc bạn Bè v.v... 
 

Những điều kiêng kỵ trong những ngày Tết 
 

Không được cãi cọ, không được giận dữ, không được 
khóc lóc, không được “mặt nặng, mặt nhẹ”... vì nếu 
lỡ làm thế, thì sẽ bị “xung” suốt năm như vậy! 

 
Không được quét nhà, vì nếu quét rác ra, tức là quét 
tiền ra hết! 

 
Không được làm đổ vỡ cái gì hết, vì nếu lỡ làm đổ 
làm vỡ bất cứ cái gì, là suốt năm mọi việc đều bị đổ 
vỡ, không thành công… 

 
Những mong cầu 

 

Đi hái lộc đầu Xuân để cầu có tiền vào như nước! 
 

Xin thẻ, xin xâm, bói quẻ để xem năm mới này tốt 
xấu ra sao? 

 

Chọn giờ tốt để “Khai Bút”. 
 

Chọn ngày, giờ tốt đầu Xuân để “khai trương” cửa 
hàng… 

 

Dựng “cây Nêu” để trừ tà, trừ quỉ!  
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Đi thập tự, tức đi lễ mười chùa để cầu xin mười 
nguyện ước, vì tin rằng càng đi lễ nhiều chùa với 
cùng ý nguyện cầu xin ấy, thì sự linh ứng sẽ được 
mau kết quả. 

 
Nhất là đi lễ Chùa Bà, Chùa Ông thì rất linh thiêng 
để cầu tài, cầu lộc, cầu thi đỗ, cầu thăng quan tiến 
chức, cầu khỏe mạnh, cầu giầu có, cầu gặp được 
đối tượng để thành vợ, thành chồng, cầu tự để xin 
sinh được con trai, hay xin sinh được con gái… 

 
Phong tục, tập quán qua những ngày “Tết” của người 

Việt Nam chúng ta đại khái là như thế. Có những cái rất hay, mà 
cũng có những cái rất dở. Có những cái đáng theo, và cũng có 
những cái không nên theo.  
 

Chúng ta hòa đồng vui Xuân trong lễ nghi truyền thống, 
hiếu hạnh, trên/dưới, đạo đức, cốt cách, gia phong, nhớ ơn, đền 
ân, đáp nghĩa cho nhau…Đó là những cái hay thật tuyệt vời nên 
gìn giữ.  

 

Còn những phong tục “mê tín dị đoan” thì chẳng nên 
giữ làm gì: 
 

Những kiêng kỵ vô lý đủ thứ như đã kể ở trên nào là 
xông nhà, xông đất, nào là không được quét nhà, không 
được đánh đổ, đánh vỡ … 

 

Những mong cầu đủ thứ như cầu đánh bạc được, cầu 
trúng số, cầu thăng chức, cầu tài lộc… Những thứ 
mong cầu ấy rất khó được, vì mọi sự đã an bài trong 
Nhân Quả và Nghiệp Báo! 

 

Mời đón Gia Tiên, Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha 
Mẹ về ăn Tết là ngày 30 Tháng Chạp, tức ngày 30 Tết; 
sau đó đến ngày Mùng 4 Tết là ngày “Hóa Vàng”, cũng 
là ngày “Tiễn gia tiên” đi! Vậy thì một năm có 365 
ngày, mà gia tiên chỉ được về ăn uống có năm ngày 
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Tết! thử hỏi còn 360 ngày kia thì họ bị bỏ đói, bỏ khát 
hay sao? 
 
Đi hái lộc, cầu tài, cầu thăng chức mà không chịu siêng 
năng làm việc, thì cũng khó có tài lộc và sự thăng chức, 
thăng tước! 

 
Cầu thi đỗ mà không chịu học bài thì cũng khó thi đậu 
lắm! 

 
Coi bói toán là người mắt sáng đi hỏi người mắt mù để 
xin “đoán” này, “đoán” kia! mà đã gọi là “đoán” thì 
không biết chắc! còn nếu đã biết chắc, thì cần gì phải 
“đoán”! 

 
Xin Xâm để xem vận mệnh tốt xấu, hên xui! những quẻ 
Xâm ấy là do chính con người tạo ra; không phải là 
những vị Thánh, hay những vị Phật viết ra! 

 
Trong thực tế, số mạng ở ngay trong tay, chúng ta có thể 

tự tạo nên những Mùa Xuân tươi vui, thanh bình nhất trong đời 
sống hàng ngày cho chính mình. Nếu chúng ta không làm ác, 
không nói ác, không thủ đoạn, không lưu manh, không ăn gian, 
không nói dối, không ích kỷ, không ghét ghen, không tranh đua, 
không trộm cắp, không sát sinh... thì Thân Tâm lúc nào cũng nhẹ 
nhàng, trong sạch, không có gì phải ân hận, phải nghĩ ngợi, nên 
đời sống sẽ an lạc từng giây, từng phút và sẽ sống lâu, mạnh 
khỏe, vui tươi như Tết! 

 
Nếu ngày nào, giây phút nào cũng hiếu hạnh, để ân trả, 

nghĩa đền, biết ghi ơn muôn loài, muôn vật thì ngày nào chẳng là 
ngày Tết! 

 
Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ 

sinh thì đúng là 
 

 Nhà sạch thì mát, 
 Bát sạch thì ngon cơm,  
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 Con sạch thì chóng lớn  
 
 Như vậy thì có hạnh phúc, vui tươi như Tết không? 
 
Nếu làm được như vậy thì đúng là chúng ta đang tu hành 

ở ngay trong đời sống gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong 
Vũ Trụ này, mà chính chúng ta không hề biết là mình đang Tu! 
đang tự tạo, cũng là đang tự động có những Mùa Xuân vừa đẹp, 
vừa vui, vừa hạnh phúc và cũng sẽ được những điều “khó tin 
nhưng có thật” rất vi diệu, nhiệm mầu là: 
 

Tai nạn và tật bệnh sẽ qua, nặng thì thành nhẹ, nhẹ thì 
                                                               thành hết! 
 
Chết non, chết yểu sẽ được chuyển thành sống lâu, 
                                                             trường thọ! 
 
Xui xẻo được chuyển thành vui tươi, hạnh phúc! 
 
Già cả thành trẻ trung, vì ít lo âu, căng thẳng.  
Thân Tâm luôn luôn được thanh tịnh, không bon chen, 
không lo lắng, không nghĩ ngợi mông lung! 

 
Tóm lại tất cả chỉ là:  

 
“Có Tu Nên Mới Có Chuyển Được Mọi Nghiệp” 

 
Trong Kinh nói rằng “Phiền Não Tức Bồ Đề” là thế đó! 

 
Vậy thì việc gì phải chạy đôn, chạy đáo đi xin, đi cầu, đi 

lạy, đi van, để bị vướng vào những mê tín dị đoan, mà “tạo 
nghiệp”, lại chẳng được cái gì cả!  

 
 

* 
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Vào những ngày đầu Xuân hay suốt mùa Xuân, người Á 
Đông chúng ta thường hay tổ chức những buổi đi hành hương 
thập tự, tức là đi cho đủ mười nơi, đến các chùa, các thiền viện 
và các tu viện...  

 
Họ đi hành hương thập tự ở loanh quanh trong tỉnh, trong 

quận là nơi họ đang cư ngụ, hoặc ở những tỉnh lỵ khác, xa hơn 
tỉnh lỵ của họ một chút, và cũng có khi họ đi hành hương thập 
tự phải ngủ lại một hay hai đêm, là những nơi khá xa. 
 

Những vị đi hành hương thập tự này tin tưởng rằng càng 
đi hành hương nhiều nơi khác nhau thì càng tốt. Vì là mười 
phương linh thiêng thì sẽ linh hiển hơn một phương. Do đó sự 
cầu nguyện ở mười nơi, ở mười phương như thế thì sẽ được cảm 
ứng, và mau có sự linh ứng để toại nguyện ước. 
 

Trong khi hành hương, họ cầu khỏe mạnh, cầu phúc, cầu 
tài, cầu tuổi thọ, cầu thăng chức tước, cầu hết hoạn nạn, cầu mọi 
may mắn, cầu gặp được đối tượng để nên duyên vợ chồng, cầu 
tự là cầu sinh con trai, hay cầu sinh con gái, cầu giầu có, cầu thi 
đậu, cầu trúng lô tô v.v... Mọi nguyện cầu này nếu được y sở 
nguyện, tức là nếu sự cầu mong ấy được thành quả, thì họ sẽ 
đến để trả lễ. 
 

Cũng có rất nhiều người, và nhất là những người không 
phải là người Á Đông thì họ có thể đi hành hương bất cứ lúc 
nào, trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông... miễn là thuận tiện 
cho hoàn cảnh của họ.  
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Những vị đi hành hương này, có nhiều mục đích khác 

nhau:  
 

Họ đi hành hương, đi thăm các danh lam, thắng cảnh ở 
những nhà thờ, những chùa chiền, những thiền viện, những tu 
viện là những nơi trang nghiêm, thanh tịnh, để khiến họ cảm 
thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái … 
 

Họ đi hành hương, đi thăm những ngôi nhà thờ, những 
ngôi chùa, những tu viện, thiền viện… để được xem nhiều lối 
kiến trúc cổ xưa nổi danh hay lối kiến trúc khác nhau rất lạ mắt 
của các nước. 
 

Họ đi hành hương, đi thăm để chiêm ngưỡng, để lễ bái 
và để cầu xin ở những nơi huyền bí hoặc nơi nổi danh về tín 
ngưỡng, có khi là Chính Pháp, cũng có khi là Tà Pháp. 
 

Có những vị đi hành hương, đi thăm nhiều nơi, ở nhiều 
nước khác nhau để chiêm ngưỡng, bởi vì mỗi nước đều có 
những sắc thái đặc biệt khác nhau về những môn phái. Cũng 
đôi khi cùng một môn phái, cùng chung một mục đích, nhưng 
lối tu, lối thờ tự, các nghi lễ, cách tụng niệm và y áo khác nhau. 
 

Có những vị đi hành hương, đi thăm nhiều nơi, ở nhiều 
nước và nhiều tôn giáo khác nhau là để tham khảo, học hỏi, cho 
mục đích viết lách. 
 

Có nhiều vị đi hành hương, tìm kiếm đạo pháp thích 
hợp, để có con đường tâm linh cứu cánh cho mình. 
 

Có nhiều vị đi hành hương đến nơi nào đó, hay ở nước 
nào đó, vì nơi đó có những buổi “phật thất” hay những buổi 
“nhiếp tâm” từ hai ngày, năm ngày, bảy ngày, có khi hàng 
tháng, hàng năm để ở lại đó mà tu hành, hầu mở con mắt Tâm 
cho mục đích giải thoát sinh tử. 
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Có nhiều vị đi hành hương đến những nơi phù hợp với 
pháp môn của mình và muốn được gặp các vị Thầy, Tổ, có đạo 
pháp thâm sâu, để học hỏi thêm, và nhờ các ngài ấn chứng cho 
chắc chắn về những sở đắc (sự chứng ngộ) của mình. 

 
Có nhiều vị đi hành hương, mặc dầu họ đã chứng ngộ khá 

rốt ráo, đã ra hoằng hóa, nhưng vẫn đi hành hương đến nhiều nơi, 
nhiều nước hợp với pháp môn của mình, để học hỏi thêm về mọi 
lễ nghi, cách tụng niệm, và y áo để mà tổ chức đạo tràng, và cách 
tu tập cho “đại chúng” được trang trọng, uy nghi, thích hợp, và 
hữu hiệu hơn. 
 

Như những mục đích đã kể trên, trong cuộc đời không ít 
thì nhiều, ai cũng đã từng đi hành hương, nhưng tùy vào nhân 
duyên và nghiệp quả tốt xấu của từng người, mà có sự an bài đưa 
đẩy tới chỗ này, chỗ kia, gặp được các minh sư tốt hay gặp các tà 
sư xấu! Những nhân duyên ấy, những nghiệp tốt xấu ấy, còn gọi 
là biệt nghiệp đã xui khiến chúng ta tới để cộng nghiệp tốt xấu 
chung với Thầy, và cả đồng bạn của chúng ta nữa! 
 

Tuy nhiên đừng lo, nếu chúng ta tự thấy chính mình quá 
nhiệt thành và quá khao khát Chân Lý giải thoát thì cũng tự biết 
rằng mình đã từng tu nhiều đời, nhiều kiếp rồi, và khi đã có nhân 
như thế thì phải có quả, nên trước sau gì cũng có những sự nhiệm 
mầu run rủi đưa chúng ta gặp đúng Thầy, đúng Pháp Môn, đúng 
nơi, đúng chỗ để chỉ việc tinh tấn, nỗ lực mà tu hành.  
 

Là những người chân tu, không cứ là tu sĩ hay cư sĩ, nếu 
muốn thật rốt ráo, thì tự mình nên phán xét lấy chính mình, tự 
mình nên đo lường lấy chính mình, và tự mình nên khắt khe với 
chính mình để rồi tự nhận một cách chân thật về mình: “À! Thì ra 
lúc nào ta cũng quá kém cỏi! quá yếu đuối! và quá nhiều tội 
lỗi...” mà Phật Pháp thì sâu rộng mênh mông, học mãi, hành mãi 
vẫn thấy mình chẳng biết gì! vẫn là cứ ở bước đầu của người mới 
học đạo, và chẳng có lúc nào lại không nhận ra là mình: 
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 Chưa cởi mở đủ 
 Chưa tươi mát đủ 

  Chưa khiêm cung đủ 
  Chưa tinh tấn đủ 
  Chưa kiên trì, nhẫn nhịn đủ 
  Chưa hy sinh, can đảm đủ 
  Chưa tròn trách nhiệm và nhiệm vụ đủ 
  Chưa bố thí thân tâm đủ 
  Chưa từ bi đủ 
  Chưa đạo đức đủ 
  Chưa buông xả hết mọi tập khí đủ 
  Chưa biện tài đủ 
  Chưa uy nghi đủ 
  Chưa thông suốt đủ... 

 
Tóm lại, việc đi hành hương từ nông đến sâu, từ nghĩa hẹp 

tới nghĩa rộng là như thế! Nhưng dù chúng ta có đi hành hương 
mãi hết đời này, sang đời khác chăng nữa, thì cũng có một lúc 
nào đó được đầy đủ duyên lành, để được dừng lại mà không còn 
phải đi đâu, cũng chẳng phải về đâu nữa. Đó là lúc chúng ta đã 
biết hành hương bằng cách tự đã quy, tức là tự đã biết hướng vào 
nội tâm của chính mình, để rồi tự nhận ra được “Chân Như, Phật 
Tính” vốn sẵn có của mình ở kề kề ngay đầu mũi! “Chân Tính” 
này không thiếu, không dư, không sang, không hèn, không đi, 
không về, và không sinh, không tử, phúc trí vẹn toàn.  

 
Được như vậy là chúng ta khỏi phải hướng ngoại tìm cầu, 

không còn phải đi cầu đông, cầu tây, cầu mười phương thập tự ở 
khắp mọi nơi, khắp mọi nước nữa! Và coi như cuộc hành hương 
tự động đã hoàn toàn viên mãn. 

 
 

* 
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Đi Hành Hương   

 
 

Đầu xuân đi hành hương 
Nhộn nhịp vui lạ thường 
Người chen hoa muôn sắc 
Tà áo mầu vấn vương 

 
Đi mười chùa hành hương 
Lòng háo hức khôn lường 
Cầu thật nhiều năm mới 
Cho em gặp người thương 

 
Cho mẹ cha thọ trường 
Cho giầu sang chung hưởng 
Cho muôn người hạnh phúc 
Cho rũ sạch tai ương 
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Qua làn khói trầm hương 
Phật vẫn nét xả buông 
Đấng đại bi, đại giác 
Bình thản đang làm gương 
 
Chợt lòng em chùng xuống 
Ngấn lệ vương như sương 
Thề kiên trì theo gót 
Đấng chan hòa thái dương 

 
Em học hạnh xả buông 
Từ bi trong mọi đường 
Thanh tịnh tâm tuyệt đối 
Em khác gì hoa hương 

 
Ngân nhẹ nghe hồi chuông 
Còn gì đâu vô thường 
Động tịnh cùng nghe thế 
Hành hương hòa muôn phương 
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Lễ Tạ Ơn 
 

 
Trong cuộc đời của một con người, chẳng ai lại không 

phải trải qua những dâu bể thường tình là những đắng cay, ngọt 
bùi, sướng khổ, yêu ghét, được thua, mất còn, oán ân... 
 

Và đã là con người, thì ai cũng có những cá tính thiện/ác. 
Ác nhiều là người vô luân thường, vô đạo đức, không cần biết 
đến việc hiếu hạnh, ân trả, nghĩa đền mà chỉ biết hận thù, ích 
kỷ, ghét ghen, thủ đoạn, ác độc để rồi lấy oán để trả ân.  
 

Trái lại người có cá tính thiện nhiều thì lấy ân để đền 
oán và ngày nào, giây phút nào của họ cũng là hiếu hạnh, là 
đền ơn, là đáp nghĩa. Hay nói một cách khác với những thiện 
nhân này thì giây phút nào chẳng là Lễ Vu Lan, là Lễ Tạ Ơn và 
cũng là Lễ Bố Thí Cúng Dường. 

 
 Vì cuộc đời tương đối với hai mặt thiện/ác của con người 
như thế, cho nên chúng ta mới có những: 

  
Thánh nhân ra đời với bao điều đạo lý được đặt ra và 
nhiều điều lệ được dựng lên cùng những truyền thống 
để nhắc nhở, dạy dỗ, và hướng thiện con người. 

 
Các vị Bồ Tát, Phật, Tổ thị hiện với những kho tàng 
Bảo Pháp sâu rộng mênh mông, không ngoài việc 
thức tỉnh muôn loài ra khỏi si mê, chìm đắm trong 
tương đối thiện/ác, sinh/tử ấy. 

 
Do những truyền thống đã được đặt ra, cho nên mới có 

những buổi lễ lạy hàng năm. Tuy danh từ của các buổi lễ có 
khác nhau nhưng chúng lại đồng nghĩa và đồng lý như nhau, 
nên dù là Lễ Vu Lan, Lễ Tạ Ơn hay Lễ Bố Thí Cúng Dường 
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cũng vẫn chỉ là một! Tại sao “Bố Thí Cúng Dường” lại đồng 
nghĩa với “Lễ Tạ Ơn”?  Vì bất cứ một buổi lễ nào mà không 
có vật dụng để dâng lên cúng dường thì làm sao mà thành một 
buổi lễ cho được?  

 
Điều quan trọng là khi thi hành mà không chân chính, 

hoặc làm ngược lại với ý nghĩa của nó thì kết quả chẳng được 
gì mà còn tạo thêm tội lỗi, và sẽ không sao tránh khỏi nghiệp 
báo. Do lẽ đó trước khi hành động một việc gì dù nhỏ, dù lớn 
chúng ta nên suy nghĩ cho chín chắn, hiểu cho tường tận để 
không ân hận và để tránh được những hậu quả vô lý vì sự vô ý 
thức của chính mình. 

 
Đã gọi là Lễ Tạ Ơn thì đương nhiên phải làm sao cho 

đúng với tinh thần, là thể hiện được đúng nghĩa về cả lý lẫn sự 
của nó. 
 

Tạ ơn có muôn ngàn cách, nhưng với cách nào cũng nên 
tròn đầy, trong sáng như vầng trăng tròn cho từng môi trường, 
từng hoàn cảnh cũng như sự liên hệ của ta và đối tượng với ta. 
 

Với cách tạ ơn vẹn toàn, sáng đẹp như thế, thì dĩ nhiên 
không thể nào ra ngoài được sự kính trọng, chân thành, từ bi, 
bình đẳng và khiêm cung. Đó là cách tạ ơn có trí tuệ. 
 

Ngược lại, tạ ơn với sự vô ý thức như mua bán đổi chác, 
tạ ơn với hành vi khoe khoang tự đắc, tạ ơn cho có lệ vì bổn 
phận, tạ ơn với vẻ coi thường, coi khinh, tạ ơn làm đau lòng 
người, tạ ơn làm tổn thương người và vật, thậm chí tạ ơn bằng 
sự sát hại, là lấy mạng chúng sinh để mà tạ ơn nhau như ngày 
“Lễ Tạ Ơn” hàng năm.  

 
Hỏi còn gì mỉa mai và đau xót hơn cho cái ý nghĩa của 

“Lễ Tạ Ơn” này? Thật là một hành động dã man, vô nhân đạo, 
vô đạo đức và hoàn toàn vô minh. Cho nên với bất cứ ai đã lỡ 
có những hành động quái ác đó thì đều cần được học hỏi rất 
nhiều để cải tà qui chính mà trở thành thiện nhân, biết Thương 
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Người Như Thương Mình, biết trân quí, thương xót và biết ơn 
muôn loài, muôn vật, vì sự sống còn của chúng ta không thể 
thiếu sự liên hệ mật thiết với vũ trụ vạn vật được! 

     
Tại sao chúng ta lại thiếu suy tư, không chịu đặt địa vị  

của chính mình vào địa vị những vị: heo, bò, gà vịt... nhất là 
triệu, triệu những vị gà tây đã và đang bị giết hại một cách dã 
man, đau đớn, thống khổ vô cùng tận không bút nào tả xiết! 
 

Ai ai cũng đều muốn sống và trân quí thân mạng của 
chính mình, không muốn những nước mắt, đớn đau, chết chóc 
thì mọi sinh vật cũng muốn y như chúng ta vậy. Họ không muốn 
chết, ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất như những con sâu, cái 
kiến. Chúng ta được làm loài người thông minh hơn họ nên đã 
ăn hiếp, bắt nạt, đem thân mạng của họ ra mua bán, đổi chác và 
giết hại để thủ lợi cho mình, mà quên đi sự xin phép xem họ có 
bằng lòng hay không? 
 

Sự việc ác độc sát sinh này làm rúng động đất trời! Ai 
gieo gió thì phải gặt bão. Ai tạo nghiệp nào thì sẽ tự chiêu cảm 
để thọ lãnh nghiệp quả nấy! Còn nếu không muốn những nghiệp 
báo sinh tử đó nữa, thì lại cũng phải chính chúng ta tự cứu 
chúng ta bằng cách sám hối, thề bồi xin ngưng, không còn bao 
giờ làm những hành động vô minh điên đảo, tội lỗi ấy nữa.  
 

Tóm lại như đã nói ở trên, Lễ Vu Lan, Lễ Tạ Ơn, Lễ Bố 
Thí Cúng Dường có muôn ngàn cách. Trừ những cách quá vô 
minh như giết hại loài vật, còn ngoài ra tùy hoàn cảnh, dùng cách 
nào chăng nữa mà đều bằng một cái Tâm kính cẩn, chân thành, 
khiêm cung, tinh khiết thì những vật dụng được dùng để tạ ơn ấy 
dù là vật chất hay tinh thần cũng đều đã đầy đủ ý nghĩa. Miễn 
sao chúng ta đừng có ý niệm trụ chấp trong việc tạ ơn là đem so 
sánh các món vật dụng đang được dùng để làm Lễ ấy, là to hay 
nhỏ, nhiều hay ít, quí giá hay vô giá, sang trọng hay nghèo nàn… 
Đừng phân biệt, cũng đừng so sánh gì cả, thì việc tạ ơn sẽ tự Vô 
Ngã và tự “Ba La Mật”, là cái phúc báu cùng khắp hư không. 
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Phúc báu vô lậu này dù không cầu mong nó vẫn cứ tự động đến 
với chúng ta. Đó quả là một sự bình đẳng tuyệt vời, và cũng là sự 
vi diệu thâm sâu của Chân Lý!  

 
Vậy thì tất cả những ai có những tấm lòng chân thành, 

thanh tịnh nhưng ở trong cảnh bần hàn cũng không còn bị tự ti 
mặc cảm với những món quà đơn sơ được dùng trong những 
buổi Lễ Tạ Ơn như một nén nhang, một đóa hoa, một đảnh lễ, 
thậm chí một ánh mắt hay một nụ cười thôi, cũng là đã quá đầy 
đủ không còn một sơ hở nào để phải áy náy nữa.  

 
 

Hôm nay: 
 

Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa hoa Tâm 
chúng con xin kính dâng lên Chư Phật Tổ, Chư Bồ 
Tát, Chư Hiền Thánh Tăng để tạ ơn.  
 
Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa hoa Tâm 
chúng con xin kính dâng lên Tổ Tiên, Ông Bà, Cha 
Mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ, cùng các vị Thầy, các vị 
Thiện Tri Thức để tạ ơn.  
 
Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa hoa Tâm 
chúng con xin kính dâng lên đôi giòng họ hàng Nội 
Ngoại, bạn bè thân sơ, kẻ ân người oán để tạ ơn.  
 
Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa hoa Tâm 
chúng con xin kính dâng lên các vị anh hùng, liệt sĩ, 
các vị chiến sĩ vô danh, các vị anh thư đã hi sinh cho 
lý tưởng quốc gia dân tộc để tạ ơn.  
 
Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa hoa Tâm 
chúng con xin kính dâng lên muôn loài, muôn vật 
hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình để tạ ơn.  
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Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa Hoa 
Tâm chúng con xin kính dâng lên để tạ ơn các vị 
súc sinh heo, bò, gà, vịt… nhất là các vị gà tây đã 
và đang hi sinh, bố thí mạng sống của mình để 
nuôi mạng sống chúng sinh trong suốt mùa Lễ Tạ 
Ơn, kéo dài đến Lễ Giáng Sinh và Tết Tây… 

 
Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa Hoa 
Tâm chúng con xin tạ ơn và nguyện cho toàn thể 
chư vị quá vãng, không phân biệt tôn giáo, chủng 
tộc, nòi giống, là người hay vật của quá khứ, hiện 
tại, vị lai đều được siêu sinh.  

 
Bằng một nén Tâm Hương cũng là một đóa Hoa 
Tâm chúng con xin tạ ơn và nguyện cho toàn thể 
chư vị hiện tiền được sức khỏe dồi dào, thân tâm 
thường lạc, tinh tấn tu hành để tiến tới Chân Thiện 
Mỹ.  

 
 
 
 

* 
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Lễ Tạ Ơn 
 

 
Chẳng gì so sánh, chẳng gì hơn 
Là Lễ Vu Lan và lễ Tạ Ơn 
Danh từ tuy khác, nhưng đồng nghĩa 
Cao đẹp tuyệt vời, Ôi! Lễ Tạ Ơn 
 
Cảm động làm sao, cùng khắp nơi nơi 
Xa cách ngần nào cũng cố về thôi 
Cháu, con, mẹ, cha, gia đình chờ đợi 
Xum họp cùng cầu, đáp Lễ Tạ Ơn 
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Ngày ấy rất linh thiêng, hỏi ai không tu phúc? 
Tạ ơn trời, người, Thượng Đế  
Ngài đang ban nguyện ước 
Tạ ơn muôn loài, muôn vật, đất đá, cỏ cây 
Tạ ơn cha mẹ, tổ tiên, ân sư, đất nước.... 
 
Nhưng chẳng chờ chi đến ngày Lễ Tạ Ơn 
Mà sát na, giây phút đều làm vẫn hơn 
Dù ở nơi nao, chỗ nào ta đều ghi ân như thế 
Cũng đừng sát hại sinh vật quá nhiều 
Đấy là tột nghĩa của Lễ Tạ Ơn 
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Lễ Tạ Ơn Bằng Gà Tây 
 
 
 

Dùng thân mạng của những vị Gà Tây vô tội 
Để Tạ Ơn nhau, tạ đất, tạ trời 
Tạ bằng mạng sống với máu đỏ, thịt rơi 
Của những chú gà đơn côi và yếu đuối 
 
Lưỡi dao cứa cổ, ôi! Địa ngục là đây 
Xô vào:  
Phòng hơi ngạt, thôi rồi ! Thân phận Gà Tây  
Mặc ai dãy dụa, mặc ai đớn đau, hận uất ! 
Mặc ai than van, mặc ai nước mắt vơi đầy ! 
 
Ôi hãi hùng! Chẳng bút nào mà tả xiết 
Ôi kinh hòang! Nếu ta là địa vị Gà Tây 
Địa ngục nơi đâu ? Hay chính tại nơi đây 
Ai đem: 
Máu đổ, thịt rơi mà ân đền, nghĩa trả! 
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Muôn lòai vật, chẳng một ai không muốn sống 
Chẳng có một ai mà muốn dâng mạng cho ai 
Ỷ mạnh, hiếp yếu, hành động ấy thật sai 
Vì: 
“Sức Sống Bình Đẳng” vốn ngay trong muôn loài  

 
Sự thật muôn đời, vẫn cứ là sự thật 
Ai làm nấy chịu, tội lỗi ngập trời này 
Dùng mạng thân ai, đem đền tạ thật chẳng hay 
Ác độc nhường ấy, hỏi  trời nào dám chứng? 

 
Nền tảng Đạo Đức là chân của hạnh phúc 
Chân thật, hợp lý là nghĩa của sự đền ơn 
Đem của, công mình hiến tặng tuyệt diệu hơn 
Của người, phúc ta làm sao mà phải “Đạo”  
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Ăn Chay 

 
 

Từ bi thương yêu em ăn chay 
Để súc sinh đỡ cảnh đọa đầy 
Dẫy dụa, thất thanh vì đổ máu 
Than khóc, kinh hoàng nào ai hay! 
 
Từ bi thương yêu em ăn chay 
Để: Miệng không tanh, vấy máu vơi đầy 
Bao tử không là mồ chôn gia súc 
Thân tâm này thanh tịnh tuyệt vời thay 
 
Từ bi thương yêu em ăn chay 
Để thôi đi bao kiếp đọa đầy 
Thân mạng trả vay bằng xương máu 
Lục Đạo luân hồi bao đắng cay 
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Cha 
 
 

Tất cả mọi người chúng ta ở thế gian này, chẳng ai là 
không có Cha Mẹ, cũng chẳng ai lại không biết có Cha Mẹ mới 
có mình, và công ơn Cha Mẹ thật cao rộng như trời biển. 
 

Nay chúng ta thử đem so sánh công lao giữa người Cha 
và người Mẹ, xem ai cho chúng ta những hy sinh, xương máu và 
sức lực nhiều hơn? 
 

Xin thưa ngay rằng: “Không một ai có thể so sánh cái 
công lao trời biển, không ngần mé này, hỏi cái nào cao rộng hơn 
cái nào? Vì cả Cha lẫn Mẹ đều đã cho chúng ta hết tất cả những 
gì Quí Ngài có trong cuộc đời của họ. Vâng, Cha Mẹ đã cho và 
cho đến không còn gì để cho nữa; Cho một cách tuyệt đối và 
hoàn hảo từ vật chất đến tinh thần.” 
 

Nhưng cũng có một điều hơi lạ, là người Á Đông chúng 
ta thường ca tụng, tán thán về người Mẹ nhiều hơn là người 
Cha! Phải chăng là khi nói về người Mẹ, thì chúng ta có một 
cảm xúc rất mạnh mẽ và gần gũi Mẹ hơn, vì tình thương yêu của 
Mẹ tràn trề, luôn biểu lộ qua ánh mắt, qua lời nói, qua những 
hành động dịu dàng, ngọt ngào, qua những sự bao dung, chịu 
đựng, những tận tụy, kiên trì, những chung thủy và hy sinh... 
 

Với những đức hạnh ấy, khiến chúng ta dễ cảm hứng để 
mà viết lách, để mà sáng tác văn thơ... 
 

Còn về người Cha thì không phải là hầu hết mà phần 
đông các ông Cha đều cứng rắn và nghiêm khắc, mặc dầu trong 
lòng rất thương yêu con, nhưng tình thương yêu ấy rất kín đáo, ít 
được bộc lộ. Bởi thế cho nên khi nhắc đến người Cha thì chúng 
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ta mường tượng ngay ra một người Cha với những đức tính đáng 
được tôn kính như lòng cứng rắn, tính cương quyết, can đảm, hy  
sinh, và một chí khí rất hào hùng... 
 

Là những người con; Chúng ta cần sự ngọt ngào, tươi 
mát của Mẹ, nhưng chúng ta cũng rất cần những đức tính mạnh 
mẽ, cứng rắn, nghiêm khắc, và chí khí của người Cha, để hun 
đúc chúng ta thành những con người tuyệt vời, có đầy đủ những 
đức tính cần có cho cuộc sống, cho Đời cũng như cho Đạo. 
 

Để tán dương và ghi ân công lao cao hơn núi, sâu hơn 
biển của tất cả những người Cha kính yêu, Chúng con xin khấu 
đầu đỉnh lễ và tán tụng Cha qua bài Thiền Ca “CHA”. 

 
 
 

 
                                 *
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Cha 

 
   Cha con ta cùng một sức sống 
  Cha cùng con nối dõi tổ tông 
  Thân mạng con Cha cho, cho hết 
  Khổ trăm chiều, Cha chẳng quản công 
 
  Cha công sinh, Mẹ công nuôi dưỡng 
  Cha là rường cột, Mẹ mái nhà 
  Cha cho xương tủy, Mẹ máu da 
  Cha bôn ba, Mẹ cùng tần tảo 
 
  Lòng hiếu thảo, hỏi chi so được 
  Đức hy sinh, can đảm là Cha 
  Cùng chí khí, cha hun đúc ta 
  Hỷ xả bao dung, Cha truyền tiếp 
 
  Phải ngay con, Cha là tất cả 
  Cũng ngay Cha, tất cả là con 
  Chúng ta đồng Vũ Trụ nước non 
  Đồng sinh lực, cùng đồng sức sống 
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 Cha  
 

Nhẫn nhịn, từ bi hạnh của Cha 
Hiếu hạnh, thương yêu nhất Mẹ già 

       Tín Tâm siêu, Cửu Huyền Thất Tổ 
       Kính trên, nhường dưới, họ Lưu mà! 

        
        Chiều chuộng, nâng niu đàn con ta 
        Mộc mạc, hiền lương, nét thật thà 
        Nhẫn nhịn, trung kiên là bản tính 
       Không danh, không lợi, không bôn ba 
  

       Dù nổi hay trôi cứ tà tà 
       Cuộc đời trầm bổng vẫn như pha 
       Không thù, không oán, không tranh chấp 
       Không tham, không giận, không lạ xa 

  
         Không bè, không đảng, không gì cả... 
        Bình dị, vui tươi, tính vị tha 
        Khuyên đàn con trẻ tu nhân, đức 

Theo hạnh “lục hòa” mới thật ta! 
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Đóa Hoa Mầu Nhiệm 

 
 

Dù chúng ta là ai, thì cũng đều là những đứa con của Mẹ. 
Tùy hoàn cảnh, từng cá nhân, người thì Mẹ còn hiện hữu, kẻ thì 
Mẹ đã khuất bóng ... 

 
Bởi thế cho nên, khi nhắc đến Mẹ là ai cũng có một cảm 

xúc riêng tư hoặc vui buồn, hoặc ngậm ngùi, hoặc hối tiếc, xót 
thương ...  

 
Cho dù chúng ta là những người con hiếu hạnh hay ngỗ 

nghịch, nhưng với Mẹ, thì con ngoan hay con hư, Mẹ cũng đều 
thương yêu, đùm bọc, và bảo vệ hết mình.  

 
Mẹ đã cho, và cho con tất cả những gì Mẹ có trong cuộc 

đời của Mẹ, nghĩa là Mẹ cho tuyệt đối từ vật chất đến tinh thần, 
từ thô tới tế, cho đến từng giọt máu, từng hơi thở... Mà cho một 
cách Ba La Mật như một vị Bồ Tát, một vị Phật! Nhưng Mẹ 
chẳng hề bao giờ than thở, kể lể những công lao gian khổ, cần 
cù, can đảm và hy sinh của Mẹ. 

 
Vâng, mọi hành động Mẹ dành cho con, đều là những 

hành động của các vị Bồ Tát, và các vị Phật. 
 

Mẹ đã thương yêu, và hy sinh cho con đến tột cùng như 
thế. Nhưng sâu sắc hơn, là Mẹ còn không quên lo về cả mặt 
tinh thần cho con nữa. Phải chăng là Mẹ sợ con mình vì quá vô 
minh, rồi sẽ bị đắm chìm trong danh tài, ái dục thì sẽ khổ lụy 
biết nhường nào?  

 
Do lẽ ấy, Mẹ mới hướng dẫn cho con về vấn đề tâm 

linh, đó là một việc vô cùng quan trọng, nó liên hệ đến mọi 
phiền não, khổ đau và luân hồi sinh tử của cuộc đời. 

 
Ôi tuyệt vời thay là: “Lòng Mẹ với gia tài của Mẹ” 
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Đóa Hoa Mầu Nhiệm  

 
 
Mẹ là nhân chứng của cuộc đời đầy khổ đau 
Y lời Mẹ dạy: 
Tủ kinh sách, anh chị em chia nhau 
Nước mắt mẹ đã trào dâng, ngập đầy biển cả 
Con sót sa, lội bơi trong sóng lệ, đau rầu 

 
Mẹ là nhân chứng của cuộc đời quá thảm sầu 
Nên con đã lần bước, theo gót chân Đức Phật 
Niềm thống khổ của Mẹ, ôi thôi vô cùng tận... 
Con đã từng thét gào, theo giông bão thương nhau 
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Mẹ!  
 
Mẹ ơi! Người Mẹ tượng trưng của trần lụy, biển dâu 
Không có Mẹ! 
Làm sao con biết đường nào vượt ngoài giông tố! 
Tỉnh mộng đi Mẹ! 
Cuộc đời, thôi đã hết rồi lụy khổ 
Chính pháp nhiệm mầu, bao phủ kín sạch thương đau 
 
Mẹ! 

 
Mẹ vui đi, trong ánh sáng vi diệu Bảo Châu 
Mẹ là ánh hào quang, là vũ trụ tuyệt vời, lộng lẫy! 
Thôi tủi hờn, thôi hãi hùng, thôi không giận lẫy 
Này đóa hoa đây, là trọn vẹn cả hương mầu 
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Mẹ 
 

 
Nhắc đến mẹ yêu, ai chẳng rưng rưng 
Giọt lệ càng nén, càng sa, chẳng dừng 
Khi hiếu đễ, nhiều khi không phải thế 
Nên xót xa, hối hận mãi, không ngưng 

 
Có những lúc, giông bão đời cay đắng 
Mẹ âu sầu, con thấy tim rụng, trời rung 
Lệ lưng tròng, mẹ bày tỏ não nùng... 
Chua xót nào, so cõi đời thua thắng! 
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Rồi nhiều lúc, Mẹ mình cưng, Mẹ nựng 
Và những khi Mẹ buồn, giận, tủi, mừng 
Mắt nhung huyền, Mẹ biến sắc đỏ, sưng 
Mà mình tưởng như gan bào, ruột thắt! 
 
Thôi biết rồi, dù cõi đời mưa, nắng 
Chấp làm chi, trò múa rối lăng nhăng 
Huyễn hóa thôi, dọa người già, trẻ nít 
Này tịnh tâm, ai còn dám hung hăng 
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Con nhỏ nhẹ: 
“Mẹ! Mẹ ơi! Đừng hãi hùng huyễn mộng 
Sóng gió nào, cũng chỉ Đóa Chân Không 
Hỡi những ai! Dù ngoan hay bất hiếu! 
Đừng phạt mình, vì Mẹ vẫn dung thông” 

 
Mẹ thì thầm: 
“Phải Sắc, Không đồng thể, thật mênh mông? 
Thì: Mẹ vẫn đây, từ ngọn cỏ, bông hồng... 
Vẫn nơi con, dù việc nhỏ, việc lớn 
Ngủ, nghỉ, ăn, làm, nào có rỗng không?”    
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Anh Cả, Chị Cả Việt Nam 
 

             Thân tặng tất cả những vị Anh Cả, Chị Cả đã thay Cha Mẹ … 
 
 
 

Trong một gia đình nề nếp và đạo đức của người Việt Nam 
thì người Anh Cả, người Chị Cả là một gương mẫu tuyệt vời, với 
tấm lòng hy sinh, cùng tình thương bao la đầy trách nhiệm đối 
với gia đình và các em đã là lẽ thường. Nhưng cái bổn phận và 
trách nhiệm còn nặng nề gấp bội, khi quí vị ấy phải thay vai trò 
của những bậc Cha Mẹ để trông nom gia đình là nuôi nấng, dạy 
dỗ các em, khi trong gia đình có những biến cố không hay, nhất 
là khi Cha Mẹ mất sớm! 
 

Với sự tận tụy hy sinh đôi khi đến già nửa đời người, hay 
hết cả cuộc đời của những vị ấy, cũng không có gì là lạ! Đã với 
tấm lòng chung thủy, bao dung và chí khí, dũng mãnh, can đảm 
đến nhường ấy, lại còn thêm một tình thương chân thật, trong 
sáng, và tròn đầy như Vầng Trăng Rằm của những người Anh 
Cả, Chị Cả này, thật chẳng làm sao có thể diễn tả cho hết được! 
May thay, có một nhà văn xa xưa với con mắt sâu sắc, tinh đời, 
ông đã cho xuất bản một cuốn truyện khá dài tựa đề: “Người 
Anh Cả” rất hay, rất cảm động và rất tuyệt tác! 
 

Nói cho cùng thì một vài áng văn làm sao đã đủ để tán 
dương và diễn tả cho hết được những gì vi tế nhất của những sứ 
mạng vô cùng thiêng liêng, cao cả đó! Nhưng thôi, cũng an ủi 
một phần nào cho những vị Anh Cả, Chị Cả Việt Nam của 
chúng ta đã, đang và sẽ còn mãi mãi làm những bổn phận “khó 
tin nhưng có thật” ở khắp mọi nơi trong mọi gia đình Á Đông. 
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Cái việc làm khó tin nhưng có thật này là một công việc, 
mà cũng là bổn phận “Ba La Mật” đương nhiên của các vị Bồ 
Tát! Nhưng tiếc thay, người đời ít có ai biết đến những sự hy 
sinh về: công của, sức lực, mồ hôi, nước mắt và cuộc đời của 
các vị Anh Cả, Chị Cả này! để mà kính cẩn, tán dương, và tri 
ân. Thật là vô cùng thiếu sót. 
 

Ôi, tuyệt vời làm sao cho nền văn hóa, đạo đức cùng 
những truyền thống, phong tục, tập quán của người Việt Nam, 
của gia đình nói riêng, của đất nước Việt Nam nói chung, và 
ngoài ra còn là một tấm gương sáng ngời cho cả một Hoàn Vũ 
nữa! 
 

Hỡi các vị Anh Cả, Chị Cả ơi! Quí vị có biết rằng quí vị 
là những đóa hoa quí báu, hiếm có nhất trên đời không? Những 
đóa hoa vô cùng toàn vẹn; vâng, toàn vẹn cả về sắc lẫn hương! 
 

Hôm nay nhân mùa Lễ Tạ Ơn, toàn thể các em, mà cũng 
là các con, và tất cả những ai có những vị Anh Cả, Chị Cả 
tuyệt vời như thế, xin đồng kính cẩn dâng lên những nén Tâm 
Hương cũng là những Đóa Hoa Tâm để tán dương và tạ ơn quí 
vị. 

 
Xin nguyện cho quí vị Anh Trưởng, Chị Trưởng đã quá 

vãng được siêu sinh. 
 

Xin nguyện cho quí vị Anh Cả, Chị Cả hiện tiền được 
dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu hành và Thân Tâm thường lạc. 

 
 

 
*
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Chiếc Áo Len Đan, 
Gia Tài Của Mẹ 

 
Thân tặng  những ai có  các bà chị Cả thay Mẹ  

 
 
 

Len đan từng mũi, đan bằng từng giọt máu, 
Thở từng hơi, biến thành chiếc áo nhiệm mầu 
Tâm sáng ngời, trăng tròn đã hiện từ lâu 
Ngầm dõi theo, phải đàn em còn khờ dại? 
 
Rằng:“Sợ em mình rét lạnh ngủ không yên!” 
Một mũi len đan, một hơi thở siêu Thiền 
Biến biến, hóa hóa, đầy khăn choàng, mũ áo 
Người chị hiền hay là bà mẹ thần tiên? 
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Từng miếng cơm ngon, từng manh áo, bạc tiền 
Chắt chiu, nhường nhịn, này dư nhiều, đừng lo 
Bàn tay dúi, này đồng nhỏ, này đồng to 
Nhịn ăn, nhịn mặc, này trời cho rất nhiều 
 
Bao cay đắng, chẳng ngại gì mưa với nắng 
Em hay con, sao mà thơ dại quá nhiều! 
Càng lớn khôn, càng ngỗ nghịch biết bao nhiêu 
Vẫn tha thứ, chỉ một lòng thương, lòng xót 
 
Tôi trưởng thành rồi mà chị tôi còn lo lắng 
Dưới cặp mắt người, tôi vẫn bé nhỏ mồ côi 
Cho hết cả rồi, chị vẫn: “Tội nghiệp em tôi!” 
Chị thay mẹ để thương tôi suốt cuộc đời 
 
Đồng ánh sáng của một Vầng Trăng chiếu rọi 
Quỳ chắp tay, con xin tán thán ghi ân 
Chị Hằng ơi ! Người Mẹ vi diệu khôn ngần 
Đây nhạc khúc, cùng ngón tay, ta đồng gẩy 
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Người Anh Gương Mẫu 
Kính tặng người anh Cả 

 
    

 Anh Cả thật đúng nghĩa của Á Đông 
 Là quên chính thân mình,chẳng quản công 
 Là phụng dưỡng,chăm lo thương Cha Mẹ 
 Là chắt chiu đầy đủ, đàn em đông 
 
 Ngoại ngữ Kỹ Sư, đặt chẳng đúng “function”! 
 Trung Tá liêm khiết lương không đủ sống 
 Một Vợ, chín con, càng thêm nặng gánh 
 Khó khăn nhường nào, cũng vượt như không 
 
 
 
 
 



Anh Cả, Chị Cả Việt Nam 

198 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đất nước ngửa nghiêng, đảo điên cuộc sống 
 Vàng thau lẫn lộn, tài có như không 
 Thuận thảo mẫu mực,lương tròn dâng Mẹ 
 Khan hiếm trên đời, có phải Phật không? 
 
 Bố thí nhín nhường,cho trọn tay không! 
 Cho chẳng còn chi, đúng y Bồ Tát 
 Tượng Phật một tay xây, to cao 100 feet 
 Thật đúng Đạo Tràng Đà Nẵng hay không? 
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Bồ Tát Ẩn Danh 
Thân tặng những người chị hiếm có trên dời 
 
 
Chỉ một mình tôi biết 
Vị Bồ Tát ẩn danh 
Oan ức không biện bạch 
Việc làm chẳng đua tranh 
 
Lo cha mẹ sinh thành 
Lo chồng con thành danh 
Lo đàn em đông dại 
Quên phận mình mong manh! 
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Công lao nào ai biết 
Hay chuốc oán cùng than 
Chẳng quản công gian nan 
Nhọc nhằn không sờn nản 
 
Bố thí Ba La Mật 
Ruộng phúc ngập trời xanh 
Vị Bồ Tát ẩn danh 
Chắp tay tôi tán thán 
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Em Học Tiếng Nước Em 
 
 

Vì phương tiện giao tế rộng hay hẹp, và cũng vì sự hữu 
dụng cần thiết cho đời sống con người, nhất là những người vì 
hoàn cảnh phải sống ở ngoại quốc thì không còn gì lý tưởng 
cho bằng một người có thể nói, viết, hiểu được nhiều thứ tiếng: 
tiếng mẹ đẻ là đương nhiên, rồi những tiếng ngoại ngữ như: 
tiếng Tầu, tiếng Nhật, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Đại Hàn…  

 
Nhưng vì bộ óc của con người rất là giới hạn, nên trong 

thực tế, hỏi mấy ai có được trình độ hoàn hảo là nói được đủ 
mọi thứ ngoại ngữ ? Nên khi chúng ta nói, viết và hiểu thêm 
được một vài thứ tiếng nào đó, thì niềm hãnh diện và tính tự 
kiêu sẽ dâng lên không ít thì nhiều. 

 
Cái tập khí không mấy tốt do Tâm Thức tạo dựng ra, nên 

lúc nào chúng ta cũng sống với cái ý niệm: giỏi/dốt, sang/hèn 
này, khó có thể tránh, vì chúng ta là con người nhị biên tương 
đối, sống trong thế giới nhị biên nên mọi ý nghĩ, lời nói và 
hành động đương nhiên là như thế! 

 
Tuy nhiên trong cái bộ óc nhị biên ấy, vẫn có một trí 

tuệ siêu việt ẩn ẩn, hiện hiện với sự nhận xét sâu sắc và bình 
đẳng, nên không phải chúng ta hoàn toàn vô minh để không 
còn biết thế nào là đúng, là sai nữa! Cái trí tuệ siêu việt ẩn ẩn 
hiện hiện này là Phật Tính của chúng ta. Nhưng Phật Tính ấy 
bị vô minh che lấp nhiều hay ít, tùy theo căn cơ, nghiệp 
chướng và trình độ tương ứng của từng người từ nhiều kiếp 
đến nay. Do đó có người hiểu biết nhiều, có người hiểu biết 
ít. Đó là tùy vào sự tu hành được tính từ nhiều đời, nhiều kiếp 
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xa xưa đến nay, để hiện tại có người thì vô minh dày và có 
người thì vô minh mỏng ở cõi sa bà này. 

 
Người vô minh dày thì sự chấp chước nhiều, nên cũng 

phạm tội lỗi nhiều. 
 

Trái lại, người vô minh mỏng thì sự chấp chước ít, nên 
họ có tư cách hơn, là biết tự trọng, không lố lăng, không vướng 
mắc vào những tệ đoan đua đòi rởm! Chẳng hạn như chấp 
chước thái quá về văn hóa, phong tục, tập quán và khi thông 
thạo, biết ngoại ngữ nhiều thì cho là hay, là văn minh, là sang 
trọng, là đài các! Còn tiếng mẹ đẻ thì coi thường, để rồi chỉ biết 
thực hành toàn ngoại ngữ mà rơi vào nghiệp vong bản, vô ân, 
bội nghĩa, quên cội, quên nguồn, quên giòng, quên giống! Và 
cũng là tự làm mất đi cái cá tính chân thật của con người, cái 
mà chúng ta thường gọi là nhân cách, đạo đức. 

 
 Với những ai là con người đúng nghĩa thì chẳng lúc nào 
mà họ không là: 
 

Những đứa con hiếu thảo của gia đình, biết kính 
trên, nhường dưới. 
 
Những người chồng, người vợ lý tưởng, luôn đoan 
chính, thủy chung và biết thương yêu chân thật. 
 
Những người cha, người mẹ vẹn toàn, luôn có bổn 
phận và trách nhiệm hướng dẫn, giáo dục con cháu 
về mọi mặt. Dĩ nhiên họ không quên nền văn hóa 
của nòi giống, đất nước, dân tộc mình, nên đã bằng 
đủ mọi cách hướng dẫn và dạy dỗ con cháu mình 
về phong tục, tập quán và nhất là việc học chữ 
Quốc Ngữ của nước nhà. 
 
Những người bạn tốt, trung hậu, hỉ xả, bao dung, 
biết nhường nhịn và giúp đỡ. 
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Những người công dân xứng đáng, luôn đóng góp 
tài năng, bổn phận, trách nhiệm và lòng trung thành 
đối với quốc gia, xã hội. Dĩ nhiên những người này 
nói, đọc và viết tiếng mẹ đẻ một cách thông thạo, 
trơn tru và rất hãnh diện về nền văn hóa của nước 
mình. 
 
Những người Phật tử thuần hành, luôn trau dồi, sửa 
đổi, tinh tấn từng giây phút để tiến tới cứu cánh là 
Chân Lý giải thoát ta và người. 

 
 Tóm lại người có nhân cách, có cá tính của một con người 
đúng nghĩa thì đó chính là Thiện Nhân có đạo đức, biết nhìn xa, 
trông rộng và sâu sắc về mọi khía cạnh. Do đó mà họ trọn vẹn về 
cả hai mặt Đời lẫn Đạo. 
 

Mặt Đời: họ trọn vẹn về cội nguồn huyết thống. 
 

Mặt Đạo: họ tu hành chân chính rốt ráo để thực hành được 
cả Lý lẫn Sự của cái “Thật Tướng, Thật Hành và Thật 
Dụng” 

 
 
 

  
                                 * 
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Em Học Tiếng Nước Em 

 
 
  Ông Bà em dạy em 
  Học chữ Việt mà xem 
  Bốn ngàn năm Văn Hiến 
  Là kho tàng nước em 
 
  Cha mẹ em dạy em 
  Nói tiếng Việt cho quen 
  Con mang giòng máu ấy 
  Cội nguồn nhớ đừng quên 
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Giống Lạc Hồng Dân Việt 
  Hãnh diện là đương nhiên! 
  Vì con Rồng cháu Tiên 
  Nên em học tiếng Việt 
 

Vì em là người Việt 
  Vong bản chẳng nơi em 
  Dân Việt là dân em 
  Chẳng bao giờ vong bản! 
 

Vì em là người Việt 
  Em học tiếng nước Em 
  Xin bạn chớ có ghen 
  Vì em là dân Việt! 
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  Hạnh nhẫn nhịn cần cù 
  Từ bi vì biết Tu 
  Oai hùng y sử sách 
  Trí tuệ như Trăng Trung Thu  
 
  Bổn phận em rất nhiều 
  Với đất nước em yêu 
  Với cộng đồng người Việt 
  Trách nhiệm biết bao nhiêu!   
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Hiếu Đễ 

   
     

Em thương yêu mẹ cha 
Nhớ ơn từng Sát Na 
Công sinh cao hơn núi 
Công dưỡng hơn biển sâu 
     
Mẹ Cha cho Thân này  
Có sáu Căn ngay đây 
Mới thấu hiểu nghĩa Đạo 
Thể, dụng thật đủ đầy 
 
Thể hiện trong từng giây 
Ngay trên Thân em đây 
Mọi việc đều siêu việt 
Nhờ Thân hiện hữu này 
 
Em thương yêu mẹ cha 
Vất vả từng Sát Na 
Cho con từng giọt máu 
Ai mà không xót xa! 
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Em Học Thiền 
 
Em đi học Thiền 
Là học Chú Tâm 
Giác Ngộ trở về 
Thân Tâm là một 
 
Thân Tâm là một 
Mọi lúc, mọi thời 
Đi đứng nằm ngồi 
Nói năng ngủ nghỉ 
 
Học hành chăm chỉ 
Bất cứ việc gì 
Từng tí từng li 
Đều không sơ hở 
 
ThânTâm là một 
Từng phút từng giây 
Chớ có lãng khuây 
Sẽ bị cô rầy 
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Em Tọa Thiền 
(Ngồi Thiền) 
 

 
Em ngồi Thiền ngay ngắn 
Không buông thả Thân Tâm 
Không nghĩ ngợi mung lung 
Không tự do nhúc nhích 
 
Không thì thầm với bạn 
Không liếc dọc, liếc ngang 
Không để Tâm lang thang 
Chỉ chú Tâm mà Thiền 
 
Để nhận ra nhịp thở 
Thở vào, lại thở ra 
Chỉ chú Tâm vào:“Cái Đang Nhận Ra” 
Mà không lầm lẫn,“là dõi theo hơi thở”. 
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Em Thiền Hành 
 
 
Em thiền Hành trang nghiêm 
Chú ý bước chân Thiền 
Không nhìn ngang, nhìn ngửa 
Bước chân này an nhiên 
 
Thiền Hành thật trang nghiêm 
Biết chú Tâm là Thiền 
Thân Tâm em thanh tịnh 
Quậy phá là người điên! 
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Phụ Giúp Mẹ 

   
     
Khi bài vở đã xong 
Không chạy nhảy tung tăng 
Mà em lo giúp Mẹ 
Làm việc nhà siêng năng 
 
Khi bài vở đã xong 
Không nghịch ngợm lăng xăng 
Không mê “Games”, phá phách 
Em giúp Mẹ thật chăm 
 
Khi bài vở đã xong 
Không lười biếng ưa nằm 
Giúp mẹ em rửa chén 
Bụi bặm lau ngoài trong 
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Siêng Năng 

 
 

Siêng năng em học hành 
Đỗ đạt là thành danh 
Làm vui lòng cha mẹ 
Cuộc đời đẹp như tranh 
 
Mọi việc em đều siêng 
Tỉ mỉ là Siêu Thiền 
Vẹn toàn không sơ hở 
Chân, Thiện, Mỹ đương nhiên 
 
Siêng năng là Bản Tính 
Toàn thiện lại toàn minh 
Tính ấy cứ mới tinh 
 Dè đâu ngay chính mình 
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Gọn Ghẽ 

 
   

Gối, nệm cho phẳng phiu 
Giầy dép xếp thẳng hàng 
Quần áo treo ngay thẳng 
Đồ chơi xếp gọn gàng 
 
Không để Tâm lang thang 
Chữ viết phải rõ ràng 
Chú Tâm trong mọi việc 
Thành công thật dễ dàng 
 
Mẹ cha mừng con ngoan 
Làm thơm lây họ hàng 
Nô nức người con giỏi 
Đạo đời thật vẻ vang 
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Vệ Sinh 
 
 
Vệ Sinh xong rửa tay 
Bằng xà bông tuyệt thay 
Trước khi ăn cũng thế 
Đi đâu về rửa tay ngay 
 
Nếu em lười rửa tay 
Muôn điều thật chẳng hay 
Bẩn dơ là độc ác 
Vì từ bi em rửa tay 
     
Nếu em siêng rửa tay 
Tránh tật bệnh không lây 
Là em thương em đấy 

Và: Thương người, em rửa tay 
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Những Viên Ngọc Quý 
Của Thiền Viện Sùng Nghiêm 

 
 

“Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

 
 Câu ca dao này rất khế hợp cả Lý lẫn Sự về Đời cũng như 
về Đạo. 
 
 Vì một gia đình, một trường học, một cơ sở, một nhà thờ, 
một ngôi chùa, một tu viện, một thiền viện, một giáo đoàn, cho 
chí một Quốc Gia, một Xã Hội... đều cần nhiều bàn tay đóng 
góp về đủ mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần như: 
 

Công lao, tiền tài 
Sức lực, tài năng 
Từ bi, trí tuệ 
Và sự bình đẳng... 
 

 Nếu những thứ vừa kể trên được nhân duyên hội tụ đầy 
đủ, thì sẽ đi đến thành công một cách thật hoàn hảo! Do đó bất 
cứ nơi nào có đủ duyên lành, đủ phúc báu, được nhiều bàn tay vi 
diệu đóng góp, thì nơi đó sẽ được thành công, hạnh phúc và đầy 
an lạc... 
 
 Thật là vô cùng phúc đức cho Thiền Viện Sùng Nghiêm, 
đã có được những Vị Chân Tu, là những viên ngọc quý đang nỗ 
lực đóng góp sức lực, tài năng bằng tất cả Thân Tâm, Trí Đức 
và đầy lòng từ bi, bình đẳng. Các Ngài chẳng hề bao giờ quản 
ngại gian lao, khổ cực, bởi các Ngài đã có đầy đủ những đức 
tính dũng mãnh, can đảm, hy sinh, kiên trì, và chung thủy. 
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 Ấy vậy mà các ngài vẫn cứ tiếp tục tu học, vẫn cứ tiếp 
tục buông xả mọi tập khí, thói hư, tinh tấn không ngừng nghỉ để 
tiến tu mãi... cho cái đức hạnh viên tròn sẵn có ấy, được trọn 
vẹn hiển bầy!  
  

Thật quý hóa lắm thay! Và cũng không có cái gì có thể 
so sánh được với những viên Bảo Châu toàn thiện, toàn mỹ là 
những Vị Tu Sĩ gương mẫu này! 
   

  
  
  
  

* 
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Chiếc Áo Len Đan, 
 Gia Tài Của Mẹ 

 
Thương tặng Sư Chân Như  
và những ai có những bà chị Cả thay mẹ  
 
 
 
Len đan từng mũi, đan bằng từng giọt máu, 
Thở từng hơi, biến thành chiếc áo nhiệm mầu 
Tâm sáng ngời, trăng tròn đã hiện từ lâu 
Ngầm dõi theo, phải đàn em còn khờ dại? 
 
Rằng: “Sợ em mình rét lạnh ngủ không yên!” 
Một mũi len đan, một hơi thở siêu Thiền 
Biến biến, hóa hóa, đầy khăn choàng, mũ áo 
Người chị hiền hay là bà mẹ thần tiên? 
 
Từng miếng cơm ngon, từng manh áo, bạc tiền 
Chắt chiu, nhường nhịn, này dư nhiều, đừng lo 
Bàn tay dúi, này đồng nhỏ, này đồng to 
Nhịn ăn, nhịn mặc, này trời cho rất nhiều 
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Bao cay đắng, chẳng ngại gì mưa với nắng 
Em hay con, sao mà thơ dại quá nhiều! 
Càng lớn khôn, càng ngỗ nghịch biết bao nhiêu 
Vẫn tha thứ, chỉ một lòng thương, lòng xót 
 
Tôi trưởng thành rồi mà chị tôi còn lo lắng 
Dưới cặp mắt người, tôi vẫn bé nhỏ mồ côi 
Cho hết cả rồi, chị vẫn: “Tội nghiệp em tôi ” 
Chị thay mẹ để thương tôi suốt cuộc đời 

 
Đồng ánh sáng của một Vầng Trăng chiếu rọi 
Quỳ chắp tay, con xin tán thán ghi ân 
Chị Hằng ơi ! Người Mẹ vi diệu khôn ngần 
Đây nhạc khúc, cùng ngón tay, ta đồng gẩy 
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            Vị Sư Chân Chính 
Thương Tặng Toàn Chân Liên vị Sư chân chính 
 

 
Sư Toàn Chân Liên  nhắc nhở tăng ni 
Suốt cả ngày Tứ Hạnh phải oai nghi 
Năm giờ sáng Công Phu đều như thế 
Không Trì Hạnh Giới, tu mà làm chi ! 
 
Quản ngại gì, đời tu hành gian khổ  
Không gian lao đòi hái trái là mơ  
Dấn thân thôi, để vượt thoát mê mờ 
Hạnh nghiêm chỉnh là noi gương Phật,Tổ 
 
Việc làm luôn tay chẳng khi sơ hở 
Tu hành như người, mẫu mực thật cơ 
Nhẫn nhịn, trung thành, mộc mạc, đơn sơ 
Vì đồ chúng, người chắt chiu can đảm 
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Tuệ Tâm mở, người tu sửa, đổi ngay  
Tập khí người buông, Ngã dẹp bỏ đêm ngày 
Nhị biên vượt, Tự Tâm hoa tự nở 
Ai? Là Ai ? Ai hiện hữu nơi này? 
 
Đồng tịnh chiếu, mặt trời sao đồng lõa? 
Khối nghi xưa , ai đánh vỡ tan tành? 
Hay sơn hà, hay đại địa đang đồng thanh? 
Ai đang hát? Ai đang đồng tham Công Án? 
 
Toàn Thiền Viện đồng chắp tay tán thán 
Tu Viện này xin kính cẩn tri ân 
Người chị, người mẹ, nồng hậu, ân cần 
Đức hạnh người tràn đầy như trăng sáng 
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Vị Sư Chân Tu 
Thương tặng Chân Diệu vị sư chân tu 
 

 
Thiên thủ thiên nhãn là Sư Chân Diệu 
Bận bịu suốt ngày chẳng chút hở tay 
Dù chín, mười người cũng khó mà thay 
Một trách nhiệm nặng, đa đoan như thế! 
 
Từ việc nhỏ, hay cho dù việc lớn 
Nhẫn nại, cần cù quyết chí chu toàn 
Can đảm, tận tụy, ngại gì đa đoan 
Một lòng thôi, không gì lay chuyển được 
 
Cứ như thế, người song tu phúc trí 
Một ngày không làm, ngày ấy không ăn 
Tu hành vậy, mà người còn băn khoăn 
Đạo với Đời, thật ta chưa trọn vẹn! 

 
 
 
 

 



Những Viên Ngọc Quý Của Thiền Viện Sùng Nghiêm 

222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bi, Trí, Dũng dù hình hài xinh nhỏ 
Bàn tay gầy làm đất chuyển trời rung 
Đã vô úy, lại vừa lực, vừa hùng  
Khiến đại chúng vừa thương lại vừa phục 
 
Thế mới biết chấp tướng hình không tỏ 
Tướng bên ngoài thật thùy mị đoan trang 
Mà bên trong, ôi chí khí hiên ngang  
Đời đã trọn và Đạo thì cũng vẹn 
 
Toàn Thiền Viện xin chắp tay tán thán 
Vị chân tu đầy nghị lực oai hùng 
Nguyện noi gương, người đức hạnh bao dung 
Suốt cuộc đời đã xả thân vì Đạo 
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Tình Thương Yêu Chân Thật 
 
 

Trong “yêu” có “thương” và trong “thương” có “yêu” là 
dĩ nhiên, nhưng ý nghĩa của “yêu” và “thương” hơi khác nhau. 
Trong “thương” có nhiều từ bi, hy sinh hơn vì ít vô minh. Trong 
“yêu” có nhiều si mê, nhiều dính mắc, ích kỷ, tham lam, sân 
hận, độc ác, đòi sở hữu, do đó đôi khi trở nên thủ đoạn, tranh 
giành, tàn bạo, ác độc, chiến tranh vì nhiều vô minh. 

 
Tuy nhiên không phải cái “yêu” nào cũng thiển cận, ích 

kỷ như thế! Có những cái “yêu” rất vô tư, rất cao thượng! 
Ngược lại, cũng có những cái “yêu” chỉ toàn vì tự ngã!  

 
Trong lãnh vực của chữ “yêu”, nghĩa của nó bao la bát 

ngát, chúng ta chỉ có thể luận bàn đại khái, sơ lược mà thôi như: 
 

Yêu thiên nhiên 
Yêu văn thơ 
Yêu nghệ thuật 
Yêu văn nghệ 
Yêu nghề nghiệp 
Yêu thần tượng 
Yêu nhân loại 
Yêu thể dục, thể thao và các trò chơi… 
Yêu nước, yêu dân 
Yêu gia đình, cha mẹ, anh chị em, họ hàng… 
Yêu vợ, yêu chồng, yêu con cháu 
Yêu thầy, yêu bạn 
Yêu người yêu 
Yêu vật chất 
Yêu tứ đổ tường 
Yêu tài, sắc, danh, thực, thùy 
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Yêu đạo pháp 
Yêu bản ngã của chính mình 
 

Dĩ nhiên tình yêu nào cũng có những lý do, sắc thái, ý 
nghĩa riêng của nó. Tình yêu của riêng từng cá nhân đều được 
kính trọng! Bởi vậy mới có những văn thơ, nhạc kịch, phim ảnh 
và đủ loại truyện để diễn tả, để gửi gấm tâm sự, để ca tụng, để 
đắng cay, để giận hờn, để nói mát mẻ, để nhung nhớ và nhất là 
hàng năm còn có một ngày Valentine để thổ lộ, để tri ân, để ca 
ngợi nhắc nhở, và để dạy đời.  

 
Nhưng nếu đi sâu vào ý nghĩa của nó, thì việc đề cao, 

tán dương cũng còn tùy vào quan niệm và sự hiểu biết của từng 
người. Không phải tình yêu nào cũng đáng được tán dương, vì 
có những tình yêu si mê tai hại. Nhưng cũng có những tình yêu 
trong sáng tuyệt vời. Không tính toán so đo, không tư lợi, ích 
kỷ, không dính mắc mà vô tư, bình đẳng một cách tự nhiên có 
lợi cho muôn người, muôn vật - đó là những tình yêu đáng cho 
chúng ta tán dương và tri ân. 
 

Còn những tình yêu đầy đam mê, vướng mắc, mê muội 
mất khôn, vì tình cảm nhiều nên mất hết lý trí, tạo nên bao điều 
phiền não đau thương, tan cửa nát nhà, nguy hiểm tới mạng 
sống, và nhiều khi còn liên hệ đến đất nước gây chiến tranh. 
Loại tình yêu này đầy tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố; đầy tư lợi, ích 
kỷ, ghét ghen; đầy thủ đoạn, dã man, độc ác và quá ư độc tài. 
Cũng chỉ vì cái vô minh sâu dầy của bản ngã đã tự giết chính 
mình và giết hại cả người. Tình yêu như vậy là tình yêu tàn 
khốc! 

 
Có nhiều người thất tình vì yêu mù quáng, suốt ngày ngẩn 

ngẩn, ngơ ngơ, thương thương, nhớ nhớ, quên ăn, quên ngủ, hận 
người, hận mình, khổ sở, điên cuồng, học hành dang dở, không 
sự nghiệp tương lai, và rồi đi đến chỗ vào nhà thương điên hay 
đi tự tử! Yêu đương mê muội như thế chỉ làm hại mình, hại gia 
đình, và hại cả quốc gia, xã hội nữa! 
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Cho nên những tình yêu nào do nhân duyên thiện/ác, oán 
ân/nợ nần, vay trả của nhân quả nghiệp báo thì bao giờ cũng đầy 
nước mắt, vui ít, buồn nhiều, đắng cay, khổ sở, không sao mà tả 
xiết!   
 

Quả là vậy, trong cõi đời Tương Đối, cái gì do nhân duyên 
tạo tác, nhân duyên hội tụ, thì nhân duyên ấy phải chia lìa! Bởi 
vậy Tình Yêu Tương Đối cũng không ngoài quy luật đó, nên làm 
sao mà vĩnh cửu cho được! Tất cả đều do sự vay trả không bao 
giờ đồng đều, nên vòng tròn của cái nợ đồng lần cũng không bao 
giờ chấm dứt là thế.  
 

Xin nhấn mạnh, tình yêu nào tạo dựng bởi ân oán/nợ nần, 
thì ắt hẳn phải có sự tạo nghiệp riêng tư. Mà đã riêng tư là tự 
động có những sự ích kỷ, tham lam, chấp chước, chiếm đoạt, 
độc tài, đòi sở hữu, tranh giành, ghen tuông... nên những nghiệp 
quả oán thù càng thêm chồng chất!  
 

Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ vì sự chấp thật nên cái bản 
ngã vô minh đã tự yêu thương, trân quí mình quá mức! Do đó 
mà quá tham lam để đoạt người, đoạt của, đoạt tự do của người; 
đoạt tất cả vật chất lẫn tinh thần, và bất cứ cái gì có lợi cho cái 
gọi là “ta” và “của ta”! Vô tình đã tạo nên một tình yêu đầy ô 
nhiễm, vướng mắc, đầy ích kỷ, khổ đau, ngột ngạt chẳng khác gì 
cảnh ngục tù! 

 
Đã là tình yêu giới hạn của Tương Đối thì lúc có, lúc 

không, lúc còn, lúc mất. Dĩ nhiên không tồn tại lâu bền, vì nó 
không có đủ cái yêu thương đúng nghĩa của sự từ bi, chỉ hy sinh  
vì người, mà không vì mình! Đấy mới chính là “Tình Thương 
Yêu Tuyệt Đối Chân Thật!” 
 

Tình Thương Yêu Chân Thật này vốn sẵn có ở ngay nơi 
chúng ta và muôn loài, muôn vật. Tự nó đã ra ngoài mọi vướng 
mắc, mọi tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, tư lợi, ích kỷ, tranh giành, 
ghét ghen... và nó hoàn toàn tự động từ bi, hỉ xả, bao dung với 



Tình Thương Yêu Chân Thật 

226 
 

sự hy sinh tột độ, cùng sự bình đẳng tuyệt đối, chỉ vì nó là cái 
trí tuệ thanh tịnh vô biên, luôn có mặt thường hằng, bất biến 
trong cõi đời hiện hữu của chúng ta. Nó không do nhân duyên 
tạo tác nên tồn tại, cũng là vượt thời gian không gian! Tất cả 
cũng chỉ vì vô minh mà chúng ta đã biến nó thành một thứ tình 
yêu giới hạn đầy si mê, đầy ô nhiễm, đầy nước mắt, để không 
thể tránh được Nghiệp Báo Nhân Quả. 

 
Tóm lại, chúng ta vì quá ư mê mờ với bao tập khí vô 

minh, đã tự che lấp mất tình thương yêu vi diệu sẵn có của chính 
mình! Nếu muốn tình thương yêu chân thật ấy hiển bầy, thì chỉ 
việc buông bỏ mọi tập khí là những thói hư tật xấu.  
 

Hãy dùng một trong những phương tiện như Niệm Phật,  
Trì Chú, Tọa Thiền và Tham Công Án làm Công Phu trong từng 
sát na! thì đấy là những phương thuốc có hiệu lực nhất để thanh 
lọc đến tận gốc của sự vô minh. Bởi Công Phu Miên Mật có 
khác gì những trận gió thổi mạnh làm cho những áng mây mờ 
vô minh tan biến, để vầng trăng tròn thương yêu chân thật sẵn 
đó ló rạng ra! 
 
 
 
 

* 
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Tình Thương Chân Thật 

 
 

Chỉ có tình thương chân thật mới hoán cải được hận thù 
Chỉ có tình thương chân thật làm tan rã mây mù 
Tình thương chân thật: 
“Tình vô biên không ngần mé 
Có sẵn nơi mình, bỏ quên chẳng dùng, hỏi uổng không ư?” 
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Nhưng vì vô minh che kín bởi tật xấu thói hư 
Nên tình thương chân thật, biến thành đảo điên, điên đảo 
 
Phải: 
“Đảo điên xoay ngược thì 
     chân tình thương hiển hiện sáng như sao?” 
Và cuộc sống muôn loài, muôn vật tuyệt đẹp biết bao! 
 
Sao không cho đi, cho người, cho vật, cho thật, cho chân 
Cho không biệt phân, cũng không mong đáp nghĩa đền ân 
Cho đến thế, quả là cho tình thương Tuyệt Đối 
Muốn hay không, thì nhân nào quả nấy vẫn an bài 
 
Không gieo trồng, mà mong đòi quả là quá mê si 
Không cần biết mình, biết người, sao cứ lo phân bì? 
Muốn hưởng phúc báu, thì lo vun trồng, tu phúc 
Muốn vượt sinh tử, phải tu trí tuệ sao cho kiên trì 
 
Gieo nhân cho to, ta hái quả thật là to 
Gieo nhân so đo, ta hái quả, quả so đo 
Gieo nhân đảo điên, ắt phải là điên đảo trái 
Gieo nhân chân thật, là vượt cả quả nhỏ/to 
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Tươi Mát 
 
 

Phong cảnh thiên nhiên tươi mát, những đóa hoa tươi 
mát, dòng suối mát, không khí trong lành dịu mát, trăng thanh 
gió mát, và con người cũng tươi mát như thế từ vô thủy, có 
nghĩa là Vũ Trụ Vạn Vật vốn đều Tuyệt Đối tươi mát! 

 
 Mọi cảnh, mọi vật và mọi người lúc nào cũng vậy, thì đó 
là Thiên Đàng, đó là Cực Lạc, chứ còn đi kiếm ở đâu nữa!  

 
 Thật thế, muôn loài, muôn cảnh vật lúc nào cũng tuyệt 
đối tươi mát! Cái gì nó vẫn là cái ấy: chúng không đẹp/không 
xấu, không sang/không hèn, không cao/không thấp, không tên/ 
không tuổi, không thời gian/không không gian. Chúng vốn tự 
nhiên, vốn vô tư, và hoàn toàn vô tội! 
 
 Chỉ tại loài người không chịu như thế. Chúng ta luôn 
sống trong mê mờ, sống trong vọng tưởng, nên cứ tưởng như 
mình làm đảo lộn được muôn cảnh vật! Đảo lộn được cả đất 
trời! Để rồi lại tưởng chính mình cũng lộn đảo theo những cảnh 
vật ấy! 
 
 Vì vọng tưởng điên đảo như thế, nên chúng ta đã gán 
tên, gán tuổi, rồi chia, rồi cắt, và cho số lượng, kích thước, thời 
gian, không gian giới hạn cho từng sự, từng vật! Sau đó lại còn 
thêm mắm, thêm muối: nào là thật/giả, nào là cao/thấp, nào là 
đúng/sai, nào là to/nhỏ, nào là đẹp/xấu…Cứ thế mà chúng ta 
miên man mãi, để rồi tự mình Chấp Thật có cái Ta, với năm 
Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức); chấp sáu Căn (Mắt, Tai, 
Mũi, Lưỡi, Thân, Ý), là Bản Ngã, và Chấp Thật có Thế Giới, 
tức là có sáu Trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp) mà 
chúng ta đã giả tưởng gán ghép danh từ, số lượng... cho chúng! 
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 Khi đã si mê Chấp Thật có Tự Ngã, thì tự động chúng ta  
sẽ có những tham lam, muốn tư lợi, vơ vét hết mọi thứ để mình  
được làm Sở Hữu Chủ (tức là Chủ Nhân), càng nhiều càng tốt!  
 

Khi đã muốn vơ vét cho thật nhiều, thì đương nhiên phải 
có sự tranh dành, thủ đoạn, điêu ngoa, quỉ quyệt!  
 
Khi đã tranh giành, thì dĩ nhiên phải có ích kỷ, hơn thua!  
 
Khi đã hơn thua mà không được, thì sẽ ghen ghét, hận    
                                                          thù, giận dữ!  
 
Khi đã quá giận dữ, thì sẽ có chiến tranh! 
 
Khi đã chiến tranh, thì phải có đổ máu và chết chóc! 

 
 Thế đó, từ cái đang an lạc, thanh bình, tươi mát và tinh 
khiết vốn sẵn có, thì không một nguyên nhân gì chúng ta tự khởi 
lên một cái “Vọng Giác”, là cái “Biết” (tức là cái Thấy, Nghe, 
Hay, Biết). Rồi từ Cái Biết thơ ngây, mơ hồ này, lại tiếp tục 
khởi lên một niệm nữa, đem chia Cái Biết làm hai, tức Năng 
Biết và Sở Biết, để có cái Ta Biết và có cái Người Biết. Niệm 
chia hai này, chính là Nhất Niệm Vô Minh, hay còn gọi là Vọng 
Tâm Thức Nhị Biên Phân Biệt, là Niệm Si Mê Giả Dối làm vẩn 
đục, ô nhiễm, và làm mất đi cái vốn tươi mát sẵn có của chúng 
ta!  
 
 Xin nhắc lại:  
 

Với cái Vọng Mê này, chúng ta là người sống trong Mơ, 
nói năng mê sảng. Chúng ta đã gán ghép những danh từ, những 
số lượng với thời gian, và những khoảng không gian giới hạn 
cho từng hiện tượng của từng sự vật, rồi đi sâu hơn nữa là chúng 
ta đắn đo, cân nhắc giá trị hơn/kém, đẹp/xấu, sang/hèn của từng 
sự vật ấy để mà tham lam, giành giật chúng! Vì tưởng mọi 
người trong mơ, cái Ta trong mơ, và mọi cảnh vật trong mơ là 
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có thật, cho nên chúng ta mới tư lợi cho Bản Ngã Giả, chính là 
Cái Bản Ngã Của Mộng Mơ mà cứ lầm tưởng là bản ngã thật. 

 
 Sự lỡ lầm ấy đã tạo nên biết bao phiền não, bao Nhân 

Quả, bao Nghiệp Báo trôi lăn và đã đánh mất đi cái thật sự hồn 
nhiên, tươi mát sẵn có! Chúng ta đã tự chôn vùi nó bằng những 
Vọng Tưởng Vô Minh, bằng những cơn trường mộng dài hằng 
hà sa số kiếp! Trong ấy những ham hố, bắt buông Danh, Tài, 
Ái, Dục, những lời nói lảm nhảm, cùng những sự vui buồn, hờn 
giận, và mọi hành động phi lý… 

 
 Vâng! Tất cả chỉ là Mơ, mà đã là Mơ thì không phải là 
Thật, vì nếu là Thật, thì tại sao cái Thân hiện hữu, và muôn loài, 
muôn vật không trường tồn vĩnh viễn? 

 
 Tự chúng ta đã ngủ Mê, thì cũng phải chính chúng ta tự 
phải Tỉnh. Không ai có thể vào giấc mộng của ai mà giúp đỡ gì 
được, ngay cả Đức Phật cũng chịu thôi! Không phải là “Phật Di 
Đà cứu được, mà Phật Thích Ca lại không cứu được”! Phật Di 
Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lăc hay bất cứ Phật nào, thì cũng y 
như nhau. Tất cả các Phật đều là “Phật Tính”: tức Thích Ca 
Phật Tính, Di Đà Phật Tính, Di Lăc Phật Tính, hay nói gọn hơn 
là Thích Ca Tính, Di Đà Tính, Di lặc Tính, là cùng một “Phật 
Tính” không khác nhau một ly, một tý nào hết cả! Và ngay 
chúng ta cùng muôn loài, muôn vật đều có “Phật Tính” ấy. 

 
 Đã gọi là “Tính”, là cái Tính Không, thì không thể cố 
định, nên nó không nam hay nữ, không nhỏ hay lớn, không  
sạch hay nhơ, không phải hay trái, không thật hay giả… Nó tự 
động ra ngoài mọi bàn luận tranh cãi, và sự hiểu biết hạn hẹp 
của bộ óc thế gian. Nhưng tuyệt vời thay, vì nó là Tính nên Vô 
Tướng và vì Vô Tướng nên Vi Diệu Ẩn Mật, nhưng nó lại 
Nhiệm Mầu Hiện Tướng, để thể hiện Hữu Dụng ở Thế Gian 
này! Do vậy mà Bát Nhã Tâm Kinh nói 

 
“Sắc chính là Không, và Không chính là Sắc” 
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 Khi đã hiểu rõ phần nào nguyên nhân của sự khổ đau 
Sinh Tử, thì chúng ta dễ chán chường hơn về những trò mộng ảo 
phù du đó! Bởi vậy mới có rất nhiều người thật thiết tha khao 
khát cái Chân Lý Giải Thoát này.  
 

Lòng khao khát, nhiệt thành là thiện duyên, sẽ được sự vi 
diệu run rủi để có cơ hội gặp được Chính Pháp, gặp được Minh 
Sư, gặp được những hồi chuông cảnh tỉnh, và gặp được những 
tiếng gầm Sư Tử Hống! Làm chúng ta giật mình tỉnh được cơn 
trường mộng hãi hùng Sinh Tử ấy! 
 
 Và khi chúng ta tu hành thật nghiêm chỉnh, thật đúng 
Chính Pháp, với những phương tiện chính xác, tuyệt vời, bằng 
những Công Phu thật Miên Mật thì sẽ làm tan đi những Vọng 
Tưởng, những Tập Khí Vô Minh sâu dày của bao đời bao kiếp, 
để “ Giòng Suối Tươi Mát Chân Tính” sẵn có của chúng ta sẽ 
tự ló dạng ra. 
 

 Sau đây là những điều chúng ta có thể tự kiểm điểm, 
minh chứng cho chính mình và mọi người, để rõ biết sự thật về 
kết quả của sự tu hành là chân hay giả, là tà hay chính!  

 
 Những điều kiện sau đây đương nhiên là phải “ Có” rồi 
mới có thể nói “ Không Có” của bất cứ ai, dù là tu sĩ hay cư sĩ. 
 

Nếu là Chân Thật thì tự động luôn luôn: 
 

Tươi mát, cởi mở     
Khiêm cung, đức độ  
Thư thái, an lạc 
Khoan dung, độ lượng 
Bình đẳng, trí tuệ    
Từ bi, hỷ xả      
Đẹp uy nghi, tư cách 
Đẹp thánh thiện, thanh nhã    
Đẹp tự nhiên, trẻ trung 
Biện tài vô ngại    
và tròn đầy phúc trí...    



Tươi Mát 

233 
 

Nếu là Chân Thật  thì tự động không: 
 

Không chấp chước 
Không mua chuộc 
Không đổi chác 
Không quan liêu 
Không ngạo mạn 
Không nịnh bợ và cũng không ưa nịnh bợ 
Không dính mắc danh, tài, ái dục... 
Không dính mắc Sáu Trần ( sắc, thanh, hương ...) 
và không dính mắc Ngũ Uẩn ( sắc, thọ, tưởng ...) 

 
 Như vậy là phù hợp với Chân Tính, và khi đã vượt được 
Nhị Biên, thì đương nhiên là:  
 

“Thân Tâm Vô Sở Trụ” 
 
 Tuy nhiên, nếu chúng ta mới chỉ được một phần nào 
trong những điều đã kể ở trên, thì vẫn còn phải tiếp tục giữ Công 
Phu cho thật Miên Mật, và vẫn phải thực tập những đức hạnh 
cần có như trên, để rồi một ngày nào đó tự động sẽ phù hợp với 
“ Giòng Suối Tươi Mát Chân Tính”  sẵn có ấy của chúng ta. 
 

Tóm lại, để thực tập được dễ dàng và mau có kết quả thì: 
 

Chúng ta nên giữ chặt Công Phu ngày đêm 24/24 bằng 
tất cả Thân Tâm, chứ không phải chỉ Công Phu bằng cái 
miệng suông! 

 

Thực tập “ Tươi Mát “ ngày đêm, và luôn nhớ rằng:  
“Khi chúng ta muốn mọi người Tươi Mát với mình, thì 
chính chúng ta phải Tươi Mát với mọi người trước đã.” 

      
 Đừng bao giờ sợ thiệt thòi vì :  
 

“Thua là Thắng, Thắng lại là Thua” 
 

Do đó mà: 
 

“Cho Tất Cả là Được Tất Cả”. 
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Nụ Cười 

 
 

Ôi nụ cười rạng rỡ ánh sao! 
Cười hồn nhiên, tự tại nhường nào 
Thiêu rụi cả oan khiên, nghiệp chướng 
Phải nụ cười vượt thoát chiêm bao? 

 
Phải nụ cười giải thoát trần lao? 
Này cười thế, mà ra là “ĐẠO” 
Chỉ cười thôi mà nói Pháp tột cao! 
Lặng cười thôi, chẳng thốt lời nào 
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Vi Diệu 

 
 

Vũ trụ bao la thật nhiệm mầu 
Trời xanh, mây trắng tận nơi đâu? 
Núi sông hùng vĩ, vô bờ bến 
Rừng lá hoa đầy, nước mấy sâu? 

 
Huyễn hóa làm sao, cõi nước này 
Sao dày, trăng đẹp dệt, ô hay! 
Hoa xinh lộng lẫy, khoe mầu sắc 
Cây trái xum xuê, thật đủ đầy? 
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Ai giăng mây tím, gió hây hây? 
Ai tô lá thắm, én lượn bay? 
Không, hành, thủy, lục đầy nguồn sống 
Chim hót, người ca, chi sánh đây? 

 
Vi diệu, linh thiêng đến thế này! 
Muôn mầu, cảnh vật tuyệt siêu thay 
Bàn tay huyền diệu: Ồ vẫn đấy! 
Cực Lạc là đây, ai có hay?   
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Vượt Nhị Biên 
   
 
      Chúng ta đang sống trong thế giới Tương Đối, nên từng ý 
niệm, từng lời nói, từng hành động trong mọi cảnh, mọi vật đều 
bị liên hệ Tương Đối! Khi đã có Tương Đối, thì dĩ nhiên phải có 
Sinh Tử. 
 

Với những ai không muốn bị liên hệ đến tương đối, tức 
là không còn muốn bị sinh tử chi phối nữa, thì chỉ có một con 
đường duy nhất là từ Tương Đối làm sao đi vào được Tuyệt Đối 
mới xong.   
 

Tương Đối còn được gọi là “nhị biên”, hay “biên kiến”. 
Danh từ tuy có khác nhưng cũng chỉ đồng một nghĩa. Nó  chính 
là những khái niệm phân biệt đi cặp như cao/thấp, đẹp/xấu, giầu 
/nghèo, to/nhỏ, yêu/ghét, có/không, sinh/tử... Cũng vì tâm niệm 
phân biệt, vì nhị biên tương đối như thế, nên chúng ta mới bị 
phiền não, sinh tử triền miên! Nay muốn vào được cái Tuyệt 
Đối thì trước hết chúng ta cũng nên biết Tuyệt Đối là gì.  

 
Tuyệt Đối là cái “Vô Sinh”, không dính dáng gì đến nhị 

biên sinh diệt cả! Tức là cái vượt ngoài Nhị Biên! Tuyệt Đối đó 
ở ngay chúng ta. Nó không cần phải tái tạo khi chúng ta sinh ra, 
mà nó cũng không bị tiêu diệt khi chúng ta chết! Nó bất biến 
thường hằng. Chúng ta chỉ việc tu cách nào để nhận ra được nó 
mà thôi.  
 

Quả đúng như thế, muốn tiến tới Chân Lý Tuyệt Đối thì 
chỉ có một cách là phải buông bỏ Tương Đối. Tức là buông tất 
cả mọi ý niệm, mọi hành động nhị biên phân biệt mà chúng ta 
đã vô tình trầm Thân Tâm mình trong đó từng giờ, từng phút, 
hết đời này sang đời khác để mà tạo nghiệp sinh tử trôi lăn! 
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Có phải rằng suốt từ sáng tới tối, giây phút nào chúng ta  
cũng sống trong cảnh nhị biên tương đối ấy? Là không yêu thì 
ghét, không phải thì trái, không thật thì giả, không thắng thì 
thua, không thiệt thì hơn, không sang thì hèn... do lẽ đó mà 
không sinh thì tử, không tử thì sinh! Dù là vô tình đi chăng nữa, 
chúng ta đã tự tạo cho chính mình một dòng nghiệp báo, mà 
thiện hay ác đều không ra ngoài được vòng nghiệp trôi lăn 
không bao giờ dứt! 
 

Vậy, chính chúng ta đã tự gây, tự tạo, tự cột, tự chiêu 
cảm thành một dòng nghiệp báo thật phức tạp, khổ đau như thế! 
Nay muốn thoát ra ngoài cái vòng trầm luân ấy, thì lại chính 
chúng ta phải tự cởi, tự hủy diệt nó đi để tự cứu mình ra, chứ 
không một ai có thể cứu chúng ta cả! Ngay đức Phật, Ngài cũng 
chỉ có thể giúp chúng ta bằng cách chỉ đường, khai lối; còn việc 
đi được hay không đi được, và có muốn đi hay không là do 
chính chúng ta. Vì ai ăn nấy no, ai tắm nấy mát là lẽ tự nhiên. 
Sự ỷ lại, mong cầu, đổi chác để đạt được mục đích chỉ là sự viển 
vông, là mê tín, không hợp nhân quả, không đúng Chân Lý và 
cũng không thực tế! 
 

Vì lỡ lầm, chính chúng ta tự khởi lên một niệm chấp thật, 
chấp giả, chấp không, chấp có. Niệm vô minh này không những 
làm che mất Chân Tâm, mà còn bị sự chiêu cảm của chính mình 
lập nên Thế Giới Tương Đối cho quốc độ của mình! Do lẽ đó, 
muốn đi vào Tuyệt Đối, tức là muốn vượt ra ngoài cái Nhị Biên 
Sinh Tử, thì chúng ta phải làm cách nào trở lại với cái Vô Sinh, 
tức Chân Tâm Phật Tính vốn sẵn có của mình.  

 
Nay nhờ Phật Pháp mà hiểu rõ nguyên nhân sinh tử, thì 

chúng ta chỉ việc buông bỏ đi cái khái niệm lầm lẫn, tức khái 
niệm Nhị Biên Tương Đối ấy đi mà thôi, còn mọi sự mọi vật và 
muôn cảnh, chúng chưa hề dính dáng gì đến cái khái niệm riêng 
tư, lầm lỡ đó của chúng ta!  
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Cho nên chỉ trong một sát na: 
 
Khi Mê là chúng sinh và khi Ngộ là Phật 
 
Phần lý thuyết hiểu như thế là đúng Chính Pháp, nhưng 

phần thực hành, nếu có sai lệch đi chút nào thì vẫn còn chưa về 
được Tuyệt Đối! Có nghĩa là vẫn còn vương vấn cái Nhị Biên 
Tương Đối! Dù ít hay nhiều đều tại mình muốn thế! Nếu chúng 
ta không chịu buông bỏ, là còn nguyên ngã chấp. 
 

Ngược lại, nếu dùng phương tiện như: Niệm Phật, trì 
chú, tham công án làm công phu để buông bỏ tương đối và 
buông đến tận cùng những ý niệm, những hành động nhị biên, 
thì tự động Cực Lạc Thế Giới hiện hữu ngay ở Thân Tâm chúng 
ta và cũng ở ngay Vũ Trụ này. 
 
 

Ghi Chú   
 
Tất cả những danh từ: Vào/Ra, Tương Đối/Tuyệt Đối, Đến/Đi, 
Mê/Ngộ, Sinh/Tử  đều là phương tiện, đều là giả danh. 
 
Nhiều người hiểu lầm nghĩa buông bỏ ở đây là vứt bỏ gia đình, vợ 
chồng, con cái, tiền tài, danh vọng đi thì sợ hãi không dám tu, nhưng 
xin thưa rằng:“tùy hoàn cảnh là Tu Sĩ hay Cư Sĩ mà buông nhiều 
hay buông ít”. Nghĩa buông bỏ với người tu tại gia chỉ là buông bỏ 
cái Tâm, đừng dính mắc vào những thứ ấy (tức là Sáu Trần) mà thôi. 

 
 
 

*
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Vượt Nhị Biên  
 

 
Thế sự bày chi, nào trước với sau 
Nào cao, nào thấp, rắc rối thương đau! 
Luẩn quẩn, loanh quanh, nhị biên tương đối 
Tâm địa đại đồng, sau, trước gì đâu 
 
Em cuối sau, còn tôi đi hàng đầu 
Cùng xoay ngược lại, đuôi, đầu thay nhau 
Trái trứng có trước hay gà có trước? 
Việt siêu cuối, đầu phải nghĩa thâm sâu? 
 
Cùng một đất Tâm, mà trước với sau! 
Cùng đồng một Thể, tuyệt đối như nhau 
Cao thấp, đầu đuôi, thôi đừng chấp chước 
Là sạch u sầu, mặt ủ mày chau 
 
Nở nụ cười tươi, dù trước hay sau 
Ta vẫn là nhau, còn chi đau rầu 
Vượt hết tự ti, tự tôn cũng vượt 
Nước mắt cùng mặn, máu đỏ cùng đau 
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Vạn Vật Ở Đâu Ra? 

 
 

Kính Dâng lên Thiền Sư Duy Lực với tất cả tấm lòng quí 
trọng, mến thương, và xin tri ân, tán dương Ngài bằng 
cách có thể lập lại những gì thiết thực, hữu ích nhất! Qua 
nhiều tài liệu Phật Pháp quí báu, trực tiếp cũng như gián 
tiếp, mà Ngài đã Khai Thị thật là tuyệt vời, rất thực tế, rõ 
ràng, minh bạch, hiếm có ở trên đời! 

 
Với con mắt phàm phu, chúng ta nhìn mọi hiện tượng, 

vạn vật trong Vũ Trụ toàn là những sinh vật, chẳng động vật thì 
thực vật, chẳng Hữu Tình thì Vô Tình. 
 

Thực vật vô tình không có khối óc, không có hệ thống 
thần kinh nên ít nhậy cảm. Lực trường của nó cố định. 
 
Động vật hữu tình có bộ óc, có hệ thống thần kinh ở 
toàn thân nên rất nhậy cảm. Có tâm lực do Căn, Trần 
và Thức hỗ tương mạnh mẽ cho nhau, nên có ảnh 
hưởng về cảm giác và tình cảm; Tình cảm càng nhiều 
thì lý trí càng ít, tình cảm càng ít thì lý trí càng nhiều. 
 
Với tất cả những gì có hình tướng như thân cảnh, 
chúng ta gọi là Thực Thể. Còn những gì không có hình 
tướng như: sự thông minh, lý trí, tình cảm, sức sống, 
năng lực, từ lực, từ trường, tốc độ, hư không... chúng ta 
gọi là Hư Thể. 
 
Nếu nhìn sâu sắc hơn thì dù Hư Thể, Thực Thể (không 
tướng, có tướng), hữu tình, vô tình, muôn loài, muôn 
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vật đều không hề tách rời nhau! và đều đang sinh hoạt 
hài hòa, hỗ tương nhau một cách tự nhiên vi diệu! mọi 
sự, mọi vật cùng hiện hữu, cùng cần nhau như nước 
nhờ mạ, mạ nhờ nước, không có một cái gì có thể tự 
độc lập một mình được. 

 
Đã không tự độc lập được một mình mà bắt buộc phải 
liên hệ chằng chịt và mật thiết với nhau như thế, thì có 
đúng: 

 
“Một là Tất Cả, Tất Cả là Một” y như trong Kinh 
                                                        đã nói không?  
                                                           

Và đặc biệt nữa là không cái nào có giá trị hơn, có ích 
lợi hơn, hoặc kém giá trị hơn, kém ích lợi hơn cái nào về mặt 
Thực Thể hay Hư Thể! Vì bất cứ sự vật nào đã có mặt, là đều đã 
đóng góp trọn vẹn khả năng, nhiệm vụ của nó rồi. Ngay như một 
ngọn cỏ, một bông hoa dại, một chú kiến cũng tuyệt vời y như 
vậy. Nếu chúng ta chịu khó quan sát chúng một cách vô tư và 
bình đẳng, thì sẽ thấy Đạo Lý Tuyệt Đối ở ngay trước mắt, rất 
thực tế, không viển vông chút nào! Đạo Lý Tuyệt Đối này là 
Pháp Giới Tính Chân Thật Bình Đẳng, là căn bản của muôn 
Pháp. Tức căn bản của vũ trụ vạn vật.  
 

Sở dĩ chúng ta không thấy được Đạo Lý Tuyệt Đối ở 
ngay đầu mũi của mình, và ở ngay muôn vật là vì chúng ta không 
chịu chú ý! Đầu óc luôn bận bịu, suy nghĩ vẩn vơ với cái Vọng 
Tâm Ý Thức Phân Biệt thật/giả, có/không! Khi đã quen sống, đã 
hòa nhập với Vọng Tâm Phân Biệt như thế, thì đương nhiên 
chúng ta phải chấp muôn cảnh, muôn vật của Vọng Tâm do 
chính mình tạo dựng cho quốc độ riêng của mình là có thật 
100%. Do đó mà mọi phức tạp, khổ đau không thể nào tránh 
được.  
 

Bởi sự chấp có thật Ta, có thật Người, có thật muôn cảnh 
vật, nên mới có nhiều mưu cầu, có nhiều tranh đua để đạt hạnh 
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phúc bằng đủ mọi cách, miễn sao cho đời sống được thật tiện 
nghi và thoải mái thì thôi. 

 
Bằng cớ là toàn thế giới đang cạnh tranh nỗ lực phát 

minh, phát triển trong mọi ngành: Giáo Dục, Chính Trị, Văn 
Hóa, Kinh Tế, Y Học, nhất là Khoa Học Kỹ Thuật đã tiến đến 
độ tinh vi và còn tiến triển mãi! rất có tiện nghi vật chất cho 
loài người, nhưng lại cũng làm loài người ham hố tranh đua xa 
hoa tốn kém trong cuộc sống! 

 
Bởi vậy có biết đâu, Khoa Học càng cao thì lại càng 

xa, càng lạc mất Đạo Lý! Và ngay cái mục đích mưu cầu hạnh 
phúc cho nhân loại còn nhiều nghi vấn, cũng như mục đích 
thám hiểm không gian, tìm hiểu Vũ Trụ ở đâu ra cũng sẽ 
chẳng bao giờ thành công được. Vì họ chỉ biết dùng bộ óc: 
 

Tìm hiểu, để có cái biết 
Suy nghĩ, để có cái biết 
Ghi nhớ, để nhớ được cái biết 

 
Nhưng cả ba thứ “Biết” này đều là cái Biết tương đối, 

rất giới hạn của bộ óc. Tức là họ chỉ biết: 
 

Dùng Ý Căn, để suy nghĩ mà có cái biết 
Dùng Ý Thức phân biệt, để tìm hiểu mà có cái biết 
 
Như thế thì vẫn chỉ là loanh quanh, luẩn quẩn với cái 

Nhất Niệm Vô Minh, là Thức Số Sáu! Để rồi Nhất Niệm Vô 
Minh ấy biến hóa muôn sự, muôn điều trong Tương Đối 
mãi… Nếu cứ như vậy thôi thì sẽ không bao giờ hiểu Tuyệt 
Đối là gì? và làm sao mà mưu cầu được hạnh phúc tuyệt đối 
cho nhân loại?  

 
Ngược lại, chỉ làm tăng sự khổ đau gấp bội, bởi sự ô 

nhiễm của Khoa Học với các chất hóa học, và các tiện nghi tối 
tân, đã làm ảnh hưởng không mấy tốt cho đời sống: 
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Về vật chất: phải vật lộn, để chạy theo đà tiến triển của 
khoa học mà hưởng thụ cho kịp thời. 

 
Về tinh thần: bị ù lì vì máy móc điều khiển! Ngoài ra, 
sự ô nhiễm của xì ke, ma túy, của phim ảnh, của báo  
Chí, của internet làm ảnh hưởng khiến tinh thần suy 
đồi, thác loạn!  

 
Do đó mà dục vọng, xa hoa, phí phạm càng ngày càng 

tăng theo mức tiến hóa ấy! đã vô tình làm tổn phúc đức, cũng 
không ngoài lý do cạnh tranh quyền lợi của cá nhân, của gia 
đình, của xã hội, của các nước này với các nước khác, rồi đâm 
ra ghét ghen, tranh chấp hơn thua, để đi đến chỗ dã man, độc ác, 
gây tội lỗi, gây chiến tranh lạnh, gây chiến tranh nóng, gây ác 
nghiệp, khiến khắp mọi nơi người chết như rạ!  

 
Các nhà tù càng ngày càng xây nhiều hơn, nhưng vẫn 

không đủ chỗ chứa, và nuôi những người tội lỗi! 
 

Trong các lò sát sinh, súc vật nhiều vô số kể, hàng ngày 
bị đánh đập, bị hành hạ quá ư là khốc liệt, trước khi đem đi giết 
hàng loạt, cũng chỉ vì miếng ăn ngon của chúng ta! 
 
 Thế cho nên nếu Khoa Học cứ: 

 
Lợi dụng vật chất để biến thành energy mà chế ra đủ thứ... 

 
Dùng Tâm Thức suy luận để: Tranh cãi phải trái, lý luận, 
tìm tòi mà phát minh đủ thứ, thậm chí các nước còn đua 
nhau chế Bom Nguyên Tử để phô trương, đe dọa nhau và 
sẵn sàng chiến tranh! 

 
Dùng Khoa Học để phân tích: Nguyên Tử, Phân Tử, Điện 
Tử, Quang Tử, Từ Lực, Từ Trường, tốc độ nhanh/chậm, 
thể tích lớn/nhỏ để sáng chế này nọ, để thám hiểm không 
gian, để học Thiên Văn Địa Lý, để tìm hiểu Vũ Trụ, con 
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người từ đâu đến v.v... thì mãi mãi cũng chỉ là uổng công 
và thất bại! vì: Duy Tâm Luận hay Duy Vật Luận đều là 
Tương Đối! Do đó gieo Nhân Tương Đối thì chỉ được 
Quả Tương Đối mà thôi! 

 
Riêng Đức Phật cách đây trên 2654 năm, Ngài đã tóm thu 

Tứ Khoa, Thất Đại, toàn Vũ Trụ về Như Lai Tạng, là cái đương 
nhiên vốn Tuyệt Đối: 

 
Đã tuyệt đối, thì không qua bộ óc suy nghĩ, nên nó không 
cần suy luận để biết, mà “Tự Thường Biết”. 
 
Đã tuyệt đối, thì không cần ghi nhớ để biết, mà tự thường 
biết. Cái biết này không phụ thuộc vào Tâm Ý Thức: lúc 
biết, lúc lại không biết; lúc nhớ, lúc lại quên. 
 
Đã tuyệt đối, thì không cần tìm hiểu để biết, mà lúc nào cũng 
đã Thường Biết (cái Thường Thấy Biết này là cái Siêu Việt 
Thấy Biết, nó ra ngoài cái Thấy Biết đối đãi của bộ óc Thế 
Gian). 
 
Đã Tuyệt Đối thì không còn phân biệt: 

 
 Sắc / Không 
 Thực Thể / Hư Thể 
 Vật Chất / Phi Vật Chất 
 Hữu Tướng  / Vô Tướng 
 Thân / Tâm 
 Sinh / Tử. 

 
Bởi tất cả chỉ là mọi danh từ gán ghép, đặt tên, đặt tuổi 

mà thôi! Trong thực tế,  đã là Tuyệt Đối thì Tính Tướng không 
rời nhau, Vật Chất Tinh Thần là một, cái gì nó vẫn là cái ấy! Tự 
nó đã vẹn toàn, tự nó đã Tuyệt Đối. Đó là Chính Lý của Bát 
Nhã Tâm Kinh, là Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp, cho 
nên nó không ảnh hưởng gì đến mọi tác ý của ai cả, mà nó chỉ 
giản dị là tùy cơ mà ứng biến theo nhu cầu cần thiết trong cuộc 
sống hài hòa, thanh bình và an lạc. 
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Chú Ý:  
(Tri Kiến Phật thì không do một nhân duyên nào có thể tạo 

thành, mà vốn là tự có; ngược lại, Kiến Thức Thế Gian thì rất hạn 
hẹp, vì chỉ học hỏi qua Cái Tâm Phân Biệt, là qua bộ óc, nên:lúc 
nhớ, lúc lại quên; lúc thông minh, lúc lại mê tối; lúc trong vô ký, lúc 
lại nghĩ ngợi đảo điên…) 

 
Sau đây là cách tóm thu Đại Vũ Trụ về Như Lai Tạng 

của Đức Phật Thích Ca từ bao niên kỷ về trước như trong 
Lăng Nghiêm Kinh:  

 
Với Đức Phật thì dù: Hư Thể hay Thực Thể; Hữu Tình 

hay Vô Tình; Hữu Tướng hay Vô Tướng; Từ Lực hay Từ 
Trường và gì gì chăng nữa của muôn loài vũ trụ, vạn vật… nhất 
là của con người, tất cả đều không qua được cái Tứ Khoa, Thất 
Đại là Như Lai Tạng: 

 
Tứ Khoa (Bốn Khoa): Ngũ Ấm, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ,  

                 Thập Bát Giới. 
 

Ngũ Ấm (Còn gọi là Ngũ Uẩn):   
 

Sắc Ấm, Thọ Ấm, Tưởng Ấm, Hành Ấm, Thức Ấm. 
 

Lục Nhập: Sáu cách thu nạp Trần Cảnh: 
 

  Nhãn Căn  thu nạp     Sắc Trần 
  Nhĩ Căn  thu nạp      Thanh Trần 
  Tỉ Căn  thu nạp      Hương Trần 
  Thiệt Căn  thu nạp       Vị Trần 
  Thân Căn  thu nạp       Xúc Trần 
  Ý Căn   thu nạp       Pháp Trần  
 

Thập Nhị Xứ: Mười hai chỗ sinh ra sự Hay Biết Giới Hạn:
              

  Nhãn Căn  với  Sắc Trần 
  Nhĩ Căn  với  Thanh Trần 
  Tỉ Căn  với  Hương Trần 
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  Thiệt Căn  với  Vị Trần 
  Thân Căn  với  Xúc Trần 
  Ý Căn   với  Pháp Trần  
 

Thập Bát Giới: Mười tám cái riêng biệt giới hạn sự Hay 
Biết của sáu Căn, sáu Trần, và sáu Thức 

 
       Nhãn Căn với Sắc Trần       sinh ra     Nhãn Thức 
 Nhĩ Căn với Thanh Trần     sinh ra     Nhĩ Thức 
      Tỉ Căn với Hương Trần       sinh ra     Tỷ Thức 
      Thiệt Căn với Vị Trần         sinh ra     Thiệt Thức 
      Thân Căn với Xúc Trần       sinh ra     Thân Thức 
      Ý Căn với Pháp Trần           sinh ra     Ý Thức 
 

Thất Đại (Bẩy Đại): Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến,                       
                          và Thức. 

 
Theo sự chỉ giáo của Đức Phật thì: Tứ Khoa, Thất Đại là 

Như Lai Tạng! Thân Tâm của chúng ta, và của muôn loài đều 
bao gồm cả bốn Khoa, bẩy Đại này. Và vẫn theo Kinh thì: 

 
Đặc biệt chỉ có loài người là có đầy đủ Sáu Căn: 
Mắt, Tai, Mũi, Luỡi, Thân, Ý nên mới có cơ hội 
hiểu rõ về Chân Lý giải thoát ấy. Còn những loài 
khác bị khiếm khuyết, không có đầy đủ sáu Căn, 
nên khó có thể lĩnh hội được! 

 
Tuy Đức Phật đã tóm thu cả Đại Vũ Trụ về Như Lai 

Tạng, nhưng nếu chúng ta lại Chấp Thật theo kiểu một chiều! 
thì hoàn toàn hiểu lầm ý của Phật. Và cũng vì sợ hiểu lầm ý, 
nên Đức Phật cố gắng giảng rõ hơn, chi tiết hơn, thâm sâu hơn, 
để chúng ta có thể ngộ được cái Diệu Lý Chân Thật ấy. Nó 
vượt ra ngoài nghĩa đối đãi của thế gian là: “không thật thì giả, 
không giả thì thật!” 
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- Có bao giờ chúng ta thắc mắc rằng: Nếu thân chúng ta 
và vũ trụ vạn vật quả là thật, thì tại sao nó lại chỉ tồn tại 
một thời gian rồi phải hoại? 

 
- Còn nếu nó không phải là thật, thì tại sao chúng ta cùng 

muôn loài, muôn vật lại đang hiện hữu nơi đây? 
 

Điểm này rất khó hiểu, ngay trong Kinh, Đức Phật cứ 
xác nhận, rồi lại bác! Bác, rồi lại xác nhận! Ở đây chúng ta có 
thể tạm hiểu như sau: 

 
Khi mê muội: 
 

• Thì chúng ta không biết rằng Tính Như Lai Tạng, hay 
còn gọi là Chân Như Tính thường hằng trùng trùng duyên 
khởi, nó theo duyên mà hóa hiện ra muôn cảnh vật như huyễn, 
như hóa nên trong Kinh mới nói:  

 

“Bản Giác duyên khởi ra Pháp Giới, Pháp Giới duyên   
  khởi ra Bản Giác” 

 

Chân Như là Thể, Tính Biến Hóa của nó là Dụng. Thể 
Dụng không rời nhau, tuy Tính ấy luôn hóa hiện cảnh vật như 
thế, nhưng không hề là có thật một vật nào theo sự chấp thật của 
Tâm Thức, vì nó là hóa hiện! và cũng không vì những tướng 
huyễn hóa đó, mà mất đi cái Tính Vốn Không Tịch, Vốn Không 
Thay Đổi của nó! 

 

• Trước Cảnh Giới Hóa Hiện Siêu Việt của cùng một Tâm, 
một Tính, một Thể, một Dụng này, thì tự nhiên không nguyên 
nhân gì cả chúng ta đã tự nổi lên một Vọng Niệm phân biệt 
Chấp Thật là có mọi cảnh giới đó! rồi lại tự: Chia Tâm, chia 
Tính, chia cảnh, chia vật, chia ta, chia người, chia khoảng không 
gian, thời gian, kích thước, trọng lượng cùng gán tên, gán tuổi 
cho từng sự vật! Cứ như thế, Tâm Phân Biệt lan man ra mãi… 
và cũng vẫn một Tâm Tính ấy mà đem chia ra thành Sáu Căn, 
để có sáu nơi: Thấy, Nghe, Hay, Biết riêng biệt! Và vì lỡ lầm có 
sáu cái tính riêng biệt như vậy, nên mới có Sáu Nẻo Luân Hồi.  
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Vâng, cũng vì có Ta, có Người, có cá tính riêng, có bản 
ngã riêng tư như thế nên chúng ta đã tự tạo ra nhân quả riêng, tự 
chiêu cảm nghiệp báo riêng của chính mình mà luẩn quẩn mãi 
trong Sáu Nẻo Luân Hồi! Để rồi chính Tâm Thức của mình phải 
y theo Nghiệp Báo đó mà tự biến hóa ra thân, ra cảnh tương ứng 
với Nghiệp Nhân, Nghiệp Quả do mình đã tự gieo! Và lẽ đương 
nhiên khi thân tâm cùng mọi cảnh vật huyễn hóa đã theo Duyên, 
theo Nghiệp, theo Thức Tâm Phân Biệt mà sinh, thì cũng phải 
theo Duyên, theo Nghiệp, theo phân biệt riêng mà diệt. 

 
Khi đã tỉnh ngộ: 

 
Thì chúng ta mới trực nhận ra: vì Tâm Phân Biệt mà có 

Bản Ngã riêng, có cá tính riêng. Và: 
 
 Khi cái Tính Riêng đã phát hiện, thì đương nhiên cái 

Tính Chung phải lặn!  
 
Ngược lại khi cái Tính Chung hiện, thì cái Tính Riêng 

phải lặn! Do đó Sinh Tử Luân Hồi cũng lặn theo. 
 
Và khi đã tỉnh ngộ, chúng ta còn nhận ra là: Sáu Căn trên 

thân thể hiện hữu của mình không ngoài Cái Tính Sáng Suốt 
của Như Lai Tạng. Chính các Căn là Cái Thể; là Cái Thấy Biết 
thường hằng tĩnh lặng không giao động. Còn các Thức là cái tác 
dụng nhận biết cuả Tính Sáng Suốt đó, nó linh động, thường 
hằng và đặc biệt là:“tuy sự nhận biết vô cùng siêu việt, bén nhậy 
về muôn cảnh vật, nhưng nó lại không hề bị vướng mắc vào bất 
cứ một cảnh, một vật nào bao giờ!” 

 
Các Tướng Huyễn Hóa 

 
Rất nhiều người hiểu lầm về tướng huyễn hóa của cái 

thân hiện hữu nên đã tưởng rằng: Toàn thân này là huyễn thì coi 
như không có gì cả! Rồi coi thường nó, vứt bỏ nó đi mà chỉ chú 
trọng nguyên phần Tâm thôi để về Cực Lạc, thì tình trạng này là 
bị lọt vào cảnh Hữu Trí Vô Thân!  
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Có biết đâu rằng, Đạo là một cái gì chân thật nhất, 
không viển vông, không xa rời thực tế. Đạo không thể tách rời 
Đời, Đời không thể tách rời Đạo, Đạo Đời là Một. Do đó mà 
Đức Phật đã dạy: “Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp; Tính 
không rời Tướng,Tướng cũng không rời Tính,Thân không thể 
rời Tâm, Tâm cũng không thể rời Thân”cho nên mất Thân này 
là tự động có ngay Thân khác, thì tại sao chúng ta lại chỉ giữ 
có cái Tâm mà bỏ đi cái Thân? 

 
Đức Phật luôn luôn sợ chúng ta hiểu lầm ý của Kinh, tức 

là hiểu một chiều! nên khi Ngài vừa mới giảng về cái huyễn 
hóa của Tứ Khoa, Thất Đại xong; Thì ngay lập tức Ngài lại 
vội tóm thu tất cả Tứ Khoa,Thất Đại ấy về Như Lai Tạng để 
khai ngộ cho chúng ta. 

 
 Theo Lăng Nghiêm Kinh thì: 

 
Tứ Khoa, Thất Đại đều là như huyễn vì là Tính nhiệm 

mầu, hóa hiện! Cái Chân Tính này vốn là Pháp Giới Tính! Nói 
một cách khác, Tính ấy là Chân Tính của các tướng huyễn hóa. 
Trong Chân Tính đó thì: Sinh cũng là Chân Tính, Diệt cũng là 
Chân Tính, Sự cũng là Chân Tính, Vật cũng là Chân Tính, cho 
đến mê/ngộ, sống/chết, không gian, thời gian đều là Chân Tính, 
không sai không khác. 
 

Cũng vì Tính này vốn Bình Đẳng Chân Thật, không hề 
sai khác bao giờ như vậy nên mới gọi nó là Chân Như (Chân: 
là chân thật; Như: là y như thế). Chân Tính hằng Vi Diệu biến 
hóa, do đó chúng ta làm sao có thể đem cái Tâm Ý Thức phàm 
phu của Thế Gian mà suy luận, bàn bạc về sự biến hóa của nó 
cho được! Cho nên Đức Phật mới tạm gọi nó là:  

 

“Tính Chân Như nhiệm mầu” 
 

Nhiệm Mầu: Là vì nó luôn biến hiện ra tất cả mọi sự vật 
huyễn hóa! Sở dĩ chúng ta tưởng như có sự sai khác trước mọi 
hiện tượng của muôn hình vạn trạng, là vì cái tính nhiệm mầu 
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này trùng trùng biến hiện không ngưng nghỉ, khiến chúng ta 
nhầm lẫn và bị cảnh vật huyễn hóa đó đánh lừa mà không biết 
rằng:  

 
“Nguyên nhân chính của sự lầm lẫn đó, là do Vọng Tâm 

Thức mê muội của chúng ta đã chấp muôn cảnh huyễn hóa ấy 
là hoàn toàn có thật! nên mới chạy theo nó”, để rồi ở trong tình 
trạng: 

 
“Thân Tâm đã là Vọng, ở trong cảnh Vọng, 

               thì phải chạy theo muôn vật vọng là lẽ dĩ nhiên!” 
 

 Khi Giác Ngộ với con mắt sáng thì vẫn với cái ý niệm 
mống lên ấy, nhưng khi xưa khởi niệm phân biệt là do Tâm Ý 
Thức! còn nay thì cũng vẫn khởi, nhưng là Chân Như Niệm: 
“Khởi mà chẳng có chỗ để khởi” nên gọi là Bất Khả Tư Nghì. 

 
Cái Khởi này, nó chính là “cái dụng” của Chân Tính; 

Nghĩa là vẫn phân biệt nhưng là vô tư phân biệt! chỉ để hiểu 
cảnh vật, mà không hề vướng mắc những cảnh vật ấy. “Cái 
Dụng này” tự động là như vậy, nó chẳng bao giờ gián đoạn: có 
Tâm mà Vô Tướng; có Dụng mà chẳng có ai; thị hiện Sinh mà 
Vô Sinh; thị hiện Thân mà Vô Thân; thường suy lường mà 
chẳng suy lường; thường biết mà chẳng biết; Vi mà Vô Vi; Đắc 
mà Vô Đắc; Vô Tướng mà Có Tướng; Vô Danh mà Lập Danh; 
sự ứng dụng của nó vô cùng, vô tận… 

 
Tóm lại, khi chúng ta đã hiểu thì thấy rõ rằng tất cả chỉ 

là do:  
 

Cái Tính của Chân Như luôn biến hiện ra mọi cảnh, mọi 
vật mà thôi! Và khi đã là cảnh vật biến hiện, thì nó phải như hư, 
như thật, như mộng, như huyễn là đương nhiên! thì hỏi làm sao 
mà chúng ta nắm bắt được nó? Và làm sao mà chúng ta có thể 
tranh dành, hơn thua, yêu ghét, rồi phân biệt của Ta, của Người 
với mọi cảnh vật đang như ở trong mơ ấy?  
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Vì thế cho nên, nếu chúng ta chịu giản dị để hiểu: Cái gì 
nó chỉ là cái ấy, không nên tác ý thế này, tác ý thế kia! thì cái 
gì cũng đẹp, và cái gì cũng vẹn toàn. 

 
Và nên nhớ:  

 
Vì mọi sự vật đều do Tính Chân Như vi diệu hóa hiện 

nên: 
 

          “Trong tất cả sự vật đó đều có Thần, 
       và trong tất cả mọi Thân đều có Linh là sự hiển nhiên!” 

 
Như vậy, thì chỉ có nước chúng ta chắp đôi bàn tay lại 

mà kính cẩn tán dương tất cả những gì hiện hóa, hữu dụng trước 
mắt! và chẳng có gì mà phải phân tích, phải tranh luận lôi thôi, 
vì làm sao mà chúng ta có thể xác định được những gì trong 
Cảnh Vật Huyền Diệu ấy? 
 

Về mọi sự hiện hóa trong Đại Vũ Trụ này, Kinh Lăng 
Nghiêm Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ về Tính Chân Như Nhiệm 
Mầu: 
 

 “Chân Như là Thể, Tính Hóa Hiện là Dụng; Thể và 
Dụng tự động hỗ tương cho nhau rất hài hòa, dung thông nhau 
mà chẳng hề ngăn ngại! Tức là Thể không bao giờ rời được 
Dụng, và Dụng cũng không bao giờ rời được Thể. Đó là một 
Sự Linh Thiêng Vi Diệu, vượt ngoài suy luận, ngoài danh từ lời 
nói của thế gian”.  

 
Nó chính là Cảnh Giới Vốn Tịch Diệt Nhất Như! nên 

trong ấy:  
 

“Cái Xao Động và Cái Không Xao Động đều 
Như Như Bình Đẳng, nên thiết thật là không xao động!” 
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Tam Thân Phật 
 

 
 Chư Phật Tổ dĩ nhiên có đầy đủ Tam Thân là: 
 

Thanh Tịnh Pháp Thân  
Viên Mãn Báo Thân  
Thiên Bách Ức Hóa Thân (hay Ứng Thân) 
 

 Phàm phu chúng ta và muôn loài, muôn vật vốn cũng đều 
có đầy đủ Tam Thân y như các Ngài. Chỉ vì Nhất Niệm Vô Minh 
và mọi tập khí, thói hư quá sâu dầy đã che lấp đi Phật Tính đó mà 
thôi!  

 
Nếu muốn thấy Tam Thân Phật của chính mình, thì chỉ 

cần đi cho đúng đường lối Chính Pháp, là chọn một Pháp Môn 
nào hợp lý, hợp tình làm công phu để ngày đêm thực tập, cho 
đến khi chín mùi, thì sẽ thấy Tam Thân Phật của mình ló rạng. 

 
Thí dụ chúng ta dùng một trong những Pháp Môn sau đây 

như: 
 
Niệm Phật, Trì Chú  

 thì phải đến độ Nhất Tâm Bất Loạn, và vẫn cứ tiếp tục...  
 

 Tham Thiền   
 thì phải đến độ Vô Tham (tức là Tham quá miên mật đến 

 nỗi tưởng như không Tham, và vẫn cứ tiếp tục ...) 
 
Chú tâm để thấy rõ từng nhịp thở:   
thì phải đến độ nhận ra từ Tán Loạn Tâm về Nhất Tâm, 
và vẫn cứ tiếp tục mãi...  
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Nếu thực hành được như thế, chẳng chóng thì chầy Hành 
Giả sẽ tự thấy được Tam Thân Phật, cũng là thấy được “Bộ Mặt 
Trước Khi Cha Mẹ Sinh Ra” của mình! Kinh nghiệm này gọi là 
“Kiến Tính”, tức “Giác Ngộ”. Tuy nhiên, đấy chỉ mới là “Thấy 
Tính”, là còn đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong nhà, mà chưa 
bước được vào nhà! Cho nên “Kiến Tính mới khởi Tu” là thế!  
 
 Sau khi Kiến Tính, nếu chúng ta vẫn giữ một qui tắc, là 
công phu sao cho thật miên mật ngày đêm, thì sẽ chứng nhập và  
sẽ thấy được “Phật Hiện Toàn Thân”, tức thấu rõ Tam Thân, 
Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông thể hiện ở ngay chính Thân Tâm 
mình! 

 
Vậy Tam Thân Phật là gì? 

 
 Là Tam Thân Đồng Nhất Thể. Tự Tính Tam Thân Phật ở 
ngay nơi Tự Tính của muôn loài chúng sinh. Tam Thân này do 
chính Tự Tính vốn như thế, không phải do ai tạo nên cả. Nói rõ 
hơn là Phật Tính có sẵn Tam Thân, Tam Thân có sẵn Phật Tính. 

 
Tam Thân Phật đều từ Tự Tính mà ra, Vạn Pháp cũng 

đều từ Tự Tính mà hóa hiện!  Do đó “Ba Thân là Một, Một là 
Ba Thân”.  

 
Nếu lìa Tự Tính mà chỉ nói đến Tam Thân, tức bị rơi 

vào tình trạng có Thân mà không có Trí, là “Hữu Thân Vô Trí”!  
 

Nếu lìa Tam Thân mà chỉ nói đến cái Trí, tức bị rơi vào 
tình trạng có Trí mà không có Thân, là“Hữu Trí Vô Thân”! 
 

Do đó mà cần cả Hữu Trí, Hữu Thân tức là phải có cả 
Thân lẫn Trí thì mới được viên mãn và mới phù hợp với cái Tự 
Tính Phật Thường Hằng, Toàn Diệu, Toàn Minh. 

 
Toàn Diệu tức vi diệu nên duyên khởi hiện các Pháp!  
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Toàn Minh tức Trí Tuệ sáng ngời, do đó mà biết rõ tất cả 
các Pháp hóa hiện ấy một cách tường tận! 

 
Bởi thế cho nên mới gọi là Tự Tính vừa Diệu, vừa Minh, 

vừa nhiệm mầu, nên hiện hóa Tam Thân là thế! 
 
Chúng ta chỉ cần đừng chấp vũ trụ vạn vật là thật có, vì: 

 
“Ngũ Uẩn Giai Không,  

Lục Trần là hiện hóa không có thật!” 
 

mà chỉ giống như có, nhưng không phải thật là có, giống như 
không, nhưng không phải thật là không! 
 
thì hiểu rằng mọi vọng tưởng suy nghĩ miên man, tác ý này, tác 
ý nọ, chỉ là do Tâm Ý Thức tạo nên. Do đó, có ai khen chê, 
chửi mắng gì cũng chỉ là vọng tưởng. Vậy thì có ảnh hưởng gì 
mà vui hay buồn theo cái vô minh suy nghĩ vẩn vơ ấy!  
 
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật 

 
 Thanh Tịnh Pháp Thân là Bản Tính Phật, có nhiều tên 
gọi như Chân Không, Tính Không, Bản Tính, Chân Tính, Tính 
Giác Diệu Minh... 

 
Vì Bản Tính Phật vốn như vậy, nên còn gọi là Như Như, 

Chân Như, Như Thị, và vì “Như Như” nên mới là Bản Thể: 
Toàn Tịnh, Toàn Định, Toàn Tính, Toàn Giác, Toàn Hạnh, 
Toàn Đức, Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn Mỹ, và cũng là Tự 
Tịnh, Tự Định, Tự Diệu, Tự Minh, Tự Chiếu Tỏa ...  

 
Nếu bên ngoài không chấp có Tướng thật, thì bên trong 

không có Vọng Tưởng; và nếu bên trong không chấp là chẳng 
có cái gì cả thì không bị lọt vào “Vô Ký Không”. 
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Nếu đối với muôn cảnh vật, hiện tượng của vũ trụ đều 
không dính mắc, không buồn, không vui tức là Tâm Vô Sở 
Trụ.  

 
Nếu Tâm, miệng đều lành thì trong ngoài được Nhất Thể 

 
Và nếu Thân Tâm lúc nào cũng được như vậy, hỏi có khác 
gì Bản Thể: 

         
            “Chẳng Động/Chẳng Tịnh, Chẳng Loạn/Chẳng Định!” 
 

Thì đấy là:  
 

Pháp Thân Phật (Bản Thể Tuyệt Đối Thanh Tịnh), đó 
chính là “Bản Tính” của chúng ta, và là “Bản Tính” của Vũ 
Trụ Vạn Vật, vì vậy còn gọi là Chân Không Diệu Hữu, Pháp 
Giới Tính! 

 
Viên Mãn Báo Thân Phật 
 
 Viên Mãn Báo Thân Phật, là diệu dụng của Lục Căn có 
Kiến, Văn, Giác, Tri Phật, tức là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính 
Hay Biết chỉ là “Một”. 
 

Tri Kiến Phật khác với cái Thấy, cái Nghe, cái Hay Biết 
thuộc Tâm Ý Thức của phàm phu, vì vô minh, tự đem chia một 
Tính thành sáu nên mới có giới hạn! Tri kiến phàm phu là cái 
Niệm Nhị Biên của Tâm Thức là: do Sáu Căn (Nhãn, Nhĩ, Tỉ, 
Thiệt, Thân, Ý) tiếp xúc với Sáu Trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, 
Xúc, Pháp) mà tạo nên cái Vọng Thức Phân Biệt, chấp thật là có 
cảnh giới Nhị Biên Tương Đối! nên mới luôn so sánh cao/thấp, 
phải/trái, sinh/tử... Ngược lại, Tự Tính là Phật Tính thì Tính này 
đương nhiên tự có niệm, tức Chân Như Bản Tính Niệm! Mà đã 
là Chân Như Niệm thì nó tự tịnh, tự định, tự diệu, tự minh, tự 
chiếu sáng, tự không ảnh hưởng, không dính mắc muôn cảnh 
vật của Sáu Trần… 
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Trí Tuệ Phật là Trí Tuệ Bát Nhã, luôn luôn thường tự 
hiểu, tự thấy, tự biết rốt ráo về toàn thể các Pháp. Vì nó bất 
biến và thường hằng như vậy, nên nó không hề rời mất Bản 
Tông, bản Niệm bao giờ! Do đó mà Niệm Niệm vuông tròn 
sáng tỏ, được gọi là: Chân Như Niệm, Bản Niệm, Bản Tâm. 
Bản Tính của nó vốn thanh tịnh, không có một vật, và vì vốn 
không có một vật nên không bám víu, không dính mắc, không 
nhị biên, tức là Tự Tính Bất Nhị; Đó chính là Trí Tuệ Tính: 
Toàn Phúc, Toàn Trí, Toàn Dụng, Toàn Đức... Bản Niệm 
Tuyệt Đối chính là “Tính” của Chân Như, là Tính Vốn Bất 
Nhị, và vì Tính của nó vốn Bất Nhị, cho nên dù thiện hay ác 
đều không dính dáng gì đến nó cả. Nó thường hằng, tự thấy, 
tự biết, rõ ràng minh bạch về mọi niệm, mọi tâm hạnh thiện 
hay bất thiện của Tâm Thức! 

 
Đấy chính là Trí Tuệ của chúng ta và của muôn loài, 

muôn vật... Vì vậy mà gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật.    
 
Khi biết là mình có cái Chân Trí Tuệ Tính luôn thấy rõ 

từng Niệm khởi thiện/ác của Tâm Thức như vậy, thì chúng ta 
chẳng nên chần chờ gì mà không thực hành ngay với cái Chân 
Như Niệm thường hằng đó. Tức là chú tâm chiếu rọi trong 
ngoài Thân Tâm của mình để biết:  
 

Bên trong Tâm thì nó luôn luôn tự biết, tự hiểu, tự thấy 
mọi lỗi lầm của chính mình để mà tu sửa, để mà hoán chuyển 
những bất thiện niệm ấy về Tâm nguyên thủy Toàn Thiện của 
nó! 

 
Bên ngoài thì biết khiêm cung, kính trọng mọi người, 

cùng muôn loài, muôn vật, đồng thời cũng biết hạ mình xuống 
để học hỏi mà tinh tấn không ngừng! Và thực hành, tu sửa để 
chuyển hóa mãi cái thức Tâm ô nhiễm về Tâm nguyên thủy 
thanh tịnh của nó. 
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Như vậy thì sáu Căn, sáu Thức sẽ sáng ngời, và các 
Thức sẽ tự chuyển thành các Trí, tức là Thức đã hòa nhập với 
cái Chân Như Niệm để là niệm niệm thường hằng tự thấy, tự 
biết, thì đó chính là “Bản Niệm”, tức Chân Tính thường hằng 
hiện hữu. Không như Nhất Niệm Vô Minh thất thường lúc 
biến, lúc hiện, lúc nhớ, lúc quên, lúc biết, lúc không biết, lúc 
xấu, lúc tốt, lúc còn, lúc mất nữa! Được như thế gọi là Viên 
Mãn Báo Thân Phật tức “Trí Tuệ” của chúng ta. 

 
Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật 

 
 Nguyên thủy Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật là Chân 
Như Tính, Chân Như Niệm. Nhưng vì không nguyên do, tự 
khởi lên Nhất Niệm Vô Minh, tức Tâm Nhị Biên Phân Biệt, 
che lấp Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật. Để rồi lúc nào cũng 
suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, nghĩ mãi không ngừng mà 
biến hóa khi thiện, lúc ác: 

 
 Khi thì từ bi, bình đẳng như Bồ Tát! 
 Lúc lại giả dối, thêu dệt, điêu ngoa như Ma! 
 Khi thì mưu mô, quỷ quyệt, sân hận, ác độc, giận hờn 
                                                                  như A Tu La! 
 Lúc lại âu sầu, phiền não, cô đơn, lạnh lẽo và đói khát 
                                                                    như quỉ đói! 
 
 Niệm niệm không ngừng, cứ suy nghĩ viển vông mãi để 
Thân Tâm mình biến hóa theo chúng mà nói, mà hành động: 
lúc thiện, lúc ác, lúc vui, lúc buồn, lúc yêu, lúc ghét, lúc cười, 
lúc khóc, lúc thì quá độ, lúc lại lầm lì chẳng khác gì những 
người khùng điên!  

 
 Tuy nhiên, dù thiện hay ác, tà hay chính có khác nhau 
thật, nhưng “Tính của chúng vốn là Bất Nhị” không gì thay 
đổi được! nên chỉ một sát na mà biết đem cái nhất niệm vô 
minh hồi tâm chuyển về hướng thiện niệm, tức trở về Chân 
Như Niệm nguyên thủy của nó, thì: 
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 Ma quỉ cũng thành Phật! 
 Tướng cướp biết buông dao cũng thành Phật! 

Với cùng một ý nghĩa ấy cho tất cả mọi chúng sinh chúng 
ta muốn hết mê muội, không còn thích vui chơi với vọng 
                                                                tưởng nữa! 
Và với những ai đã biết chán chường, đã hiểu về nghiệp 
báo nhân quả, thì chỉ có một con đường là hướng về Nhất 
Tâm mà tiếp thu muôn niệm điên đảo thất thường đó về 
một Thiện Niệm là “Nhất Niệm, hồi Tâm Hướng Thiện”, 
tức lý thuyết và thực hành phải đi đôi.  
 
Do đó mà bằng mọi cách, dùng một phương tiện nào 

thích hợp để làm sao đạt được: 
 

tới độ “Nhất Tâm Bất Loạn” bằng công phu với 
câu Niệm Phật hay Trì Chú! 
 
tới độ “Vô Tham” bằng công phu với câu Công 
Án hay câu Thoại Đầu (tức là tham miên mật đến 
độ tưởng chừng như không tham!)  

  
Mục đích không ngoài việc thu nhiếp Tán Loạn Niệm, 

cũng là Tán Loạn Tâm về Nhất Tâm. Tức Nhất Niệm Vô Minh 
đã biết hồi tâm chuyển hướng, là đã quay về duy nhất một “Chân 
Như Niệm” chính là: cái Trí Tuệ Niệm, Bản Niệm, Thường Hằng 
Niệm, cũng là sức sống vốn sẵn có sự sống động, thiêng liêng, 
bất biến mà không hề phân biệt! Nó chính là cái Vốn Bất Nhị, 
không hề dính mắc, không hề bám víu trước muôn hiện tượng 
biến hiện của Vũ Trụ. Do đó còn được gọi là Cái Vốn Vô Sở Trụ! 
Đó chính là Toàn Giới, Toàn Hạnh của chúng ta, cũng là của 
toàn thể chúng sinh. Được như vậy gọi là “Thiên Bách Ức Hóa 
Thân Phật”, cũng chính là “Thiện Hạnh” của chúng ta. 
 

Mọi thực hành rất là thiết thực ở ngay trong đời sống 
hiện tại, nếu chúng ta biết ứng dụng thì thật là tuyệt vời với 
Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật. Thí dụ như khi chúng ta cần 
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suy nghĩ về một công việc nào đó, để được vẹn toàn thì cứ việc 
suy nghĩ, nhưng khi nghĩ xong là tự động không còn dây dưa gì 
với cái ý niệm nghĩ hoài, nghĩ mãi không thôi ấy. Thì đấy 
chính là Chân Như Niệm, và quả đúng là “khi cần dùng thì liễu 
liễu vô ngại, còn khi không cần dùng nữa thì nó thường hằng 
vẫn đó”! 

 
Cho nên rất giản dị là từ việc nhỏ như lau nhà, rửa chén 

đến việc lớn như chế biến, phát minh, chúng ta đều cần phải 
nhất tâm, chăm chú vào công việc sao cho trọn vẹn, chu toàn 
để không có một sơ hở nào. Cũng như không có một chút tư 
tưởng gì của Tự Ngã như tư tưởng tự ti hay tự tôn, giỏi hay dốt, 
cao hay thấp, hữu dụng hay vô dụng, của ta hay của người để 
mà so sánh, kể công, kiêu căng, tự phụ. 

 
Nếu được như vậy thì ngay đó là chúng ta đang ứng dụng 

“Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật”, bởi vì chúng ta đang biến hóa 
muôn vật dụng cần thiết cho đời bằng đôi bàn tay vi diệu, với 
một trí tuệ việt siêu mà không hề có chút Tự Ngã nào cả! 

 
 
 

* 
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Thiền Thơ Không Tên 

 
   
   Thiền Thơ không mang tên 
   Không nhịp điệu xuống lên 
   Không văn hoa từ ngữ 
   Không sắc mầu bớt thêm 
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Vẫn biết, vẫn vô tư 
   Thiền vượt ngoài sinh tử 
   Thiền chẳng lọt tứ cú 
   Thiền vô ngôn, vô tự 
 
   Chỉ gượng nói, ai ơi 
   Khởi ý là hỏng rồi 
   Im lìm cũng phiền đấy 
   Tùy cơ tác dụng thôi 
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Ta Là 
  
  

Mục đích chúng ta dùng các phương tiện: 
 
   Tụng Kinh,  

Niệm Phật,  
Trì Chú,  
Tham Thiền  

 
làm công phu là cốt để từ tán loạn Tâm trở về Nhất Tâm.  

 
Nhất Tâm tạm ví như một vòng dây chuyền được tạo 

nên bởi nhiều khoen nhỏ, mỗi khoen nhỏ này được tạm ví như 
mỗi câu Công Án, hay mỗi câu Thoại Đầu, hay mỗi câu Niệm 
Phật ... Nếu chúng ta Niệm, Tham, Trì được liên tục mà không 
bị ngắt quãng, tức không bị vọng tưởng xen vào, thì vòng dây 
chuyền hay vòng công phu ấy đâu có khác gì Nhất Tâm!  

 
 Khi vòng Nhất Tâm đã không một kẽ hở, tức công phu 
không bị gián đoạn, thì hỏi vọng tưởng làm sao mà xen vào 
được? Thì ngay cả Diêm Vương cũng không có nơi, không có 
chỗ, không có một cơ hội nào để lọt vào được cái vòng công 
phu miên mật ấy, nên ông cũng phải giơ tay đầu hàng.  

 
Còn về mọi tập khí, thói hư như tranh giành, sân hận, 

ngạo mạn, ích kỷ, ghét ghen... thì cũng được ảnh hưởng bởi 
vòng công phu kiên cố ấy mà tự tiêu tan. Bởi vòng công phu 
đã kiên cố miện mật, thì đuơng nhiên là không có kẽ hở nào 
để tập khí có thể xen vào được. Và khi công phu đã được đến 
như vậy thì hỏi chúng ta là ai? 
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 Phải chăng: 
 

Chúng ta là “Đại Ngã” 
Chúng ta là “Vô Thỉ, Vô Sinh” 
Chúng ta là “Cực Lạc Niết Bàn” 
Chúng ta là “Chân Không Diệu Hữu”. 
Chúng ta là cái cùng khắp không gian, cùng khắp thời 
gian, cùng khắp Vũ Trụ Vạn Vật! 
Chúng ta là “Vô Sở Trụ” 
Đã Vô Sở Trụ, chúng ta là “Giải Thoát” 
Khi đã Giải Thoát, Chúng ta là “Tính Giác Diệu Minh” 
Và khi đã là Tính Giác Diệu Minh, thì chúng ta là “Phật 
                                                                      Tính”. 

 
 
 
 
 

 
*
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Ta Là  
 
  Tâm trụ chấp, Ta đã xả ra 
  Tâm đối đãi, Ta buông sạch cả 
  Mọi tập khí, Ta thiêu, Ta đốt 
  Vũ Trụ đây, Ta chính thật Ta 
 
  Ta là mây, bay luợn là là 
  Ta là chim, ríu rít hót ca 
  Ta là gió, reo qua hoa lá 
  Ta là trăng, soi sáng sơn hà 
 
  Ta là sao, lấp lánh kiêu sa 
  Ta là biển, suối mát vườn trà 
  Ta là ánh mặt trời chiếu sáng 
  Ta là Ta, Ta thật chính Ta 
 
  Ta thật chính Ta, Ta là tất cả 
  Ta là hạt bụi, đại địa sơn hà 
  Mười phương thế giới, đâu mà không Ta? 
  Ta vẫn là Ta, Ta vẫn đây mà! 




