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VÀO SÁCH 

Hồi đầu Hạ năm này, có một hành giả đến than với tôi “con bị bận rộn công kia 

việc nọ quá nhiều, không tu hành gì được hết”. Nghe qua câu nói của người khách, tôi ôn 

tồn đóng góp như sau: 

Thật ra trong đời sống này nói đến công việc thì không lúc nào dứt, cho nên chúng 

ta không thể nói nhiều hay ít được. Tùy mình liệu lấy, nhiều ít do mình. Vả lại tu cũng là 

một công việc. Công việc thường không mắc mớ gì đến công việc tu của chúng ta. Tu, 

việc cả hai hỗ trợ cho nhau, thì việc gì lại không tu được ? Công việc nào làm bận rộn 

chúng ta ? Và lúc nào chẳng phải là lúc chúng ta tu ? 

Hơn nữa cứ như người xưa, trong tất cả cảnh, với tất cả thời, các Ngài đều áp dụng 

công phu tu hành đắc lực. Tùy thời các Ngài đều thụ dụng an ổn. Như : Giả gạo, ngắm 

hoa, hái rau, nấu cơm, nấu nước… Các Ngài rất bình thường. Thế ấy tại sao chúng ta lại 

không bình thường ? Không tu được trong những việc bình thường như người xưa. Lý do 

chúng ta không tu được ở chỗ nào ? Chúng ta phải tìm cho ra manh mối, xem tại làm sao 

chúng ta không tu được trong công việc bình thường. Phải chăng tại chúng ta chưa chịu 

buông, thật sự buông. Chúng ta chưa quyết liệt, đem toàn thân mạng của mình hạ thủ 

công phu tu hành. 

Một khi chúng ta chịu buông và buông hết rồi thì, cuốc đất cũng tu, làm bất cứ 

công tác xã hội nào cũng tu. Đã vậy còn than van nỗi gì?  

Tuy nhiên, cũng không phải là giản dị. Người xưa tu được trong mọi hoàn cảnh là 

vì các Ngài nhìn thẳng và uy dũng tiến bước. Một khi nắm được đầu dây thì, phăng miết 

đến cùng, bao giờ đụng vỡ màng tang mới chịu thôi. Còn chúng ta thì trái lại, chẳng 

những không quyết liệt liều mạng mà còn liếc ngó hai bên. Tình trạng một nắng mười 

mưa còn tác động đầy trong sinh hoạt bình thường. Cho nên nói cho cùng là, đối với 

chúng ta hình ảnh cam phận tầm thường thất bại, bỏ cuộc hiện rõ trước mắt, cũng là một 

sự kiện dĩ nhiên. Để bổ sung cho những khuyết điểm vừa nêu, chúng ta phải làm sao đây ? 

Theo thiển ý của tôi hành giả muốn cho công phu tu hành của mình được đắc lực 

trong mọi hoàn cảnh thì không gì hơn “Ngang đây hãy coi như mình đã chết và, người 

chết rồi không bao giờ ngốc dậy lý sự gì nữa”. Kẻ ghi câu này với ý hướng khuyến gắng 



các bạn còn ngỡ ngàng trong Tông môn, cũng để tự răn mình, phải phấn đấu kỳ cùng, dù 

phải tan thân mất mạng. 

Mùa an cư năm Quý Hợi này, nhân đọc qua cơ duyên vào Đạo và cuộc đời của tác 

giả Sơn Cư Bách Vịnh, tôi cảm thấy có chút gì phấn khởi trên bước đường “tìm về quê 

cũ”. Sau đó tôi có tham khảo một vài bản dịch trước, đem bổ khuyết những chỗ chưa 

được chu đáo và thêm lời chú dưới mỗi bài thi. Đồng thời phổ vào các cuộc tọa đàm với 

các điệu trong viện. Kết quả sau những cuộc tọa đàm đó, các điệu yêu cầu tôi tập thành 

lấy tên là: Sơn Cư Bách Vịnh Thiểm Chú. Có thể là một quyển sách luôn luôn có trong 

tay nãi của kẻ sơ cơ đi hành cước. 

Bút giả rất trông mong sự đóng góp của các bậc cụ nhãn và hành giả các nơi, để 

tập “Sơn Cư Bách Vịnh Thiểm Chú” này được hoàn bị hơn. 

Kính ghi, 

Thiền Viện Thường Chiếu, Mùa An Cư năm Quý Hợi 1983. 

THIÊN NHAI CU ỒNG NHÂN 
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BÀI 1 
 

Âm: 

 Sơn cư cổ cảnh cửu mai trần, 

 Kim nhật trùng ma khí tượng tân, 

 Ngân cấu tịnh trừ quang thủy hiện, 

 Phân minh diện kiến bổn lai nhân. 

Nghĩa: 

 Ở núi gương xưa bấy lâu vùi, 

 Nay mới chùi lau dáng vẻ tươi, 

 Bợn nhớp sạch rồi gương lấp lánh, 

 Rõ ràng tạn mặt bấy nay người. 

CHÚ: 

Gương xưa tức là bản thể của tự mình, con người thật xưa nay, tức là tự tánh thanh 

tịnh tâm. Từ bản thể dấy niệm và lao theo, tức nhiên vô vàn đau khổ, sinh tử luân hồi bày 

hiện. Chính ngay bản thể một bề trong lặng, niệm dấy liền buông. Nơi đây mọi oan kết 

tức thời chìm lặng và, con người thật xưa nay trước mắt. 

Chỉ khéo sống và sống an nhiên thôi !  

BÀI 2 
Âm: 

 Sơn cư lực học ngộ Thiền tông, 

 Nhật dụng tiên tu đạt khổ không, 

 Bất thức bổn lai chân diện mục, 

 Niêm hoa vi tiếu táng gia phong. 

Nghĩa: 

 Ở núi dùi mài tỏ Thiền tông, 

 Vào cửa công phu rõ khổ không, 

 Chẳng biết xưa nay mày mặt thật, 

 Niêm hoa vi tiếu mất gia phong. 



CHÚ: 

 Vào cửa trình nhau phải đầy đủ mặt mắt thật xưa nay của mình. Bước đầu công 

phu cố gắng gổ để thấu rõ giả chân, kế lại quyết liệt dọn mình, một nhảy vào thẳng thế 

giới uyên nguyên. Nói thế e rằng trái phạm chăng ? Thôi hãy buông, một chữ buông thôi ! 

Chớ chạy quàng xiên tìm kiếm vụn vặt bên ngoài. Định thần nhìn lại, gì là mặt mắt thật 

xưa nay của chính mình ? 

Khéo, khéo. Một nụ cười vô biên nở rộp…  

Thử nói xem là gì ? 

BÀI 3 

Âm: 

 Sơn cư u ẩn bạch vân thâm, 

 Học đạo tiên đương yếu thức tâm, 

 Đại tắc phóng chi chu pháp giới, 

 Quyển chi tắc thối bất dung châm. 

Nghĩa: 

 Ở núi mây trắng phủ hang sâu, 

 Học đạo rõ tâm ấy bước đầu, 

 Lớn ắt buông ra trùm pháp giới, 

 Thu vào chẳng lọt mũi kim đâu. 

CHÚ: 

Rừng núi hang sâu với mây phủ muôn đời vẫn là quê hương, là hang ổ của đạo 

nhân vô tâm. Nhưng đấy cũng chỉ là một cách nói thôi. Còn có một yêu cầu khác có vẻ 

cấp thiết hơn nữa của người học đạo là phải “bi ết tâm”. Tâm ấy: “Di ệu dụng như hằng sa, 

buông ra trùm khắp pháp giới, thu vào mũi kim không qua”. Thế thì tâm là gì ? 

- Phải biết rằng thiên đường, địa ngục cũng không ngoài nó mà ra. 

- Lớn thay ! Tinh mật thay !  

BÀI 4 

Âm: 

 Sơn cư học Đạo chỉ cầu tâm, 



 Hà tất khu khu hướng ngoại tầm, 

 Cử bộ tiện ưng đăng bảo sở, 

 Mạc tương hoàng diệp đáng chân kim. 

Nghĩa: 

 Ở núi học Đạo chỉ tìm tâm, 

 Lựa phải khư khư mãi chạy rông, 

 Cất bước chính là lên bảo sở, 

 Chớ đem lá úa thế vàng ròng. 

CHÚ: 

Người học Đạo quan thiết chỉ cốt tìm tâm. Phải sống thật với tâm. Tâm là Bảo Sở, 

ngoài tâm không có gì khác có thể thay thế tâm. Do đó dù trải qua bao nhiêu gian lao 

nguy khốn, mục đích của hàng đạo nhân là sống thật với tâm mình, buông bỏ tất cả vọng 

tưởng lăng xăng bên ngoài. Việc làm đấy gọi là công phu, gọi là trở về. Ngoài việc làm 

đấy cũng chưa khỏi có chút dính dáng. Thử nhìn lại xem ! 

Là cái gì ? 

BÀI 5 

Âm: 

 Sơn cư phản chiếu khán tâm điền, 

 Thối bộ nguyên lai thị thượng tiền, 

 Mật mật công phu vô gián đoạn, 

 Tất đương tham thấu Tổ sư thiền. 

Nghĩa: 

 Ở núi xoay lại xét tâm điền, 

 Thối bước ngờ đâu tiến bước liền, 

 Bám sát công phu không dứt đoạn, 

 Tất nhiên soi thấu Tổ sư thiền. 

CHÚ: 

Người tu hằng xét tâm mình, bỏ quên tất cả. Tình huống này bên ngoài trông như 

thối hóa, nhưng với kẻ chân tu, ngay nơi thối hóa này tỉnh táo, chấn chỉnh công phu, 



không chút sơ hở, gọn gàng và sáng suốt tiến bước. Hãy bước từng bước một thật vững 

chắc. Đừng sợ mình ngu. Chỉ sợ mình không ngu được thôi. 

Người xưa nói: 

- Thầm thầm dụng công 

Khéo khéo buông vọng tưởng.là vậy. 

Nhìn gót chân mình mà đi ! 

BÀI 6 

Âm: 

 Sơn cư tịch tịch dưỡng lương tri, 

 Duy tại đương nhơn tự bảo trì, 

 Tình niệm dịch lai vi đạo niệm, 

 Quả nhiên thành Phật dĩ đa thì. 

Nghĩa 

 Ở núi lẳng lặng dưỡng lương tri, 

 Cốt ở người tu tự bảo trì, 

 Tình niệm đổi ra thành đạo niệm, 

 Quả nhiên thành Phật khó khăn gì? 

CHÚ: 

Bước đầu dụng công, nên chọn chỗ tương đối yên tĩnh để dễ dàng điều dưỡng thân 

tâm, giữ gìn tánh giác của mình. Trong sinh hoạt hằng ngày, chỉ tỉnh táo siêu độ tất cả 

tình phàm lượng Thánh. Mảy may dấy khởi li ền buông, dù ma hay Phật một lúc cũng đều 

siêu độ. Có như thế đất Phật thênh thang, tháng ngày tự tại, rong chơi thích thú. Khi này 

thử hỏi ta là gì ? Thế ấy chưa bảo đảm được kế lâu dài. 

Một tiếng quát ! Cũng chưa phải. 

BÀI 7 

Âm: 

 Sơn cư xích sái tịnh vô ai, 

 Chung nhật như ngu dưỡng thánh thai, 

 Bổn phận sinh nhai thùy thức đắc, 



 Thế nhân hàm tiếu ngã si ngai. 

Nghĩa: 

 Ở núi gột sạch lớp bụi dày, 

 Ngày lụng như ngu dưỡng thánh thai, 

 Bổn phận mình làm ai biết được,  

 Mặc cho cười mỉa tớ si ngây. 

CHÚ: 

Bổn phận của người tu là buông hết tình phàm thánh, siêu vượt mọi phan duyên, 

phấn chấn tinh thần, luôn luôn khắc tiến. Gương tráng sĩ chặt tay thuở nào trên Tung đỉnh 

đó là một đao kiên quyết đứt đoạn sợi dây sống chết, bước lên trời đất thênh thang mà đi. 

Người xưa bảo: “Muốn giăng bắt phượng hoàng lưới diệu, chớ noi theo chim chóc chí 

hèn. Đà buông câu kình ngạc lưỡi thần. Đừng sợ lụy ễnh ương phận nhỏ…” 

BÀI 8 

Âm: 

 Sơn cư mao ngỏa trúc vi duyên, 

 Thủ đạo an bần lạc tự nhiên, 

 Tận nhật bế quan vô biệt sự, 

 Trường thân lưỡng cước chẩm vân miên. 

Nghĩa: 

 Ở núi tre lau kết nên am, 

 Giữ đạo an nhiên vui tháng ngày, 

 Cửa đóng thanh nhàn không việc khác, 

 Duỗi chân nằm ngủ gối thang mây. 

CHÚ: 

Người nhàn cảnh nhàn siêu thoát, người như cảnh như diệu huyền. Khi này sãi núi 

an nhiên, không còn vật dục sở hữu nào chung quanh quấy rối. Một thân nghèo vui với 

Đạo, cửa đóng không việc gì duỗi chân nằm ngủ yên. Ô hay ! Phàm thánh đồng triền, nói 

chi diệu huyền với siêu thoát ? Nhưng hang ổ này cũng chưa ổn, phải một phen nhào lộn, 

trời nghiêng đất lỡ mới có chỗ yên thân. Tuy vậy lầm ! Lầm ! Phải thức dậy, trông 

phương Nam tìm sao Bắc Đẩu. 



Nhớ lấy hôm nay ! 

BÀI 9 

Âm: 

 Sơn cư phong cảnh dị nhân gian, 

 Vân điểu phi hành tự vãng hoàn, 

 Vật ngã nhất như vong bỉ thử, 

 Sài môn tuy thiết vị thường quan. 

Nghĩa: 

 Ở núi phong cảnh khác nhân gian, 

 Mây điểu bay đi biết vãng hoàn, 

 Ta vật như nhau quên khác loại, 

 Cửa ngoài tuy có chẳng từng quan. 

CHÚ: 

Ở núi phong cảnh thiên nhiên mây chim sinh hoạt. Vật ngã đều quên, bỉ thử vắng 

bóng. Cửa ngoài tuy có, chẳng đóng bao giờ. Đúng là nơi bặt dấu chim chồn, toàn thuần 

long tượng. Nơi đây người lặng, cảnh lặng cửa nẻo toàn không. Nói gì đóng với không 

đóng ? Đi ngã nào ? Lên thẳng ! Trên đó có gì ? Trời xanh ! Nếu là tay hảo hán nên rống 

một tiếng “hư”, rồi mặc tình thong dong. 

“Tháng ngày qua vô sự Tăng…” 

BÀI 10 

Âm: 

 Sơn cư tự cổ viễn hiêu trần, 

 Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, 

 Phong nguyệt mãn hoài cùng khoái hoạt, 

 Cao ca nhất khúc họa dương xuân. 

Nghĩa: 

 Ở núi từ lâu lánh xa trần, 

 Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, 

 Trăng gió đầy lòng vui tột bực, 



 Nghêu ngao một khúc họa dương xuân. 

CHÚ: 

Đạo nhân vô tâm, ngày ngày vui sống, không bận mảy may. Rừng núi đậm đà 

hương giải thoát. Mây trắng sực nức vị thanh lương. Thôi thì chân thấp chân cao, mặc 

tình phóng khoáng. 

Ấy đấy, một khúc nửa khúc nghêu ngao thỏa lòng… 

Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang, 

Chống gậy chơi rong chừ phương ngoại phương, 

Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi, 

Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương. 

Chà ! Chà ! 

BÀI 11 

Âm: 

 Sơn cư lão nạp bá vô năng, 

 Cúng Phật thường nhiên nhất trản đăng, 

 Bất giả thiêm du quang xán lạn, 

 Thập phương thế giới tất viên minh. 

Nghĩa: 

 Ở núi già cả vụng trăm đường, 

 Đèn tâm dâng cúng đấng pháp vương, 

 Đâu rảnh thêm dầu đèn vẫn sáng, 

 Làu làu tỏ rạng khắp mười phương. 

CHÚ: 

Sãi già ở núi trăm điều vụng quê. Ngày ngày chỉ biết khêu sáng ngọn đèn tâm của 

mình dâng lên cúng dường mười phương hiền thánh, lịch đại Tổ sư. Chính ngọn đèn tâm 

này là mạng mạch của Phật pháp, là chỗ chân truyền xưa nay. Do đó bậc thức giả trong 

Tông môn phải nên gánh vác việc này. Một việc này nếu chưa hoàn tất, mà chỉ Đông chỉ 

Tây chạy lăng xăng bên ngoài, đó chỉ là ta tự dối ta mà thôi, hoặc ta là kẻ đếm của báu 

cho người, cam phận nghèo thiếu suốt kiếp. Đáng thương thay! 



BÀI 12 

Âm: 

 Sơn cư nhật nhật thị lương triêu, 

 Lệ phạn sung trường thủy nhất biều, 

 Thùy thức lão tăng cùng đáo để, 

 Đình tiền bá tử đáng hương thiêu. 

Nghĩa: 

 Ở núi bửa bửa sống an thường, 

 Cơm hẩm no lòng nước thanh lương, 

 Ai biết thầy già nghèo đáo để, 

 Trước sân cây bá thế lò hương. 

CHÚ: 

Với thầy già ở núi, ngày nào cũng tốt, cũng sống an thường; cơm hẩm no lòng, 

nước suối tắm mát, sống đời giản dị. Mọi vật dụng là kho thiên nhiên trước mắt. 

Tóm lại, quan niệm của người tu, sống thì tạm gởi với thiên nhiên, thác lấy trăng 

sao làm quan quách. Không bận lòng vì sự sống, không chạy theo cái giả bên ngoài. Chỉ 

một bề:  

“Sáng tâm và an tâm” 

Có chỉ cho nhau cũng không ngoài việc này. 

Vừa nói gì ? 

BÀI 13 

Âm: 

 Sơn cư khô đạm quả nhiên cùng, 

 Hân đảo thiền sàng lại hạ công, 

 Thánh giải phàm tình câu bất lập, 

 Nhứt luân minh nguyệt chiếu hư không. 

Nghĩa: 

 Ở núi khô lạt rõ ràng nghèo, 

 Xiêu ngã giường thiền biếng sửa theo, 



 Ý thánh tình phàm đều ném hết, 

 Một vầng trăng sáng giữa trời treo. 

CHÚ: 

Trí huệ như vầng trăng chiếu ngự giữa trời. Buông tất cả sống đời đạm bạc tiêu 

dao, không còn việc gì để quan tâm, chỉ chăm hẩm một việc như mèo rình chuột, khi đớp 

được chuột mới thôi. Lại lấy “Trí huệ là sự nghiệp” là câu châm ngôn của người tu. Bao 

lâu trí huệ hiện tiền, chừng đó mới an nhiên giải thoát. 

- Giải thoát cái gì ? 

- Rạng đông mặt trời lên, mọi tăm tối đều dứt bặt. 

Thế thôi ! 

BÀI 14 

Âm: 

 Sơn cư môn yểm trúc lâm u, 

 Vân tự phi hề thủy tự lưu, 

 Thủ kỷ an bần tùy phận ngộ, 

 Hữu nhân vấn ngã chỉ đê đầu. 

Nghĩa: 

 Ở núi thay cửa ngàn trúc sâu, 

 Mây tự bay chừ nước tự xuôi, 

 Giữ nết yên nghèo tùy phận gặp, 

 Chợt ai hỏi đến chỉ nghiêng đầu. 

CHÚ: 

Ngàn trúc thay cửa, mây bay nước chảy tự muôn đời. Giữ nết yên nghèo, tùy phần 

an ổn. Vả như gặp người hỏi đến chỉ nghiêng đầu tạ lễ mà thôi. 

Ấy thế, yên phận là một đức hạnh đáng quý và đấy cũng là một pháp tu, là cái then 

chốt của hạnh tri túc. Bao lâu còn chưa yên phận thì hạnh tri túc còn chưa thực hiện được, 

chỉ khi nào yên phận, chăm lo việc mình an ổn giữ đạo, mới thực hiện hoàn toàn pháp tri 

túc của Phật dạy. 

BÀI 15 



Âm: 

 Sơn cư xuất nhập phóng đầu đê, 

 Bất lý nhân gian thị dữ phi, 

 Thâu thập thân tâm quy cố lý, 

 Miễn giáo đới thủy hựu thi nê. 

Nghĩa: 

 Ở núi lui tới khỏi chìu lòn, 

 Phải trái thói đời chẳng chen bon, 

 Lượm lặt thân tâm về chốn cũ, 

 Khỏi vương nước đục với bùn non. 

CHÚ: 

Phải với trái ta miễn bàn, bổn phận của ta là lúc nào cũng chăm lo thúc liễm 

thân tâm, gắng gổ hành trì đúng với lời Phật dạy. Dọn dẹp chông gai. Một bề thẳng 

lối về quê cũ. Gói ngém tư lương, dứt khoát tiến hành vào Phật địa. Được thế 

chúng ta mới hòng tránh khỏi cảnh bùn vương nước đọng. Vầng hồng vươn lên, vũ 

trụ thênh thang, dũng sĩ hiên ngang tiến bước. 

Quày gót về Tổ vực đạo tràng 

Vui khỏi bị Diêm đình tra tấn. 

BÀI 16 

Âm: 

 Sơn cư bốc trúc ẩn nham a, 

 Miễn đắc tùy lưu trục thế ba, 

 Tri túc an bần thường khoái lạc, 

 Mộc nhân tề xướng thái bình ca. 

Nghĩa: 

 Ở núi hang đá gởi tuổi già, 

 Danh lợi thói đời thân tránh xa, 

 Biết đủ yên nghèo thường khoái lạc, 

 Người cây múa hát thái bình ca. 



CHÚ: 

Thân gởi hang đá, chẳng quản lợi danh, nghèo mà biết đủ, thường được yên vui. 

Khi này người gỗ ca khúc thái bình. 

Trúc ốm tùng dài nhỏ giọt hương, 

Gió trôi trăng mỏng đổ diêm lương, 

Nguyên Tây chùa ấy chừ ai ở, 

Hôm sớm chày kình đuổi tịch dương. 

Một tiếng quát ! 

BÀI 17 

Âm: 

 Sơn cư cảnh trí lạc thiên thành, 

 Kham thán diêm phù thế bất bình, 

 Nghịch thuận thị phi đa lợi hại, 

 Mạc như giam khẩu quá bình sinh. 

Nghĩa: 

 Ở núi an nhiên cảnh đẹp xinh, 

 Ngao ngán diêm phù cõi bất bình, 

 Phải trái ôi thôi đầy lợi hại, 

 Tốt hơn ngậm miệng hết bình sinh. 

CHÚ: 

Núi non cảnh trí đẹp thiên nhiên, nơi đây dù giả tạm, nhưng không phải trái lụy 

phiền. Giữa cuộc đời đầy ngất thị phi oán hại, ta phấn đấu khắc phục mọi oan khiên. 

Từng bước chân thoảng nhẹ, ta sấn bước khôi phục lấy chủ quyền. Vững dạ kiên gan, tùy 

duyên giữ Đạo, ngậm miệng thối, giả làm ngơ, mới có chút phần tương ưng. Bước đầu là 

thế. Gắng lên ! 

Ô kìa ! 

Xót trông phù thế mà đau 

Bọt trong bể khổ bèo đầu bến bến mê. 

Cái gì ? 



BÀI 18 

Âm: 

 Sơn cư dưỡng chuyết độ dư niên, 

 Vinh nhục phân minh tại mục tiền, 

 Thật nãi thế tình triêu mộ cải, 

 Tất nhiên thương hải biến tang điền. 

Nghĩa: 

 Ở núi giấu vụng sống năm tàn, 

 Vinh nhục kìa ta thấy rõ ràng, 

 Vốn thật tình đời chiều sáng đổi, 

 Tất nhiên sự thế biến thương tang. 

CHÚ: 

Thương hải tang điền, đổi thay trước mắt, lạ gì ? Chừ ta dấu dẹp mọi khôn hay, 

bày ra những vụng dỡ quê mùa để sống cho hết năm tàn mà tiến tu đạo nghiệp. 

Vinh với nhục mà chi. Vinh đỗ nhục đó, trò đời dâu bể có ra gì ! Đã thế dấn thân 

vào chốn bụi hồng, đâu không là dại dột. 

Tuy nhiên, 

Trong lòng ví không xiêu không lệch, 

Mặc tình nghe kẻ mắng người khi, 

Châm lửa đốt trời thêm nhọc sức, 

Đáy mắt đà buông rủ bóng từ bi. 

BÀI 19 

Âm: 

 Sơn cư súc thủ đắc tiện nghi, 

 Tịch diệt thân tâm na cá tri, 

 Bất thị thâu an duy tỵ họa, 

 Danh cương lợi tỏa tận phao ly. 

Nghĩa: 

 Ở núi rút cổ có tiện nghi, 



 Lòng mình lặng dứt ai biết gì, 

 Chẳng phải trộm yên mà lánh họa, 

 Dàm danh khoá lợi ấy mà chi. 

CHÚ: 

Ở núi có tiện nghi cho người dụng công tu hành là, thân tâm an tỉnh, tự tại, lắng 

dịu mọi triền phược trong lòng. Dù vậy, đó chưa phải là chỗ tiện nghi đắc lực cho người 

chân thiết dụng công. Có thể nói rằng bước đầu dụng công ta tạm mượn cảnh ấy để tránh 

bớt lụy phiền, bảo trì chí đạo. Nhưng rồi phải xông thẳng trong sào huyệt mà bắt giặc 

cướp mới được. Cũng chớ lầm nuôi giặc cướp công đức trong nhà ! 

Dè dặt lấy ! 

BÀI 20 

Âm: 

 Sơn cư vô vật tác sanh nhai, 

 Đạm phạn huỳnh tê trục nhật ai, 

 Phú quí công danh phi ngã sự, 

 Đắc khoan hoài xứ thả khoan hoài. 

Nghĩa: 

 Ở núi không gì để sanh nhai, 

 Dưa muối cơm thô tạm qua ngày,  

 Phú quí công danh ta chẳng bận, 

 Được hồi thong thả mở lòng ngay. 

CHÚ: 

Ngày qua ngày, cơm thô nước suối với sãi núi này, thấy đã thỏa lòng, cần chi giàu 

sang quyền thế, những thứ đó sơn tăng chẳng dùng. Sãi núi này chỉ làm một việc là, tự 

mở mắt huệ, giải phóng chính mình. Bao nhiêu tinh lực, dồn hết vào công phu, thực hiện 

cho kỳ được việc này. Việc này hoàn tất mới yên lòng sãi ta. Vừa lãi nhãi gì ? 

Thẳng bước tiến lên quả vô sanh, 

Yêu ma quỉ mị khôn ngăn nổi, 

Chiếc gươm trí huệ tay chẳng rời,  



Đơn đao đột nhập vô thượng giác… 

BÀI 21 

Âm: 

 Sơn cư nhất vị thái căn hương, 

 Vật ngoại nhàn nhân tuế nguyệt trường, 

 Trục nhật ai lai khiên bổ quá, 

 Minh triêu hà tất dự tư lương. 

Nghĩa: 

 Ở núi rau củ sống qua ngày, 

 Làm kẻ nhàn tăng vui thú hoài, 

 Bữa bữa xét suy chừa lỗi cũ, 

 Cần gì lo lắng việc ngày mai. 

CHÚ: 

Làm tăng vô sự, sống gởi núi rừng, thân tạm rau khoai, tháng ngày tự tại, chẳng 

cần lo lắng việc gì cũng không có việc gì lo lắng. Chỉ hằng tỉnh xét lầm lỗi nơi mình, nếu 

có liền buông, phải buông thật hết. Một chữ buông này ngời ngời trước mắt, không chút 

lãng xao. Mảy may máy động, phải hạ thủ mau. Chúng ma tác hại, không khéo len vào… 

Gì nữa ? Nói xàm mãi sao ? 

Vui ta vui chừ Bố Đại vui sướng 

Điên ta điên chừ Phổ Hóa điên gàn. 

BÀI 22 

Âm: 

 Sơn cư xúc xứ thể an nhiên, 

 Diệc khả phương hề diệc khả viên, 

 Chỉ hữu lưỡng ban trừ bất đắc, 

 Cơ lai khiết phạn khốn lai miên. 

Nghĩa: 

 Ở núi nơi đâu cũng an nhiên, 

 Dù việc vuông tròn chẳng lụy phiền, 



 Chỉ có hai điều trừ chẳng được, 

 Mệt thì nằm ngủ, đói ăn liền. 

CHÚ: 

Nhàn tăng lúc nào cũng an nhiên. Hiện tượng trước mắt vuông tròn chinh 

nghiêng… đều theo luật thành trụ hoại không mà thế. Đã thế ta nên tùy duyên tùy phần 

mà nuôi dưỡng trí huệ của mình, đừng để dính mắc trong cuộc thành hoại, đừng chạy đua 

với những bóng giả bên ngoài, cũng đừng so đo tính toán việc gì khác… Chỉ một bề 

nhắm thẳng tới trước mà đi. 

Đi đâu ? Đi cũng không đi. 

Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang 

Chống gậy chơi rong chừ phương ngoại phương. 

BÀI 23 

Âm: 

 Sơn cư vô sự khả bình luân, 

 Nhựt vị tà thời tiện yểm môn, 

 Phú quí thâu tha thiên vạn bội, 

 Thanh nhàn hoàn ngã nhị tam phân. 

Nghĩa: 

 Ở núi không việc để bàn mưu,  

 Bóng ngã đầu non cửa đóng rồi, 

 Phú quí thua người ngàn vạn bội,  

 Thanh nhàn ta có mấy phần thôi. 

CHÚ: 

Là một hành nhân trong Tông môn, tuy còn sinh hoạt trong cộng đồng xã hội, 

nhưng trí huệ siêu việt hơn đời. Mọi chủ lực đều tập trung vào một việc là, cốt nuôi sống 

huệ mạng, lấy trí huệ làm sự nghiệp. Bao nhiêu buộc ràng toan tính vất xa ngoài vạn dặm, 

cố tạo một cuộc sống an ổn lành mạnh, đồng thời gan dạ chịu đựng mọi trở lực một cách 

anh dũng và sáng suốt. Ta tin chắc dù hành trình vạn lý, nhưng mỗi bước đi là mỗi bước 

về gần hơn. Người xưa nói: 

“Đạt giả thường du Niết Bàn lộ”. 



BÀI 24 

Âm: 

 Sơn cư mao ốc lưỡng tam gian, 

 Lạc đạo vong tình bất yểm quan, 

 Thước tháo nha minh đàm Bát Nhã,  

 Thanh phong minh nguyệt bạn tăng nhàn. 

Nghĩa: 

 Ở núi tranh lá một vài gian, 

 Vui đạo quên tình cửa mở toang, 

 Lũ quạ kêu ran đàm Bát Nhã, 

 Trăng trong gió mát bạn tăng nhàn. 

CHÚ: 

Tranh lá sơ sài, dựng lấy thảo am. Hài hòa vui đạo, thế sự chẳng ham. Vui chốn 

núi rừng, bạn cùng trăm thú “Lấy gió mát trăng trong kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc tuệ 

làm duyên… 

Tuy nhiên đạo lớn không khó, chỉ đừng lựa chọn cách xa trời đất”. 

Thế nên biết 

Tánh thật vô minh tức Phật tánh 

Thân huyễn như không tức pháp thân. 

Tỉnh táo, chớ lầm nhận ! 

BÀI 25 

Âm: 

 Sơn cư nhất Phật nhất lô hương, 

 Tĩnh lý càn khôn nhật nguyệt trường, 

 Khát ẩm cơ san vô biệt sự, 

 Hàn lai hướng hỏa noản thừa lương. 

Nghĩa: 

 Ở núi một Phật một lò hương, 

 Định thể càn khôn nhật nguyệt trường, 



 Khát uống đói ăn không việc khác, 

 Lạnh thì sưởi ấm nóng thừa lương.  

CHÚ: 

Định thể cao dày như trời đất, lớn lao vững chắc như nhật nguyệt. Trong định đó 

vắng bóng mọi suy tư lo lắng, toàn một thể phẳng lặng, trong ngần, siêu thoát. Khi này 

lạnh thì có ánh mặt trời chiếu soi sưởi ấm, nóng thì có gió mát trong lành tận mười 

phương. Tóm lại hằng ngày không việc gì khác ngoài việc đốt năm thứ hương thơm cúng 

dường Phật vô vị chân nhân của tự mình và đấy cũng là một cách nói chứ. 

- Làm sao cúng dường ? 

- Tỉnh tỉnh, lặng lặng tạm vậy thôi. 

Lại từ trước có rất nhiều bài dâng hương được lưu truyền trong Thiền môn. Nhân 

đây xin trích dẫn một vài bài thường dùng nhất để xem người xưa nói gì qua nén hương, 

tiêu biểu gì đối với tâm hương của mình: 

Một nén hương này, chẳng từ trời cao rơi xuống, chẳng phải dưới đất sinh ra. 

Trước thời hai khí âm dương nguyên phối thì, cội nguồn che lấp cả ba cõi. Sau khi một 

vầng thái cực vừa phân thì, cành lá sum xuê khắp mười phương. Siêu hơn màu sáng đẹp 

của mặt trời, mặt trăng. Vượt cả vẻ rực rỡ của núi sông gấm vóc. Là giới, là định, là huệ, 

chẳng phải gỗ, chẳng phải lửa, chẳng phải khói. Thu lại chỉ trong hạt bụi, tung ra xông 

ướp cõi nước như hà sa… Lò hương vừa nhen nhúm khẩn thiết dâng lên cúng dường. 

Thử nói xem cúng dường đó là gì ? 

Một tiếng quát. Vừa phải thôi ! 

Hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. 

Năm thứ hương này tạo thành đài mây, chói sáng pháp giới. Giờ đây trong từng giây, 

từng phút, các hành giả trong Tông môn thành khẩn vận dụng năm thứ hương này dâng 

lên cúng dường trước ngôi Tam Bảo khắp mười phương. 

- Có chăng ? Có chăng ? 

- Cũng không việc gì bên ngoài mà có ! 

- Hương giới là gì ? 

- Tỉnh tỉnh ! Chớ lầm vọng tưởng. 

- Hương định là gì ? 



- Lặng lặng đừng theo vọng tưởng. 

- Hương huệ là gì ? 

- Thể dụng gồm đủ, tâm cảnh đều như. 

- Hương giải thoát là gì ? 

- Không vật có thể dính, không pháp có thể mắc, vượt ngoài xưa nay, tâm hằng 

sáng suốt. 

- Hương giải thoát tri kiến là gì ? 

- Xưa nay không tịch, bản lai không vật là gì ? Thử hạ một chuyển ngữ xem. 

“Đêm rồi sân trước một cành mai” 

BÀI 26 
Âm: 

 Sơn cư sái lạc nhiệm ngâm nga, 

 Phạn hậu trà lai khiển thụy ma, 

 Thế thượng hoàng kim hà túc quí, 

 Nhất thân an lạc trị tiền đa. 

Nghĩa: 

 Ở núi thư thả mặc ngâm nga, 

 Ma ngủ dẹp tan cậy chén trà, 

 Vàng nén trên đời đâu đã quí, 

 Một thân an lạc khó mua đa. 

CHÚ: 

Thân tâm nhàn hạ, sống đời thư thả mặc tình ngâm nga. Hai chướng hôn tán giải 

trừ rồi thì một đời tự tại lặng lẽ sáng suốt. Tình huống này cần đi thì đi, cần nghĩ thì nghĩ, 

ưng làm cứ làm không còn vướng mắc, bận bịu bất cứ gì. Thế nên nói: “Vàng nén trên 

đời cũng không sánh bằng”, cũng không đổi được niềm siêu lạc của người đã giải trừ hôn 

tán. Từ đây tiến lên một màu tịnh thanh, ngày ngày trưởng dưỡng gọi là tu hành. Tuy 

nhiên cũng chẳng có gì cố định cả! 

 

BÀI 27 



Âm: 

 Sơn cư độn tích vạn duyên hưu, 

 Thất lạc tiên thằng lại khán ngưu, 

 Tán đản vô câu do ngã lạc, 

 Chư nhân hà bất tảo hồi đầu. 

Nghĩa: 

 Ở núi dấu tích chẳng mong cầu, 

 Dây roi rớt mất biếng đuổi trâu, 

 Ném quách thảnh thơi ta vui thú, 

 Các ngươi sao chẳng sớm hồi đầu ? 

CHÚ: 

Muôn duyên bặt, trăm việc thôi, trâu trắng sờ sờ trước mắt, khi này mới thật thảnh 

thơi. 

Ở đây trở lại vấn đề, ta thử hỏi xem, làm sao chăn trâu ? 

Một hôm Thạch Củng làm việc trong nhà bếp, Mã Tổ hỏi: 

- Làm gì đây ? 

- Chăn trâu. 

- Chăn cách nào ? 

- Một khi vào lúa mạ của người li ền nắm mũi kéo lại.  

- Thật biết chăng trâu. 

Thử xem phương pháp của người xưa đấy. 

 

BÀI 28 
Âm: 

 Sơn cư lão nạp niệm thành khôi, 

 Ỷ trượng nhàn quan tùng trúc mai, 

 Phật Tổ thượng nhiên do lại tố, 

 Khách lai chỉ đắc cương tương bồi. 

Nghĩa: 



 Ở núi sãi già ý lặng nguôi, 

 Chống gậy nhàn xem tùng trúc vui, 

 Phật Tổ hãy còn chưa muốn gặp, 

 Không lẽ khách tìm lại bỏ lui. 

CHÚ: 

Sãi già con khỉ lòng đã lặng nguôi. Ngày ngày nương trụ trượng nhàn xem tùng 

trúc vui. Phật Tổ còn chẳng muốn làm, huống nữa là việc gì khác ư ! Tuy nhiên vì khách 

mà gắng gượng gặp nhau. Gặp nhau đã không tiện rồi. Đã chôn vùi nhau rồi, nói gì 

giương my trợn mắt. Dù vậy chỗ vì nhau cũng tạm dùng đàm dãi người xưa khích lệ 

người sau, kẻ đồng chí nương đó đứng dậy vung tay tiến thẳng tới trước. 

Gắng lên ! Chân trời tịnh thanh… 

 

BÀI 29 
Âm: 

 Sơn cư xử sự xuất bình thường, 

 Mạc sử thân tâm phận ngoại mang, 

 Tích nhật Triệu Châu thù ứng lại, 

 Vương lai do bất hạ thiền sàng. 

Nghĩa: 

 Ở núi xử sự vượt tầm thường, 

 Chớ để thân tâm lắm chuyện vương, 

 Ngày trước Triệu Châu khi tiếp khách, 

 Vua sang còn chẳng bước khỏi giường. 

CHÚ: 

Sãi già ở núi xử sự vượt bình thường, không để trong tâm có việc, tự nhiên thân 

lặng tâm yên. Người xưa vì nhau bất đắc dĩ thù tiếp các nơi, nhưng luôn luôn tự tại, 

không chút riêng tư nào vương vấn trong lòng. Đấy mới thật sự là cảnh “Đất nước tôi 

thanh bình, can qua không còn nữa”. Đã thế thì, mặc tình nói dọc nói ngang, cũng không 

ngoài bổn phận sự. Mầm loạn khi chấm dứt, tự nhiên nhà nhà bỏ ngỏ, hân hoan hội hè. 



Chớ lầm! 

 

BÀI 30 
Âm: 

 Sơn cư thâm ẩn bế thiền quan, 

 Hỷ đắc phù sanh nhựt nhựt nhàn, 

 Tọa thính tùng phong đàm diệu pháp, 

 Đại vương gia thiện thục năng san. 

Nghĩa: 

 Ở núi thâm ẩn đóng thiền quan, 

 Vui kiếp phù sinh bữa bữa nhàn, 

 Pháp diệu ngồi nghe tùng dậy gió, 

 Cơm vua thịnh soạn mặc tình xơi. 

CHÚ: 

Thâm ẩn non cao, trọn ngày cửa đóng. Nhàn nhã cùng gió cùng tùng, gá gởi kiếp 

phù sinh vui thú với mây với điểu. Gã này luôn được cơm vua thịnh soạn toàn bày trước 

mắt. Mới hay trong cái giả, có cái chơn, trong cái hư ngụy vô chủ, sinh diệt biến dị, toàn 

bày ông chủ chân thật bất sinh bất diệt. Khéo tự giữ gìn. Chớ để tháng ngày qua suông vô 

ích. 

Ôi chao ! 

 

BÀI 31 
Âm: 

 Sơn cư quy ẩn lạc tiên thiên, 

 Mặc khế chân như giáo ngoại truyền, 

 Đại đạo bổn lai vô sở nhiễm, 

 Mạc manh vọng niệm ố tâm điền. 

Nghĩa: 

 Ở núi quy ẩn giữ tiên thiên, 



 Thầm tỏ chân như giáo ngoại truyền, 

 Đạo lớn xưa nay không chỗ nhiễm, 

 Chớ cho vọng tưởng nhớp tâm điền. 

CHÚ: 

Làm tăng ở núi luôn giữ tâm thể an nhiên. Đạo thể trùm khắp không mảy may tỳ 

vết. Xưa nay hiện bày chẳng chút gì khuất lấp. Muốn thể nhập Đạo lớn này, chỉ vọng dấy 

liền buông. Được thế tự nhiên đất trời rỗng rang sáng suốt. Tuy nhiên như thế chớ lầm 

chạy theo vọng tưởng, làm hoen ố tâm điền của mình. Tổ sư dạy:  

“Sai chừng mảy lông, lỗi có muôn ngàn” 

Tỉnh tỉnh, chớ bị người gạt. 

 

BÀI 32 
Âm: 

 Sơn cư mặc tọa thị chân tu, 

 Học đạo vô như hiết niệm đầu, 

 Y lý minh châu nguyên bất thất, 

 Hà tu tân khổ ngoại biên cầu. 

Nghĩa: 

 Ở núi tỉnh lặng thật chân tu, 

 Học đạo gì hơn dứt niệm đầu, 

 Chéo áo minh châu còn sẵn đó, 

 Lựa là cay đắng khắp nơi cầu. 

CHÚ: 

Chân thể thì trong lặng viên dung. Người muốn đến điền địa này trước nhất phải 

buông vọng hoặc, vọng dấy liền buông, phải buông thật sạch mới tỉnh lặng như như được. 

Đã thế tức nhiên hạt châu quý đẹp giá trị vô lượng trong chéo áo vẫn còn. Vậy thì đâu 

cần cay đắng khắp nơi chạy tìm. Thôi, chớ nhận bóng quên đầu mà mất công vô ích. Có 

điều này là ở đây nói hạt châu hay bản thể, chân thể… đều chỉ là một cách nói. 

Xin nhớ lấy ! 



 

BÀI 33 
Âm: 

 Sơn cư hối tích dưỡng chân tâm, 

 Đa thiểu cuồng mê trục ngoại tầm, 

 Thủy tín cổ nhân ngôn bất tháo, 

 Vô huyền cầm thượng thục tri âm. 

Nghĩa: 

 Ở núi mai danh dưỡng chân tâm, 

 Nhiều kẻ lầm mê rong ruỗi tầm,  

 Mới biết người xưa lời chẳng dối, 

 Không dây đờn nọ đấy tri âm. 

CHÚ: 

Kẻ ở núi là mai danh tu dưỡng, dừng bước chạy rong. Bởi lẽ càng chạy ra ngoài 

càng xa, càng tìm lăng xăng, càng rỗng. Người xưa bảo: “Hãy tỉnh táo ngay đấy mà thừa 

đương”. Lời này thật không dối. Do vì lầm mê nên chúng ta chưa chịu tin đấy thôi. Thế 

nên ở đây nói: “Đờn không dây ai là tri âm”. Sự thực kẻ tri âm này phải sống được với 

cái hằng nghe, xoay cái nghe vào tự tánh, buông bỏ thinh trần, trở vào viên trạm thường 

tánh. Đã thế ai là tri âm đây ? Thật khó thông tin tức này lắm! Người xưa nói: “Ba mươi 

năm chỉ câu được nửa người Thánh”. 

 

BÀI 34 
Âm: 

 Sơn cư hồi thủ tự trầm ngâm, 

 Trượng thiết yên năng phó thốn câm, 

 Hải hữu khô thời chung kiến để, 

 Thế nhân chí tử bất tri tâm. 

Nghĩa: 

 Ở núi hồi thủ tự trầm ngâm, 



 Trượng sắt đâu hay đổi tấc vàng, 

 Biển có hồi khô rồi thấy đáy, 

 Người mê suốt kiếp chẳng biết tâm. 

CHÚ: 

Tâm thể lặng như mà cứ nhằm tán động mà tìm thì, cùng kiếp cũng chẳng biết 

nhận ra. Việc này như sắt vụn, dù có bao nhiêu trượng cũng không đổi được một tấc vàng 

ròng. Cho nên ở đây cam kết rằng: Dù cho non có mòn, biển có cạn chăng nữa, cứ chạy 

bên ngoài mà tìm thì suốt kiếp và mãi mãi trong nhiều kiếp dài và nhiều hơn nữa, cũng 

không thể nào nhận ra tâm hay biết tâm là gì. Chỉ khi nào hồi đầu thôi chạy, ngay đấy mà 

nhận lại chính nơi mình. 

Khéo khéo nhận lấy. 

Chớ lầm vọng tưởng ! 

 

BÀI 35 
Âm: 

 Sơn cư ngột tọa kháp như si, 

 Tâm địa phân minh liễu liễu tri, 

 Phong tác tùng đào lai quát nhĩ, 

 Mão nhiên bất cố thả ca thi. 

Nghĩa: 

 Ở núi ngồi vững tợ như si, 

 Tâm địa tinh thuần rõ rõ tri, 

 Gió dậy sóng tùng tai rộn rã, 

 Mặc cho bốn phía cứ ngâm thi. 

CHÚ: 

Người đại lực lượng, bên ngoài trông giống như si ngây mà chẳng phải si ngây. 

Đó chính là con người bất động, bất tử, không còn chạy theo những vọng giả bên ngoài 

nữa. Chính con người này triệt không tất cả, quán xuyến tất cả, cho dù trời nghiêng đất lỡ. 

Con người này vẫn an nhiên tự tại. Tóm lại mọi hiện cảnh, hiện tượng trên thế gian này 



và cả những biến động lớn lao của siêu giới cũng không làm gì được con người này, cũng 

không thể kéo lôi nổi con người này. Thế thì con người này là gì ? 

Một tiếng quát ! 

 

BÀI 36 
Âm: 

 Sơn cư khiển hứng ngẫu thành thi, 

 Nhơn nhược đam thi diệc thị si,  

 Sanh tử mạng căn như vị đoạn,  

 Mạc tồn tri kiến bả tâm khi. 

 

Nghĩa: 

 Ở núi khiển hứng chợt thành thi, 

 Nhưng nếu mê thi cũng lại si, 

 Sống chết mạng căn như chửa dứt, 

 Chớ đem thấy biết để lòng khi. 

CHÚ: 

Chấp kiến chính nó là một thứ chướng ngại lớn trên đường Đạo, cũng chính nó là 

sở tri ngu rất khó trừ. Người hạ thủ công phu tu hành, phải nên đề phòng kiến chấp này. 

Hơn nữa người dụng công tu hành trong lòng nếu còn mảy may tình niệm nào chưa 

buông thì, đó là đam mê, cũng là một thứ si. Phải mạnh dạn bước lên đầu sào trăm trượng, 

đẩy sinh mạng mình vào cùng lộ, chỗ tuyệt hậu để rồi đón nhận một sự sống vĩnh cửu. 

Then chốt của vấn đề sinh tử, ta chưa giải quyết ổn đáng, tức nhiên có ngày quỷ Dạ Xoa 

kéo cổ ta đến điện Diêm La bắt đền cơm đó. 

 

BÀI 37 
Âm: 

 Sơn cư tuấn hiểm thiểu nhơn đăng,  

 Trúc tháp già phu nhất cá tăng, 



 Quý ngã tịch liêu vô bạn lữ,  

 Tự tri phương thốn lãnh như băng. 

Nghĩa: 

 Ở núi hiểm trở ít người lên, 

 Giường trúc ngồi Thiền một vị tăng, 

 Vắng vẻ thẹn mình không bạn lứa,  

 Tự lòng mình biết lạnh dường băng. 

CHÚ: 

Núi non hiểm trở ít người vãng lai, lại chỗ chót đảnh, ngút ngàn mây khói, ai là 

người có thể làm bạn lứa ? Đấy là chỗ một mình cảm nhận mà thôi. Người xưa nói: 

“Thường độc hành, thường độc bộ” chính là đây. Nếu đây là một con đường thì người 

muốn đi và đi được, con người này phải là bậc trượng phu đạt đạo, mới có thể dạo chơi 

trên đó (đường này) được. Người dạo chơi trên đường này, lên tận đỉnh cao rồi, mới có 

thể xem xét tận mười phương. Thấu rõ lẽ: “Một hạt bụi nuốt biển cả, biển cả cũng không 

ngoài ta”. 

Gớm thay ! 

 

BÀI 38 
Âm: 

 Sơn cư lãnh đạm Phật gia phong, 

 Thật thị thân cùng Đạo bất cùng, 

 Vô giá ma ni nhân hản thức, 

 Khả lân đối diện bất tương phùng. 

Nghĩa: 

 Ở núi lạnh nhạt Phật gia phong,  

 Ấy thật thân hèn Đạo chẳng hèn, 

 Của báu ma ni người ít biết, 

 Thương thay giáp mặt chửa từng quen. 

CHÚ: 



Xưa nay Phật gia không chuộng bên ngoài và rất lạnh nhạt đối với tất cả. Người tu 

Phật rất chú trọng bên trong, phần nội tại. Chỉ cốt làm sao cho phần nội dung vững vàng, 

sáng suốt, chắc thật thôi. Tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Biết tâm và nhận được tâm là 

nhận được tất cả. Sống thật với tâm là, có thể trang trải hài hòa với tất cả, chưa từng thiếu 

thốn. Người xưa nói: “Thật là thân hèn mà Đạo chẳng hèn”. 

Hèn ấy, thân tuy mặc rách rưới nhưng với Đạo thì trong tâm sẵn có hạt châu vô giá. 

 

BÀI 39 
Âm: 

 Sơn cư tịch mịch chánh tương nghi, 

 Hảo bả lương tâm dưỡng phiến thì, 

 Nguyệt chiếu hàng tùng minh ý Tổ, 

 Cá trung năng hữu kỷ nhơn tri. 

Nghĩa: 

 Ở núi yên lặng thích thú thay, 

 Khéo giữ lương tâm dưỡng tháng ngày, 

 Tùng lạnh trăng soi bày ý Tổ, 

 Trong đây được có mấy người hay. 

CHÚ: 

Vắng lặng là nơi thích hợp với người tu. Đã được an nhàn sống trong cảnh ấy, 

chúng ta phải nắm vững cương lĩnh tu hành, quyết tử hạ thủ công phu đồng thời cũng 

phải điều dưỡng thân tâm một cách khéo léo. Chúng ta nhận rõ nổi khổ luân hồi sanh tử 

nhiều kiếp một cách sâu sắc. Chúng ta cũng đã khẩn thiết dụng công tu hành. Như vậy 

mỗi phút giây trong hằng ngày chúng ta sẽ không mất phần lợi ích. Và khi tỉnh lực mạnh, 

trí huệ không lầm ngoại cảnh thì tự nhiên như nói: 

“Trăng soi tùng lạnh đều sẵn bày ý Tổ”. 

Gắng lên ! 

 

BÀI 40 



Âm: 

 Sơn cư phong vật tự thiên nhiên, 

 Đại đạo chiêu chiêu tại mục tiền, 

 Bất thức Tổ tông thân mật chỉ, 

 Đồ lao niệm Phật dữ tham thiền. 

Nghĩa: 

 Ở núi phong vật vốn thiên nhiên, 

 Đạo lớn rành rành trước mắt liền, 

 Ý nhiệm Tổ tông không biết đến, 

 Uổng công niệm Phật với tham thiền. 

CHÚ: 

Ngay nơi cảnh Đạo hiện bày, người có chút hơi hám phải ngay đó mà nhận. Chính 

đó mà đào xới tìm lấy, chạy lăng xăng bên ngoài vô ích. Tóm lại ý nhiệm Tổ sư cũng 

phải ngay đó trực nhận, chính đó thừa đương, không can hệ việc gì bên ngoài và cũng 

chẳng thiếu thốn vật gì, chỉ biết gìn giữ và khéo dùng là được. Người xưa bảo: Phải khéo 

thừa đương. Nhưng thừa đương cái gì ? Thì đây ! 

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân. 

Một tiếng quát ! 

� 

 

BÀI 41 
Âm: 

 Sơn cư bao nạp thái hư không, 

 Vạn tượng sum la tận tại trung, 

 Tả hữu phùng nguyên giai Phật sự, 

 Bất tiêu bổng hát bất thi công. 

Nghĩa: 

 Ở núi gồm chứa cả hư không, 



 Muôn trượng đều bày trọn ở trong, 

 Khắp chốn hiện thành là việc Phật, 

 Chẳng cần gậy hét với ra công. 

CHÚ: 

Đã sống được với chân thể thanh tịnh của tự mình thì, muôn tượng toàn bày trước 

mắt chẳng thiếu vật nào. Và khi này mọi thi vị đều là việc Phật, an ổn, đói ăn, khát uống, 

khỏi phải lo toan gì gì nữa. Có thể nói là, nơi nơi tự tại, chốn chốn thong dong, gặp 

trường thì đùa…  

- Hãy nói ta là gì ? 

- Nhất thiết trí trí thanh tịnh bản nhiên. 

- Là gì ? 

- Kẻ này cởi cọp dẫn voi về làm điên đảo thiên hạ. 

 

BÀI 42 
Âm: 

 Sơn cư mặc tọa ngộ chân không, 

 Nhứt pháp thông lai vạn pháp thông, 

 Phi đản ngã kim năng đạt liễu, 

 Hằng sa chư Phật thể giai đồng. 

Nghĩa: 

 Ở núi ngồi lặng tỏ chân không, 

 Một pháp thông rồi muôn pháp thông, 

 Chẳng phải riêng ta tới chỗ ấy, 

 Hằng sa chư Phật thể đều đồng. 

CHÚ: 

Dụng công tu hành đến chỗ đả thông được một pháp thì, tất cả pháp đều thông, bởi 

muôn pháp với ta không khác thể tánh. Vậy thì ta ngộ được chỗ đó, trước ta hằng sa chư 

Phật, Bồ tát và mãi mãi những hành giả sau này cũng đều ngộ chỗ đó, tức là chân thể 

trong lặng nhiệm mầu. Song muốn đến được chỗ đó, ta phải có công phu dày dặn, tỉnh 



lặng thâm niên mới khế hợp. Đấy là chỗ tối kỵ nói suông, nắm bắt lăng xăng vô ích. Phải 

thầm nhận, bảo trì mới được. 

Nói gì nghe lạ quá vậy. 

 

BÀI 43 
Âm: 

 Sơn cư tùy phận tức tu hành, 

 Vô sự vô ưu quá thử sanh, 

 Bản hữu chân không phi ngộ đắc, 

 Thánh nhân diệc thị cưỡng an danh. 

Nghĩa: 

 Ở núi tùy thuận ấy tu hành, 

 Có sợ lo chi mặc phù sinh, 

 Sẵn có chân không đâu phải ngộ, 

 Thánh nhân âu cũng gượng nên danh. 

CHÚ: 

An nhiên tùy thuận tu hành tức ta đã thăng hoa được kiếp mong manh. Dòng đời 

cứ trôi, tháng ngày qua nhanh cái gì đến sẽ đến, ta không làm sao cưỡng lại nổi. Đã vậy 

mọi người chúng ta nên tỉnh táo mà nhận định cho trọn vẹn cuộc lữ bấp bênh này, nó 

luôn luôn vận hành trong chiều nghịch, còn ta trôi nổi theo ý thức trùng phức mênh mang. 

Ô hay ! Là lạ. Một cuộc lữ hư danh, mà ta lại cố chấp. Do cố chấp nên rồi ta bị 

cuốn trôi theo dòng thác luân hồi. Ta thật quá đổi si ngốc, bỏ cái sáng suốt, ôm lấy cái si 

ngốc mà thôi. 

 

BÀI 44 
Âm: 

 Sơn cư thường vũ bất huyền cầm, 

 Nhứt khúc vô sanh duyệt ngã tâm, 

 Trực hạ phản văn văn tự tánh,  



 Thùy gia ốc lý một Quan Âm. 

Nghĩa: 

 Ở núi thường khảy đờn không dây, 

 Một khúc vô sanh thỏa thích tâm, 

 Ngay đó xoay nghe nghe tự tánh, 

 Nhà ai không có Phật Quan Âm. 

CHÚ: 

Ngay đó xoay nghe, nghe lại tự tánh, không bị âm thanh khuấy động gián đoạn thì 

tức nhiên bản tánh hiện tiền. Đây là pháp môn đại giải thoát, là cửa đắc lực nhất của công 

phu nhĩ căn viên thông mà Bồ tát Quán Thế Âm hành trì viên mãn. Chính Ngài quán sát 

căn cơ chúng sanh cõi này, thấy căn khí của chúng thích hợp với môn phản văn để được 

viên thông, cũng chính Ngài khuyến khích đại chúng, xoay căn nghe, nghe tự tánh, nhập 

lưu vong sở, vào viên trạm, tự nhiên được thông suốt viên mãn các căn. 

 

BÀI 45 
Âm: 

 Sơn cư độc tọa Đại Hùng Phong, 

 Diện diện hiên song xứ xứ thông, 

 Vân khứ vân lai giá bất trụ, 

 Nhứt thừa cao hiển thái hư không. 

Nghĩa: 

 Ở núi riêng cõi Đại Hùng Phong, 

 Bốn mặt thênh thang chốn chốn thông, 

 Mây tới mây lui che chẳng kín, 

 Nhất thừa cao tỏ thái hư không. 

CHÚ: 

Độc tọa trên chót đảnh bao la, đó là nơi không người tới lui, không vật dính mắc, 

là điểm cao tột độc đáo chỉ hạnh thuần chơn nhất thừa rắn chắc mới thông nổi tin tức này. 

Người dụng công khi đã đến giai đoạn hoàn toàn tự chủ rồi, mọi vụn vặt vứt sạch hết. 



Ưng đi thì đi, ưng ngồi thì ngồi một cách tự tại an ổn, kẻ này chỉ còn một phen nhào lộn, 

mới hay tiếng vỗ của một bàn tay, ngôn ngữ của người không lưỡi. Vừa nói gì ?  

Một tiếng quát ! 

 

BÀI 46 
Âm: 

 Sơn cư không tịch ngọa thiền tăng, 

 Trú dạ thường trì Bát Nhã kinh, 

 Thỉ thức chúng sanh nguyên thị Phật, 

 Tùng lai nhiệt thủy tức hàn băng. 

Nghĩa: 

 Ở núi vắng lặng ngọa thiền tăng, 

 Hôm sớm thường gìn Bát Nhã đăng, 

 Mới biết chúng sanh nguyên gốc Phật, 

 Thế thì nước nóng ấy hàn băng. 

CHÚ: 

Hơi thở ra vào không dính mắc, tức là thường thọ trì kinh Bát Nhã. Tăng nhàn ở 

non cao chóp đỉnh không khách khứa, lúc nào cũng lặng lẽ tỉnh táo trì kinh này. Từ tư thế 

đó, mới biết chúng sanh xưa nay là Phật, nước nóng đâu khác hàn băng chỉ là một tánh 

thể thôi. Đã không khác thể thì khi bụi nhơ sạch rồi, đương nhiên về cùng một chân tánh 

trong trẻo, một màu tịnh thanh. 

Đấy cũng là một lối nói qua. 

Chớ quến bùn úng nước ! 

 

BÀI 47 
Âm: 

 Sơn cư diêu yểu tự vô trần,  

 Bất giả tu trì kiến bổn chân, 

 Chân Phật hà tằng ly tả hữu,  



 Kim nhân tiện thị cựu thời nhơn. 

Nghĩa: 

 Ở núi diệu vợi bụi không vương, 

 Chẳng đợi tu trì thấy bản chân, 

 Phật thật đâu từng rời gang tấc, 

 Người nay chính thật cựu thời nhân. 

CHÚ: 

Tánh thiên chân hay bản thể tịnh thanh một màu trong trẻo, chẳng dụng lau chùi 

và lúc nào cũng sẵn sàng bên ta trong ta, chỉ tại ta quên lãng không chịu nhận. Khư khư 

chạy theo cái giả bên ngoài. Khi nhận ra rồi thì thời gian, không gian đối với ta đều là giả 

vọng, mọi hiện tượng ỡm ờ trước mắt ta cũng không thật, tất cả đều là duyên huyễn tạm 

hợp, tạm có, nhưng đương thể tức không. Phật dạy: “Các hạnh không thường, là pháp 

sanh diệt”. Nói gì? 

- Thiên thượng nhân gian thảy trong gang tấc.     

 

BÀI 48 
Âm: 

 Sơn cư như ý nhiệm Đông Tây, 

 Đại đạo hà tằng hữu ngộ mê, 

 Hảo nhục huyễn sang nan hạ thủ, 

 Bát vu thiêm bỉnh diệc thành phi. 

Nghĩa: 

 Ở núi thỏa thích mặc Đông Tây, 

 Đạo lớn đâu từng có ngộ mê,  

 Thịt tốt khoét hư tay chẳng nở, 

 Bát tô thêm cán cũng ô dề. 

CHÚ: 

Đạo lớn xưa nay chẳng có ngộ mê. Sở dĩ nói có ngộ mê là bởi chúng ta lầm nhận 

thứ khác, chẳng phải Đạo mà cho là Đạo, chẳng phải thật mà cho là thật. Khác nào da thịt 



đang lành lặn mà chúng ta đang tâm khoét thành vết là cái bát cái tô tra thành cán. Giờ 

đây chúng ta phải khéo nhận lại cái thật sẵn có của chính mình. Có thế, con đường phiêu 

lưu vô định của chúng ta mới rút ngắn và chúng ta sớm về quê hương. 

 

BÀI 49 
Âm: 

 Sơn cư cao ngọa thủ thanh hư, 

 Ẩm trác tùy duyên lạc hữu dư, 

 Bất dụng tương tâm trừ vọng niệm, 

 Yếu tri vọng niệm tức chân như. 

Nghĩa: 

 Ở núi nằm khểnh giữ thanh hư, 

 Ăn uống tùy duyên vui có dư, 

 Chẳng phải đem tâm trừ vọng tưởng, 

 Mới hay vọng tưởng ấy chân như.  

CHÚ: 

Ở núi an nhàn mọi vật dụng cũng tùy duyên tiêu dùng, không bận lòng lo lắng chi 

cả. Như thế chúng ta vui cả ngày và ở đâu cũng an ổn lý thú. Lại vấn đề vọng niệm, nếu 

có dấy khởi chúng ta liền buông thì tự nhiên vọng lắng, niệm yên, chân như hiện tiền. 

Bấy giờ một chữ buông cũng bỏ luôn. Lúc đó mới thật sự an ổn sáng suốt. “Đất nước 

bình yên”. Người xưa nói:  

“Tùy thuận các duyên không quái ngại 

 Niết Bàn sanh tử thảy không hoa…” 

 

BÀI 50 
Âm: 

 Sơn cư tuy thị tiểu mao am, 

 Đại đạo đương dương trực chỉ nam, 

 Mạc trụ Hóa Thành vong Bảo Sở, 



 Trùng gia tinh tấn cấp tu tham. 

Nghĩa: 

 Ở núi tranh cỏ một tiểu am, 

 Đạo lớn nêu bày có chỉ nam, 

 Chớ kẹt Hóa Thành quên Bảo Sở, 

 Càng thêm siêng gắng gấp nên tham. 

CHÚ: 

Sơn cư dù chỉ một lều tranh bé bỏng nhưng đó là nơi dừng trú của bậc Đạo nhơn 

vô tâm, chính là nơi bậc long tượng trong Phật- pháp tuyên bày tiêu biểu pháp viên đốn là 

cương lĩnh làm Phật làm Tổ. Mọi người gắng lên, chớ kẹt ở Hóa Thành mà phải tiến đến 

Bảo Sở, lại càng nỗ lực tham cứu đắc lực hơn nữa, lấy ngộ làm kỳ hạn. Hóa Thành chỉ là 

phương tiện tạm ứng thôi, Bảo Sở mới là nơi thường trú an ổn thật sự. 

Dũng mãnh lên ! 

 

BÀI 51 
Âm: 

 Sơn cư cao ẩn bạch vân trung, 

 Đa thiểu manh mê bất kiến tung, 

 Hướng ngoại tầm chơn chơn chuyển viễn, 

 Khắc chu cầu kiếm uổng thi công. 

Nghĩa: 

 Ở núi cao ẩn tận trong mây, 

 Nhiều kẻ mù mê chẳng biết tung, 

 Hướng ngoại tìm chơn chơn lánh mãi, 

 Ghi thuyền mò kiếm uổng ra công. 

CHÚ: 

Non nước là quê hương, là nơi cao ẩn của kẻ đã buông lại buông. Người đầy mộng 

mơ chưa thể tìm được gì ở nơi này, nếu gượng tìm cũng chẳng khác kẻ nhắm bên ngoài 

tìm chân như hoặc ghi thuyền mà mò kiếm báu, chỉ mất công không ích lợi gì cả. Thế thì 



người muốn tìm chơn, phải làm sao ? Tìm ở đâu ? Hãy thong thả đi, nhìn lại gót chân mà 

đi, vất mọi sở hữu, sở kiến, dần dần khôi phục phận vị nguyên xưa của mình. Được vậy 

là về gần đến nhà và nhận ra ông chủ nguyên xưa chân thật của mình. 

 

BÀI 52 
Âm: 

 Sơn cư bình địa hữu thâm khanh, 

 Chỉ quí đương nhơn cụ nhãn minh, 

 Phục hổ hàng long giai mạc sự, 

 Pháp thân bất động ngộ vô sanh. 

Nghĩa: 

 Ở núi bình địa có thâm khanh, 

 Chỉ quí người đi mắt sáng lanh, 

 Trói cọp dẹp rồng là việc mọn, 

 Pháp thân chẳng động rõ vô sanh. 

CHÚ: 

Người tu cốt thể nhập vô sanh, vô sanh là đối với sanh nhẫn, pháp nhẫn, đương 

nhân phải thực sự bước vào chỗ không còn dấy khởi nữa. Lại, pháp là đối với các hiện 

tượng quả báo trước mắt. Nhẫn là đương nhân phải có công lực đủ đạo nhãn nhận chịu tất 

cả hiện tượng quả báo đó. Có nghĩa là, người tu phải khắc phục và chiến thắng nội ngoại 

cảnh. Được vậy thì tự nhiên hiện tiền. Cái gì hiện tiền ? 

- Chớ chạy rong. Tối kỵ kiếm tìm ! 

- Sanh pháp an bài trí huệ sanh. 

 

BÀI 53 
Âm: 

 Sơn cư độc xuất chúng cao phong, 

 Tứ bích vô y triệt cốt cùng, 

 Thuyết dữ thế gian hồn bất tín,  



 Khu khu chỉ đắc tự tiêu dung. 

Nghĩa: 

 Ở núi độc xuất đỉnh cao phong, 

 Bốn phía cheo leo khó tựa trông, 

 Nói với người đều chẳng chịu,  

 Rồi thôi chỉ có một mình thông. 

CHÚ 

Dụng công tu thiền khác nào người ở non cao chót đỉnh, bốn phía chẳng liên hệ, 

chẳng tựa nương vào đâu. Là con đường triệt cốt độc đáo hơn bất cứ con đường nào. Do 

vậy mà nói cho người nghe ít ai chịu tin. Rốt rồi chỉ riêng mình mình biết, riêng mình 

mình thông mà thôi. Con đường này ai tin được tức toàn tin vào tín vị, ai chịu khó bước 

đi tức mỗi bước vào đất Như Lai, có thể nói con đường thẳng tắt nhất, nhanh chóng và 

gần gũi quê hương nhất. 

Tuy nhiên gì là con đường ? 

Bốn phương tám hướng đi. 

 

BÀI 54 
Âm: 

 Sơn cư liên lạc đạo nhơn gia, 

 Nhứt chủng bình hoài độ tuế hoa, 

 Cơ khiết kim ngưu vô mễ phạn, 

 Khát lai tiện ẩm Triệu Châu trà. 

Nghĩa: 

 Ở núi quạnh hiu cảnh Đạo gia, 

 Một tấm lòng vui ngày tháng qua, 

 Cơm pháp Kim Ngưu ăn đỡ đói, 

 Khát thôi lại uống Triệu Châu trà. 

CHÚ: 



Rừng núi quạnh hiu rất thích hợp với người mà mọi điều trăm mối dứt bặt, gìn một 

kiên tâm vững chắc, bình thản an ổn, tri túc qua tháng ngày, vọng dấy liền buông. Một 

chữ buông cũng bặt, lặng lẽ như như. Khi này, đói thì ăn cơm pháp Kim Ngưu, khát uống 

lấy trà Đạo Triệu Châu, sống đầy hương vị giải thoát nhưng trước mắt chẳng còn đối 

tượng, trong lòng chẳng phân chủ khách, đậm đà an ổn hoàn toàn, một niềm an nhiên tiêu 

dung, thử hỏi giải thoát cái gì ? Gì trói buộc ta ? Cũng chưa ổn. 

BÀI 55 
Âm: 

 Sơn cư tham học chí cô cao, 

 Vị đạo vong xu bất đạn lao, 

 Tọa đáo ngũ canh thiên dục hiểu, 

 Thanh tùng trích lộ thấp thiền bào. 

Nghĩa: 

 Ở núi tham học chí riêng cao, 

 Vì đạo quên mình chẳng nại lao, 

 Ngồi đến canh năm trời rựng sáng, 

 Tùng xanh móc nhễu ướt thiền bào. 

CHÚ: 

Người học Đạo phải đầy đủ ý chí, luôn luôn nêu cao tinh thần cầu tiến, phấn đấu 

bất khuất, tập trung cao độ ý chí vào công tác duy nhất là: “Quên mình vì Đạo, thành tựu 

đại nguyện”. Nhắm thẳng tới trước, bất chấp mọi gian nguy, lấy giác ngộ làm kỳ hẹn, 

không kéo dài mạng sống cho cuộc đời mà dồn hết sinh mạng cho việc sáng Đạo, phát 

huy năng lực trong việc hành Đạo, tận dụng mọi phương tiện để hoàn thành sứ mạng đạt 

Đạo. 

Thượng cầu Phật Đạo 

Hạ hóa chúng sanh. 

 

BÀI 56 
Âm: 



 Sơn cư ký tích tạm y thê, 

 Sanh tử hà tằng hữu định kỳ, 

 Phân phó đương nhơn cao trước nhãn, 

 Cấp tu đả điểm xuất đầu thì. 

Nghĩa: 

 Ở núi gởi dấu tạm nương về, 

 Sống thác nào ai biết được kỳ, 

 Xin nhắn người đời mau tỉnh giác, 

 Hành trang sắm sẵn kíp quay về. 

CHÚ: 

Ta bà cõi tạm, sống thác chẳng hẹn kỳ. Ai người biết được những bí ẩn trong cuộc 

giả tạm sống thác bấp bênh này. Thế ấy, kíp mở to đôi mắt đầy đủ đạo nhãn, sẵn sàng tư 

lương, quày gót tìm về quê cũ. 

Quê cũ ở đâu ? 

“Chỉ một niệm không sanh toàn thể hiện”. Bấy giờ toàn bày trước mắt chẳng thiếu 

vật chi. Vậy thì nói quày gót hay quày đầu gì gì cũng chỉ là một lối nói thôi. Trọng điểm 

ở chỗ “Một niệm không sanh” tức nhiên hiện tiền. 

 

BÀI 57 
Âm: 

 Sơn cư kết thảo tại trùng nham, 

 Hỉ đắc phiên thân xuất náo lam, 

 Tri túc tiện vi an lạc quốc, 

 Mạc giáo quá phận thái vô tàm. 

Nghĩa: 

 Ở núi kết cỏ ở gành non, 

 Mừng được rời thân khỏi lối mòn, 

 Biết đủ là vui niềm an lạc, 

 Thẹn thuồng quá phận khó chu toàn. 



CHÚ: 

Vui về ẩn thân chốn núi non là tránh được chỗ đông đảo ở xóm làng. Biết đủ là 

một vị thuốc an thần khỏe mát nhất đối với người tu. Bất cứ ai nếu dùng đến liều thuốc 

“biết đủ” này, tức nhiên trọn đời an ổn khoái lạc. Tóm lại hành giả trong Tông môn phải 

có tư cách độc lập, tự quyết và tinh thần tự trọng. Lấy bài học “mong cầu quá phần” làm 

đề tài tự kiểm hàng ngày để thực hiện hoàn chỉnh nếp sống tri túc thanh cao, giải thoát 

cho chính mình. 

BÀI 58 
Âm: 

 Sơn cư khổ hạnh nhứt đầu đà,  

 Phế tẩm vong san tự trác ma, 

 Liễu đắc duy tâm chân Tịnh Độ, 

 Phương tri Cực Lạc tại Ta Bà. 

Nghĩa: 

 Ở núi hạnh khó nhất đầu đà, 

 Bỏ ngủ quên ăn giũa mài ta, 

 Thấu lẽ duy tâm chân Tịnh Độ, 

 Mới hay Cực Lạc tại Ta Bà. 

CHÚ: 

Hạnh đầu đà là mười hai hạnh khó khổ nhất của người tu sĩ. Sãi núi này dùng 

trang nghiêm bản thân, mài giũa cái ta, trau dồi ý chí. Duy tâm Tịnh Độ hay tỉnh giác 

hiện tiền là cao điểm sãi tôi phải thầm nhận thực sống. 

Bao lâu người tu chúng ta sống được duy tâm Tịnh Độ tức nhiên chúng ta cũng sẽ 

nhận ra Cực Lạc hiện tiền, khỏi phải chạy tìm hay cầu cạnh đâu khác. Hãy nối dài dòng 

niệm hiện tại liên tục bằng công phu tỉnh giác của mình. 

� 

 

BÀI 59 
Âm: 



 Sơn cư thắng cảnh dị tầm thường, 

 Phổ thị chư nhơn bất phú tàng, 

 Thủy điểu thọ lâm tuyên diệu pháp, 

 Cao sơn bình địa tổng Tây phương. 

Nghĩa: 

 Ở núi cảnh đẹp khác tầm thường, 

 Khắp để người xem chẳng dấu tàng, 

 Chim nước cây rừng bày diệu pháp, 

 Non cao đất phẳng thảy Tây phương. 

CHÚ: 

Cảnh tùy tâm hiện, tâm đã thanh tịnh lặng yên thì cảnh nào chẳng là cảnh xinh 

tươi siêu thoát. Đã thế, chim nước cây rừng, non cao đất phẳng đâu không là Cực Lạc 

Tây phương, đều tuyên dương diệu pháp. Do đó nên nói: “Cảnh trí nơi đây khác tầm 

thường” và cảnh trí tươi đẹp siêu thoát đó phơi bày cho tất cả mọi người xem không hề 

dấu diếm bất cứ ai. Nhưng phải xem bằng cách nào đây ?  Lấy con mắt gì mà xem ? 

Tâm thanh tịnh lặng lẽ là hơn hết. 

 

BÀI 60 
Âm: 

 Sơn cư phu tọa nhứt bồ đoàn, 

 Nhựt dụng công phu tại phản quan, 

 Bổn mệnh nguyên thần tri lạc xứ, 

 Thiệt đầu bất bị biệt nhơn man. 

Nghĩa: 

 Ở núi ngồi vững một bồ đoàn, 

 Hằng dụng công phu tự phản quan, 

 Bổn mạng nguyên thần đà biết trước, 

 Lưỡi đầu khỏi bị kẻ khi man. 

CHÚ: 



Chỗ dụng công của Thiền gia là tự phản quan quan tự tánh, cũng gọi là phản quan 

tự kỷ bổn phận sự. Việc làm này là việc làm bổn phận của mình nên nói bổn phận sự là 

vậy. Thiền gia luôn luôn tỉnh thức và hằng xét soi lại mình. Đến khi nào nhào nặn công 

phu được thành khối lại càng tỉnh táo đắc lực hơn nữa, thời tiết nhân duyên đến tự nhiên 

sôi động, một tiếng nổ vang, mười phương thấu thoát. Và đây là điểm ta phải dẹp bỏ thân 

mạng (tan thân mất mạng) bước lên đài vinh quang. 

Chỉ đoán mò thôi ! Kẻ chỉ nói ăn không khi nào no bụng đói. 

BÀI 61 
Âm: 

 Sơn cư khách đáo vấn công phu, 

 Tịch chiếu song vong nhứt tự vô, 

 Mạc quái lão tăng vô pháp thuyết, 

 Tùng lai lại đắc khởi quy mô. 

Nghĩa: 

 Ở núi khách đến hỏi công phu, 

 Tịch chiếu đều quên một chữ vô, 

 Chớ lạ Thầy già không pháp nói, 

 Lâu nay lười biếng có qui mô. 

CHÚ: 

Chỗ hạ thủ của Thầy già này là “Tịch chiếu đều quên”. Nếu có người bất thần gạn 

hỏi, Thầy già chỉ đáp vỏn vẹn một chữ “Vô”. Ngoài ra Thầy già không có pháp gì để nói 

cho người và đó là chỗ Thầy già lười biếng có qui mô. Cũng có thể nói, đây là chỗ an 

nhàn tự tại, không một vật dính mắc, không một pháp xứng tình, vượt ngoài năng sở đối 

đải. Cả hai tịch chiếu đồng thời quên, chỉ sinh động một bình thường lặng lẽ như như thôi. 

Tuy nhiên ngồi lâu thấm mệt. Lại làm sao ?  

Cũng không việc gì bên ngoài cả. 

 

BÀI 62 
Âm: 



 Sơn cư duy trí nhất thiền sàng, 

 Định lý tâm vong pháp diệc vong, 

 Lâm Tế Đức Sơn thi bỗng hát, 

 Lão tăng bất động kiến Không Vương. 

Nghĩa: 

 Ở núi chỉ để một thiền giường, 

 Tâm pháp cả hai thảy chẳng nương, 

 Lâm Tế Đức Sơn còn đánh hét, 

 Lão tăng lẳng lặng thấy Không Vương. 

CHÚ: 

Sãi núi dạo này tâm pháp cả hai đều quên, năng sở cả hai đều bặt. Chỗ vì người 

chỉ cốt một giường Thiền. Người xưa chỗ vì người thảy còn gậy hét. Sãi núi ở đây bất 

động, chỉ thế ấy liền thấy Không Vương, chẳng rời mảy tóc. Nhìn sững ngó sững, chớp 

mắt qua mất một thời thuận lợi. Phải tỉnh tỉnh phân rành chớ là ngà không tốt. Hãy nói gì 

là tỉnh tỉnh ? 

Chớ lầm vọng tưởng. Lầm qua rồi ! 

Một tiếng quát ! 

 

BÀI 63 
Âm: 

 Sơn cư tự tại khả tàng thân, 

 Thiên hạ tri tâm hữu kỷ nhân,  

 Trừ khước ngã gia thân đích tử, 

 Thế gian nghi giả bất nghi chân. 

Nghĩa: 

 Ở núi thư thả để tàng thân, 

 Thiên hạ biết tâm có mấy người, 

 Trừ có nhà ta con ruột thịt,  

 Người đời đều giả chớ chẳng chân. 



CHÚ: 

Hành giả trong Tông môn trước nhất phải nhận ra ông chủ của mình và tới lui sinh 

hoạt với ông chủ, ngoài ông chủ ra không có một pháp thật. Hay nói một cách khác ngoài 

tâm ra không có một pháp nào thật để vọng cầu chấp thủ. Thế thì không thể không biết 

tâm. Vậy tâm là gì ? Chúng ta thử hạ một chuyển ngữ xem. Rốt cùng rồi cũng không việc 

để bàn mưu. Ta lại nói xem chỗ ý thánh tình phàm bặt. Làm sao bặt ? 

- Bặt, bặt. 

- Cũng không đứng vững. 

 

BÀI 64 
Âm: 

 Sơn cư trần cấu bất tương xâm, 

 Tự tại tiêu dao lạc đạo tâm, 

 Thử sự nhơn nhơn giai khả học, 

 Bổn lai phi cổ diệc phi câm. 

Nghĩa: 

 Ở núi bụi nhớp chẳng vào mình, 

 Lòng đạo tiêu dao một cõi xinh, 

 Việc ấy mọi người có thể học, 

 Vốn không kim cổ cũng nghiêng chinh. 

CHÚ: 

Trí huệ Bát Nhã đã phát triển thì mọi thứ mộng mơ đều chấm dứt. Khi này lòng 

đạo tiêu dao một cõi thảnh thơi an ổn và điểm này mọi người đều có thể học hành thông 

đạt, dù rằng nó vốn chẳng phải là vật chinh nghiêng, là đồ kim cổ. Phải ngay đó mà nhận 

mà hành trì. Được vậy một đời tiêu dao thích thú. Còn như một niệm dấy chẳng chịu 

buông, tức nhiên mê mờ bao phủ và cứ thế mà suốt kiếp trầm luân, đời đời lang thang 

trong lục đạo khổ thú. Ôi chao ! Khéo bước chớ có chinh nghiêng. 

 

BÀI 65 



Âm: 

 Sơn cư cùng lý tự hoan ngu, 

 Bất bị hư danh huyễn tướng câu, 

 Tam giáo bản lai đồng nhất thể, 

 Phi Tăng, phi Đạo diệc phi Nhu. 

 

Nghĩa: 

 Ở núi tột lý tự mình vui, 

 Chẳng bị danh hư tướng huyễn thu, 

 Ba giáo vốn là đồng một thể, 

 Không Tăng không Đạo cũng không Nhu. 

CHÚ: 

Chỗ tột lý tự mình nhận thôi. Chỗ này mọi hư danh tướng huyễn đều mất hiệu 

năng. Chính đương nhơn phải gánh vác. Từ cứ điểm này mà nhìn, thì toàn thể một màu 

tịnh thanh, mọi danh ngôn hoặc ý đều dứt bặt, chẳng luận Nho Thích, tất cả đều trôi chảy 

an nhiên trong dòng chân thể vô trước. Bấy giờ gọi gì cũng được vì cùng một nguồn chân 

thể phát xuất, như nước trăm sông không ngại dồn về biển cả là: Biển Diệu tịnh minh tâm 

hay tánh tịnh minh thể. 

Dừng ! Dừng ! 

 

BÀI 66 
Âm: 

 Sơn cư tĩnh địa ám ta hu, 

 Hồng tử phần phân phản loạn chu, 

 Yếu thức tiên thiên giai thử lý, 

 Cốc thần thái cực tức chân như. 

Nghĩa: 

 Ở núi đất vắng lặng than thầm, 

 Hồng tía đua nhau trái loạn chu, 



 Phải biết tiên thiên đều lý đó, 

 Cốc thần thái cực ấy chân như. 

CHÚ: 

Quên thể chạy theo dụng thì muôn hồng ngàn tía đồng sanh gọi là bội giác hợp 

trần, bỏ dụng trở về thể thì trăm sông đổ vào biển gọi là bội trần hợp giác. Bội trần hợp 

giác thì cùng lý tột thể, là chỗ quy nguyên uyên nguyên, Cốc thần Thái cực Chân như đều 

có mặt, từ vũ đài này mà nhắm nên nói: “Phải biết tiên thiên đều lý đó là vậy”. Lại bội 

giác hợp trần thì con thuyền mải miết ra khơi, từng phút giây xa dần nguồn cội, thế đồ 

phiêu bạt điêu linh. Ô hô ! Sóng gió ngập trời, giạt trôi khổ thú. 

 

BÀI 67 
Âm: 

 Sơn cư nhàn xứ lạc thanh u, 

 Tán lự tiêu dao đắc tự do, 

 Trầm mặc tịch liêu tình niệm tận, 

 Trú miên tịch tẩm vạn duyên hưu. 

Nghĩa: 

 Ở núi nhàn nhã chốn thanh u, 

 Quẳng hết dong chơi tự do thôi, 

 Thầm lặng vắng tanh tình niệm sạch, 

 Đêm nằm ngày ngủ trăm việc rồi. 

CHÚ: 

Cái tự do tự tại của người tu là trăm việc buông hết, quẳng ném các duyên thong 

thả dong chơi, chẳng còn bị bất cứ vấn đề gì câu thúc thân tâm nữa. Nên nói: “Thầm lặng 

vắng tanh tình niệm sạch”. Đã thế thì “đêm nằm ngày ngủ trăm việc rồi”. Tinh thần này 

nếp sống này, người ngoại cuộc không làm sao cảm thông hay so lường nổi, phải chính 

đương nhân cảm nhận thụ hưởng mà thôi. Có thể nói rằng: “Cái tự do tự tại của người đời 

quan niệm chỉ là phần ngoại tại của vấn đề, không dính dáng gì với cái tự do tự tại thật sự 

của người tu. 



 

BÀI 68 
Âm: 

 Sơn cư không tịch học vô vi, 

 Quá khứ nhân duyên mạc yếu tri, 

 Hiện tại thượng ưng vô sở trụ, 

 Vị lai khởi khả dự tiền tư. 

Nghĩa: 

 Ở núi trống lặng học vô vi, 

 Những việc qua rồi chớ nghĩ chi, 

 Hiện tại hãy còn vô sở trú, 

 Vị lai há dễ nghĩ cùng suy. 

CHÚ: 

Tương đối tạm chia có ba thời gian nhưng ngay trong bản chất của chính nó đã 

không thật rồi. Đó chỉ là khái niệm cụ thể hóa thôi. Kinh nói: “Tâm quá khứ chẳng thật 

có, tâm hiện tại cũng không cố định, tâm vị lai thì lăng xăng mãi không dừng”. Nói gọn 

là tâm trong ba thời gian đều không thật, mọi hiện tượng trước mắt ta cũng đều không 

thật, chúng chỉ tạm gá nương nhau và hội đủ các yếu tố nhân duyên thì hình thành trong 

một giới hạn nào đó. Các hành giả hãy bước sang một giai đoạn nữa là tìm lấy chân thật 

và sống thật với nó. 

 

BÀI 69 
Âm: 

 Sơn cư mặc tọa dưỡng hi di, 

 Ngạch hạ tàng châu yếu bảo trì, 

 Khai khẩu hướng nhơn ngôn bất đắc, 

 Điểm đầu duy hứa tự gia tri. 

Nghĩa: 

 Ở núi ngồi lặng dưỡng tâm linh, 



 Hạt châu trên trán khéo giữ gìn, 

 Mở miệng với người lời chẳng có, 

 Gật đầu chỉ để tấc lòng tin. 

CHÚ: 

Phải sống thật với thể chân thật bất diệt của mình và gìn giữ nó như tráng sĩ gìn 

giữ hạt châu quiù báu trên trán. Sự tình này tự mình mình hay, không thể mở miệng nói 

với người khác được. Nên nói: “Mở miệng với người lời chẳng có, âm thầm chỉ để tấc 

lòng tin”. Chỗ này kẻ nào tin đến chấp nhận, là người đại lực lượng có thể chu toàn sứ 

mạng Như Lai. Kính khuyên tất cả Điều Ngự Tử chớ nên chết cứng trong lớp võ cũ rích 

của mình. Hãy chuyển mình nhảy vào giai đoạn mới với tinh thần vô trước và niềm thanh 

cao siêu thoát sẵn có của mình. 

 

BÀI 70 
Âm: 

 Sơn cư độc lạc tự gia tri, 

 Tả hữu phùng nguyên nhậm sở chi, 

 Tâm địa nhược năng vô quái ngại, 

 Hà phương thuyết kệ dữ ngâm thi. 

Nghĩa: 

 Ở núi vui thích một mình hay, 

 Bốn phía đều như mặc đó đây, 

 Nếu được cõi lòng không khuất lấp, 

 Mặc tình ngâm vịnh sống qua ngày. 

CHÚ: 

Tâm như cảnh như tất cả đều như. Khi này trong lòng tràn trề vui thích. Đây trăng 

nước trời mây, đây rừng núi chập chùng với bao gấm vóc, với nét uy nghiêm tất cả làm 

thành như cùng về một màu tươi sức sống. Đó là sức sống Thiền, sức sống của nội tại 

hùng mạnh dâng cao phát sáng hợp nhất với tất cả. Hiện thành tất cả. Đến điền địa này, 



hành giả an nhiên linh động, giàu thôi của báu vô lượng, mặc tình ngâm vịnh suốt ngày, 

thích thú cao sang muôn thuở. 

Một tiếng quát ! 

 

BÀI 71 
Âm: 

 Sơn cư cô quýnh tại cao nhai, 

 Khiếu nguyệt ngâm phong xứng ngã hoài, 

 Kham thán thế gian toàn bất tỉnh, 

 Nhứt luân chân tánh vĩnh trầm mai. 

Nghĩa: 

 Ở núi xa tít tận gành cao, 

 Ngâm gió gào trăng thỏa chí ta, 

 Than thở người đời sao chẳng tỉnh, 

 Một vầng chân tánh mãi chìm xa. 

CHÚ: 

Kẻ nào sống được với nội tại rồi thì luôn luôn tươi tỉnh thỏa thích. Trái lại người 

nào còn nặng nợ rà mò trong nhân ngã, chưa nhận ra thật tại, chưa sống với nội tỉnh, 

phóng chạy ra ngoài, càng chạy càng xa, càng lăng xăng càng mất mát vô ích. Ở đây nói: 

“Đáng tiếc người đời sao chẳng tỉnh, một vầng chân tánh mãi chìm xa” là nhắm cho hạng 

người chạy đua với vọng tưởng, vật lộn với hư vô, cuối cùng rồi mất mình, chôn vùi chân 

tánh trong hố si mê điên loạn mà thôi. 

Đáng tiếc ! Cũng là bậc đại trượng phu mà. 

 

BÀI 72 
Âm: 

 Sơn cư vô sự bất khai môn, 

 Độc tọa cùng tâm mẫn kiến văn, 

 Chỉ trướng mai hoa tùng nguyệt chiếu,  



 Nhơn gian biệt thị nhất càn khôn. 

Nghĩa: 

 Ở núi rãnh việc cửa không gài, 

 Ngồi lặng im lòng bặt thấy nghe, 

 Màn giấy tùng mai trăng rọi sáng,  

 Đất trời cảnh ấy một không hai. 

CHÚ: 

Bậc siêu thoát trí hạnh viên dung, thấy nghe không phân biệt, xoay thấy nghe trở 

về tâm. Đấy là bậc Đại trí, Đại hạnh, đầy đủ cảnh giới của Văn Thù, Phổ Hiền toàn bày. 

Điền địa này siêu tuyệt, ít người vãng lai lên trên nhị biên, siêu thoát thể nhập. Người đến 

nơi này thường ngồi trên lưng voi hoặc cởi Sư Tử chúa, dạo khắp đó đây, tùy duyên hóa 

độ, lợi ích chúng sanh số cả vô lượng. 

 Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại, 

 Xem xét mười phương chúng khổ đau, 

 Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa, 

 Đưa chúng đồng lên bờ Niết Bàn. 

 

BÀI 73 
Âm: 

 Sơn cư thâm viễn lộ điều điều, 

 Đại đạo vô hình bổn tịch liêu, 

 Nhật lý thanh phong tần tảo địa, 

 Dạ lai minh nguyệt quải tùng tiêu. 

Nghĩa: 

 Ở núi thăm thẳm lộ xa trông, 

 Đạo lớn không hình vốn trống không, 

 Mặt đất ngày lau cơn gió mát, 

 Ngọn tùng đêm máng chiếc trăng trong. 

CHÚ: 



“Đại Đạo thể khoan”, nơi ấy quét sạch mà cũng hiện bày. Ngọn Diệu Phong diệu 

tuyệt ngút ngàn mây khói là nơi Tỳ kheo Đức Vân an trú. Tuy nhiên người muốn tham 

kiến Tỳ kheo Đức Vân thì không cách gì tìm gặp Ngài trên ngọn Diệu Phong, mà có thể 

thấy Ngài kinh hành trên ngọn Biệt Phong. Chỉ nơi ngọn Biệt Phong, chúng ta mới có thể 

hội kiến và tham vấn Ngài thôi. Thế ! Có nghĩa là sao ? Làm sao thương lượng việc này ? 

Tỳ kheo Đức Vân ở đâu? Diệu Phong là gì ? 

Vừa có kiến giải là đầu non thứ hai rồi. 

 

BÀI 74 
Âm: 

 Sơn cư độc lập thế tài nham, 

 Minh nguyệt thanh phong nhất đảm đam, 

 Vấn ngã Tây lai hà Tổ ý? 

 Tiền tam tam dữ hậu tam tam. 

Nghĩa: 

 Ở núi chót vót thế riêng mình, 

 Gió mát trăng trong một gánh xinh, 

 Ý Tổ Tây lai nào có biết, 

 Trước sao sau vậy vững niềm tin. 

CHÚ: 

Tổ sư Tây lai ý là một thứ tiền đề đầu môi chót lưỡi của người tu Thiền. Với sãi 

núi này chả cần biết ý Tổ gì gì, chỉ trước sao sau vậy vững niềm tin thế thôi. Nhờ đó mà 

cũng bớt đi một hồi chạy loạn tìm kiếm bên ngoài. Quay lại và chấn chỉnh niềm tin chính 

mình, súc tích công phu, an nhàn với nội tại. Này trăng trong gió mát. Với thế chót vót 

nham đỉnh hùng vĩ của tự mình đã thiếu gì đâu mà bôn ba cầu cạnh ? Tổ sư bảo: “Quy 

nguyên đắc chỉ. Tùy chiếu thất Tông” là đấy. 

 

BÀI 75 
Âm: 



 Sơn cư thường bả chánh môn khai, 

 Đại đạo đương cơ nhậm khách lai, 

 Nhược đắc lão Tăng thân khám quá, 

 Nhơn nhơn khả tác đống lương tài. 

Nghĩa: 

 Ở núi cửa lớn chẳng từng gài, 

 Đạo cả nhằm cơ mặc khách lai, 

 Nếu được lão Tăng thân xét đến, 

 Người người rường cột khá nên tài. 

CHÚ: 

Thiện tri thức luôn luôn sẵn sàng vì các ông nhổ đinh tháo chốt chỉ tại các ông còn 

áy náy chưa chịu buông đấy thôi. Một khi thực sự buông rồi thì ba đại kỳ kiếp an ổn 

chẳng bị lão Diêm La quấy rầy. Tuy nhiên như thế, mọi việc phải đợi Thầy già (bậc tác 

gia) này xét nghiệm qua mới được. Các người chớ nên thô xuất làm mất thời tiết tốt của 

người dụng công tu hành. Phải nhìn sững, đứng tròng mắt, đây này ! Tổ sư nói: “Một tâm 

chẳng sanh, muôn pháp đều dứt”. Há là lời nói suông ư ? Dè dặt chớ chạy trên ngôn cú. 

Nếu còn một chút kiến giải bất chánh phải ngàn muôn kiếp chịu tai ương ! 

 

BÀI 76 
Âm: 

 Sơn cư dục nhập mích thiên chân, 

 Tiên độc khai mông thượng đại nhân, 

 Độc đáo lao quan tri lễ xứ, 

 Thập phương thế giới hiện toàn thân. 

Nghĩa: 

 Ở núi muốn đến kiếm thiên chân, 

 Trước đọc vỡ lòng, thượng đại nhân, 

 Đọc đến “cửa lao” nơi biết lễ, 

 Mười phương thế giới hiện toàn thân. 



CHÚ: 

Người hạ thủ công phu, trước hết là phải biết chủ và dụng công đến chỗ “Lao quan” 

cũng phải biết cách chuyển mình công phu miên mật, chu đáo chuyển thân nhịp nhàng, 

không đánh mất thời tiết tốt thì tự nhiên mười phương thế giới hiện tiền. Ngay đây và bây 

giờ chẳng chút do dự, chuyển Phân biệt ý thành Diệu quán sát, chuyển Mạt Na ngã thành 

Bình Đẳng tánh, chuyển A Lại Da tàng thành Đại Viên cảnh, cuối cùng chuyển cả năm 

thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ra Thành sở tác, đồng thời hoàn toàn thể nhập chân như gọi 

là pháp giới thể tánh viên mãn. 

 

BÀI 77 
Âm: 

 Sơn cư thâm ẩn bạch vân ôi, 

 Phong nhập tòng lâm chấn pháp lôi, 

 Kinh động thế gian hôn thụy hán, 

 Tốc khai lưỡng nhãn mạc bồi hồi. 

Nghĩa: 

 Ở núi mây trắng ẩn bên gành, 

 Gió nhập rừng tùng sấm pháp sanh, 

 Dục tỉnh thế gian người ngáy ngủ, 

 Mở bừng đôi mắt chớ loanh quanh. 

CHÚ: 

Bởi si mê nên chìm đắm trong lưới sinh tử loanh quanh chưa phút giây tỉnh dứt. 

Muốn hết si mê thì tự mình phải tỉnh táo, phát huy trí tuệ của mình. Trí tuệ sanh thì tự 

nhiên mọi u mê, chướng động đều lắng dịu, vỡ tung. Chính đấy là đường thẳng tắt đưa 

người đến chỗ thật sự an ổn một cách nhanh chóng. Nên nói: “Mở bừng đôi mắt chớ 

loanh quanh”. Mắt huệ đã mở thì ngàn kiếp tai ương nhất thời tiêu diệt, cũng như sấm 

pháp nổ vang thì mọi người ngáy ngủ tỉnh ngay. 

Chỉ chớ loanh quanh. 

 



BÀI 78 
Âm: 

 Sơn cư cao chiếu nhật quang lai, 

 Trực hạ thừa đương nhãn tiện khai, 

 Minh liễu nhất thừa viên đốn chỉ, 

 Hà lao hựu khứ phỏng thiên thai. 

 

Nghĩa: 

 Ở núi ánh nắng rọi đầu tiên, 

 Chính đó thừa đương mắt mở liền, 

 Nhận rõ nhất thừa đường thẳng tắt,    

 Cần gì phải nhọc đến non thiên. 

CHÚ: 

Hãy nhìn dưới gót chân mà đi, các ông chớ chạy loạn vô ích. Phải ngay đó thừa 

đương, chớ lầm bỏ qua, làm mất cơ hội tốt. Người dụng công tu hành đã nhận rõ giáo 

viên đốn nhất thừa thì cần chi nhọc nhằn lặn suối trèo non tìm Phật. Phật ngay trước mắt 

các ông, phải ngay đó mà nhận. Tuy nhiên cũng chớ lầm nhận trên ngôn cú chết, phải là 

trang hảo hán, người đại lực lượng, mới kham gánh vác việc này. 

- Gánh vác cái gì ? 

- Tiền trao cháo múc ! 

 

BÀI 79 
Âm: 

 Sơn cư tứ bạn khởi yên hà, 

 Thạch đảnh phần hương tụng Pháp Hoa, 

 Tam giới vô an như hỏa trạch, 

 Lão tăng trường giá bạch ngưu xa. 

Nghĩa: 

 Ở núi bốn phía dậy yên hà, 



 Đảnh đá phần hương tụng Pháp Hoa, 

 Ba cõi không yên như lửa đốt, 

 Gác xe trâu trắng lão tăng ra. 

CHÚ: 

Ba cõi không yên như trong nhà lửa. Vì thương những chúng sanh còn ngáy ngủ. 

Đức Như Lai gọi khuyên phải mau tỉnh thức mà vượt thoát ngục tù ba cõi. Bởi mê nên 

tham đắm, do tham đắm mà bị ba cõi bao vây, gây nhân bất thiện rồi đọa tam đồ, chịu 

khổ vô lượng. Biết thế chúng ta phải tức khắc mãnh tỉnh, phấn đấu tu tạo nhân lành, phát 

huy trí huệ, diệt phá si mê, thoát vòng tham đắm và được vậy chắc chắn người này đời 

đời bước đi trên nẻo chánh, mộng mê nhiều kiếp thảy tiêu tan. Gắng lên. Kinh nói: “Chỉ 

cho thuần một thứ xe trâu trắng mà thôi”. 

 

BÀI 80 
Âm: 

 Sơn cư dạ bán tử qui đề, 

 Bộc bố nham tiền tả bích khê, 

 Vị đáo tận kinh sơn hiểm tuấn, 

 Tằng lai phương thức lộ cao đê. 

Nghĩa: 

 Ở núi tiếng quốc nửa đêm kêu, 

 Gành trước khe xanh thác đẹp kề, 

 Chưa đến phập phồng non hiểm trở, 

 Qua rồi mới biết lối cao đê. 

CHÚ: 

Đêm đêm da diết Tử qui kêu, gành thác khe xanh đẹp như thêu. Chưa đến ngại 

ngùng non hiểm ngặt. Đến rồi mới rõ lối đều đều… (ấy thôi). Núi non hùng vĩ thiên 

nhiên gấm vóc. Ai người dám đột nhập ? Có đột nhập mới khám phá nổi ngặt nghèo, 

nguy khốn, mới đánh giá đúng hiểm trở gian lao. Vì thế ấy mới quán triệt trọn vẹn hành 

trình, uống cạn suối nguồn cuộc lữ. Vừa nói gì ? 



- Một tâm vừa sanh, đất trời ngăn cách. 

- Phải làm thế nào ? 

- Chết lặng đi ! Bỏ con khỉ đi !   

� 

 

BÀI 81 
Âm: 

 Sơn cư hưu bả tự tâm man, 

 Thỉ thức đăng cao nhãn giới khoan, 

 Phóng khứ đại thiên già bất trụ, 

 Thâu lai chỉ tại nhất hào đoan. 

Nghĩa: 

 Ở núi chớ gạt cõi lòng ta, 

 Mới biết lên cao mắt thấy xa, 

 Buông đó cõi trời che chẳng khắp, 

 Gom về chỉ gọn mảy lông mà. 

CHÚ: 

Dụng công miên mật đến chỗ công phu thành khối rồi thì tinh tường tất cả, quán 

xuyến cùng khắp. Cũng như kẻ lên cao, càng lên cao nhãn giới càng mở rộng nhìn khắp 

bao la, không bị hạn cuộc và chướng ngăn. Đến chỗ này rồi, thì phải khéo léo, đã miên 

mật cần liên tục miên mật hơn nữa. Đã nỗ lực lại càng nỗ lực miên miên mật mật gấp bội. 

Thời tiết nhân duyên đến một tiếng nổ thôi, bình minh ló dạng. Mọi thứ vỡ toang rồi thì 

bình thường an lạc trở về. Khi này tạm thốt câu: “Đất nước tôi thanh bình” cũng không 

sao ! 

 

BÀI 82 
Âm: 

 Sơn cư tri thức dị thường luân, 

 Minh cảnh đương đài biện nghiệm nhân, 



 Nghiêm xú nan man đô chiếu xuất, 

 Bản lai minh cảnh tuyệt sơ thân. 

Nghĩa: 

 Ở núi quen biết chẳng ngại ngần, 

 Gương sáng đài cao nghiệm lựa nhân, 

 Tốt xấu khó che đều rọi suốt, 

 Xưa nay gương sáng chẳng sơ thân. 

CHÚ: 

Chỗ vì người của người tu có khác không như thường tình qua lại với nhau. Tình 

hình này cũng như gương trên đài cao chiếu nghiệm đường tơ kẻ tóc chẳng lầm chẳng sót. 

Vừa có chút tình niệm xen vào tức nhiên gương mờ bụi phủ, lăng xăng mất tâm. Thế ấy, 

làm sao thấu suốt mọi lẽ xưa nay ? Nên nói: “Xưa nay gương sáng chẳng sơ thân”. Tóm 

lại còn vọng khởi là còn dụng công, còn dụng công là chưa suốt tột. Bao giờ thể nhập tâm 

cảnh đều bặt lặng lẽ như như mới hoàn toàn thấu triệt và suốt xưa suốt nay, không vật 

ngăn ngại là gì ? 

Trên cao mưa ít gió nhiều. 

 

BÀI 83 
Âm: 

 Sơn cư tiểu bích cảm nhiên hàn, 

 Bảo kiếm đương hiên thục cảm khan, 

 Ngoại đạo tà ma câu não liệt, 

 Lão tăng thiền định chánh khinh an. 

Nghĩa: 

 Ở núi đá dựng lạnh vô vàn, 

 Kiếm báu treo hiên loé nhãn quang, 

 Chẻ óc tà ma phường ngoại đạo, 

 Thầy già thiền định vẫn vui an. 

CHÚ: 



Hàng ma kiếm là kiếm báu dùng để hàng phục quân ma ngoại đạo. Người sử dụng 

phải là trang hảo hán, bọn thường nhân nghe hỏi lạnh kiếm quang cũng đã khiếp đảm 

kinh tâm rồi nói gì sử dụng với không sử dụng. Hành giả trong Tông môn với hai thứ 

thiền định và trí huệ là dũng cảm và gươm báu hay đánh dẹp tà ngoại, tạo thế thăng bằng 

cho hành giả trong khi hạ thủ công phu. Định huệ là bất động và kiếm báu với lại người 

tu nó là thứ vũ khí tối cần, dùng để hộ thân là Thiện tri thức bậc nhất không thể thiếu của 

người tu. 

 

BÀI 84 
Âm: 

 Sơn cư biệt thị nhất gia phong, 

 Bất dữ nhân gian thú vị đồng, 

 Mộc mã bôn tê thiên ngoại khứ, 

 Yểu vô âm tín tuyệt hành tung. 

Nghĩa: 

 Ở núi riêng dựng một gia phong, 

 Chẳng với người đời thú vị đồng, 

 Ngựa gỗ trông mây dong ruỗi hí, 

 Bặt không âm tín dứt hành tung. 

CHÚ: 

Niềm an lạc thiền tịch của hành giả ngoại nhân không thể sánh kể. Tùy sức dụng 

công của đương sự mà hưởng được tịch lạc khác nhau. Đây là chỗ “Riêng tạo một gia 

phong”. Các hành giả khi công phu đã thuần lặng rồi thì duyên cảnh trước mắt không là 

trở lực nữa mà đều biến thành biển trí an nhiên giải thoát, ngay trong cõi an vui đó cũng 

không lộ bày dấu vết, bặt dứt âm tín, một trời thênh thang. Bấy giờ “Ngựa gỗ mặc tình 

dong ruỗi hí”. 

 

BÀI 85 
Âm: 



 Sơn cư lộ hiểm tín nan thông, 

 Hạt hán yên năng đạt thử tông, 

 Chỉ hứa tác gia thi thủ đoạn, 

 Tương phùng tận tại bất ngôn trung. 

Nghĩa: 

 Ở núi đường hiểm khó thông nơi, 

 Mù mắt làm sao đến thảnh thơi, 

 Chỉ bậc tác gia tung thủ đoạn, 

 Gặp nhau ngay chỗ trọn không lời. 

CHÚ: 

Chỗ đã dứt bặt thì khó thông tin tức. Vì thế người mê tối kém yếu, không làm sao 

vào nổi tông này. Nên nói: “Mù mắt làm sao đến chốn này”. Chỉ các bậc tác gia thi thố 

thủ đoạn, chúng ta có thể từ cửa này mà vào, nếu là người có chút hơi hám. Trái lại thì 

mù mờ suốt kiếp trôi giạt mênh mang. Tuy nhiên chỗ thương lượng của cửa này cũng 

không nhiều lời lải nhải. Người xưa nói: “Ta vì ông nhổ đinh tháo chốt” khiến ông được 

tự tại, lại nói không có một chút pháp gì là cố định là thật cả. Ở đây bảo “Gặp nhau ngay 

chỗ hoàn toàn vô ngôn”. Là chỗ nào ? Chớ lầm ! 

 

BÀI 86 
Âm: 

 Sơn cư khách đáo vấn thiền tông, 

 Thủy giác tùng tiền thác dụng công, 

 Khai khẩu dĩ tri lai lịch sử, 

 Khả lân bất thức ngộ chân không. 

Nghĩa: 

 Ở núi khách đến hỏi thiền tông, 

 Mới biết từ xưa lỗi dụng công, 

 Mở miệng đã thông nơi gốc rễ, 

 Thương thay chẳng biết rõ chân không. 



CHÚ: 

Người tu chúng ta phần nhiều bị lỗi tạp dụng công, do tạp dụng công nên lăng 

xăng, công phu không thuần nhất. Bởi công phu không thuần nhất nên khó kết thành khối. 

Kẻ hở này, đưa đến tình trạng dù hành giả có khó khổ dụng công đến đâu, vẫn chưa hiện 

tiền. Đã vậy làm sao phá nổi khối si mê nhiều kiếp, lấy lại tư thế an bình tỉnh sáng cho 

chính mình ? Thế nên ở đây nói: “Thương thay chẳng biết rõ chân không”. Ấy cũng bởi 

“từ xưa lỗi tại chỗ tạp dụng công” là vậy. 

 

BÀI 87 
Âm: 

 Sơn cư ngộ đắc nhứt chân không, 

 Na vấn Nam tông dữ Bắc tông, 

 Như ý Bửu Châu trì tại thủ, 

 Quang minh hà xứ bất viên thông. 

Nghĩa: 

 Ở núi rõ được lẽ chân không, 

 Sao hỏi Nam tông với Bắc tông, 

 Như ý Bửu Châu tay nắm giữ, 

 Chốn nào soi sáng chẳng tròn thông. 

CHÚ: 

Đã nhận lẽ chân không, cần gì hỏi Nam tông với Bắc tông. Người đã qua cổng đâu 

cần hỏi kẻ giữ cổng. Khi này mặc tình mà dùng du hí tam muội dạo khắp đó đây; “cướp 

của kẻ đói”, cho cơm người cày, buông một cái nữa cái, giúp người qua cơn ngặt. Ngày 

ngày sống lý thú bởi trong ta có sẵn hạt Như ý Bửu Châu. Chỗ nào ta lại thiếu thốn ? Nơi 

đâu ánh sáng Bảo Châu lại không soi đến ? Chạy loạn làm gì vô ích ? 

Hãy dừng. Dừng ! Dừng ! 

 

BÀI 88 
Âm: 



 Sơn cư học Đạo vị vi gian,  

 Duy hữu an tâm thủ đạo nan, 

 Bách xích can đầu trùng tấn bộ, 

 Nhứt chùy đả toái Tổ sư quan. 

Nghĩa: 

 Ở núi học Đạo chửa gian nan, 

 Chỉ khó gìn sao Đạo vẹn toàn, 

 Trăm thước đầu sào thêm bước tiến, 

 Một chùy cửa Tổ đập tan hoang. 

CHÚ: 

Việc mình đã sáng, hướng dẫn người cũng xong là một điều rất khó. Đây là chỗ 

tình lý phải hợp, cơ duyên hội đủ, mới hoàn thành công việc được. Kinh nói: “Khế cơ, 

khế lý”, là điểm ta phải hoàn chỉnh trong công tác tự tu và bố giáo. Hai điều kiện này 

kém một coi như bất thành. Nhiều khi ta cứ cưỡng làm bất chấp nhân duyên thời tiết, sự 

kiện này tai hại vô cùng. Lại, chúng ta càng dè dặt hơn đối với công phu tu hành, trong 

lòng không nên bám giữ bất cứ gì, mà ta phải dũng mãnh một bề tiến bước. Tổ sư bảo: 

“Đầu sào trăm trượng nên tiến bước”. Được vậy thì “Một chùy đập nát cửa Tổ sư”. 

 

BÀI 89 
Âm: 

 Sơn cư hồi thủ thán qui dư, 

 Thức phá nguyên lai tổng thị hư, 

 Mạc khứ duyên môn cùng khất thực, 

 Tự gia y lý hữu minh châu. 

Nghĩa: 

 Ở núi quay lại muốn về ư? 

 Biết rõ nguyên lai cả thảy hư, 

 Lần cửa xin ăn đừng thế ấy, 

 Minh châu trong áo giàu có dư. 



CHÚ: 

Khi chúng ta nhìn thấu, thấy rõ nguyên lai các pháp thì trước mắt chúng ta mọi thứ 

mọi cái, muôn hình vạn trạng đều là giả huyễn không thật và chúng ta đã khám phá biết 

các pháp là hư huyễn không thật rồi thì cái tình đắm mến đối với các pháp trong mỗi 

người chúng ta nhẹ dần. Từ đó thăng hoa, cứ chiều hướng ấy phát triển hơn lên, tức nhiên 

chúng ta cũng sẽ vững niềm tin nơi lời Phật dạy là: “Mỗi người chúng ta đều có sẵn hạt 

châu quí báu trong chéo áo”. Thế thì tại sao chúng ta chưa chịu nhận lại hạt châu của 

mình mà cam nghèo khó xin xỏ các nơi. 

 

BÀI 90 
Âm: 

 Sơn cư thanh khổ bất xa hoa, 

 Khách đáo cao thang tiện đáng trà, 

 Cụ nhãn thiệt đầu tri vị hảo, 

 Thông thân sái lạc tảo qui gia. 

Nghĩa: 

 Ở núi nghèo sạch chẳng xa hoa, 

 Nước lá thay trà đãi khách xa, 

 Mắt sáng lưỡi kề biết vị tốt, 

 Toàn thân nhẹ nhỏm sớm về nhà. 

CHÚ: 

Cảnh đạm bạc của Sơn môn, lá rừng thay trà đãi khách khi cần. Từ kiếp xa xưa 

chúng ta đã lăn lóc trong lục đạo, đã nếm trải đủ mùi cay đắng. Giờ đây những thứ đó 

không còn làm lầm chúng ta được nữa, nó không đủ sức hấp dẫn chúng ta vào đường 

đam mê chìm đắm được nữa. Dù vậy chúng ta phải luôn luôn mãnh tỉnh, phải sống thực 

với ông chủ thật của mình. Được thế chúng ta mới nhẹ mình đủng đỉnh sớm về nhà. Phải 

tỉnh tỉnh chớ lầm vọng tưởng. Phải luôn luôn khắc phục bản năng của mình. 

 

BÀI 91 



Âm: 

 Sơn cư thường ẩn bạch vân gian, 

 Đạo tại kỳ trung ý tự nhàn, 

 Công án hiện thành nhơn bất thức, 

 Ngoại tuần chi diệp cưỡng truy phan. 

Nghĩa: 

 Ở núi mây trắng ẩn trong đây, 

 Đạo ở bên trong ý tự hay, 

 Công án hiện thành người chẳng biết, 

 Tìm ngoài cành lá để leo cây. 

CHÚ: 

Chủ lực của công phu hành trì là ở bên trong, tự ta ta nhận ta hưởng mà thôi. Đối 

với công phu tham cứu cũng như thế, phải là bậc tác gia, là người sáng mắt mới nhận ra 

công phu có đắc lực hay không đắc lực, công phu tham cứu công án có hiện thành hay 

không hiện thành. Nếu chỉ căn cứ bên ngoài mà đánh giá thì, chẳng khác người muốn leo 

cây, mà chỉ tìm đường bên ngoài cành lá mà leo. Như thế chắc chắn người đó không thể 

leo được, trái lại còn nguy hiểm tánh mạng là khác. 

 

BÀI 92 
Âm: 

 Sơn cư hoàng diệp trục phong phiêu, 

 Thủ ác không quyền diệc bất tiêu, 

 Phật Tổ chỉ truyền gia lý sự, 

 Phùng nhơn lại đắc khẩu lao thao. 

Nghĩa: 

 Ở núi phất phới lá vàng rơi, 

 Một nắm tay không thông khắp nơi, 

 Phật Tổ chỉ truyền trong việc Đạo, 

 Gặp người trễ biếng miệng nhiều lời. 



CHÚ: 

Tay không dỗ con nít khóc hay nắm lá vàng trong tay để dỗ con nít là nói lên 

phương tiện của người xưa tạm thời mượn một việc gì đó, để chỉ cái quan trọng muốn chỉ. 

Đây cũng bởi người tin chưa đến nên mới bày ra tạm mượn thôi, cũng như ngón tay 

không phải mặt trăng, người có trí rõ nhơn ngón tay chỉ mặt trăng mà thấy được mặt 

trăng thật. Chính thế đức Thế Tôn đâu không từng tuyên bố: “Giáo pháp của ta cũng như 

ngón tay chỉ mặt trăng, khác nào nắm lá vàng dỗ con nít khóc”. Chúng ta hãy nhơn sự 

kiện này mà nhận ra cái thật trước mắt.  

Làm sao nhận ? Thôi chớ chạy. 

 

BÀI 93 
Âm: 

 Sơn cư diệp lạc tất qui căn, 

 Độc lộ chân thường hiển pháp thân, 

 Thử sự bất minh đa phí lực, 

 Bá thành yên thủy diểu vô ngân. 

Nghĩa: 

 Ở núi lá rụng thảy về căn, 

 Bày hiện chân thường tỏ pháp thân, 

 Việc đó chẳng rành hao sức lắm, 

 Trăm thành nước lửa rộng không ngần. 

CHÚ: 

Tất cả mọi phương tiện đều trở về một mục đích duy nhất là: Tỏ ngộ Phật thừa, 

bày hiện chân thường, thể nhập pháp thân. Đấy là chỗ: “Đồng quy nhi thù đồ”. Người hạ 

thủ công phu nắm vững yếu chỉ này đồng thời phải tập trung chủ lực ý chí vào mục đích 

chánh, tránh chạy lăng xăng chung quanh mất công vô ích. Chúng ta hãy nêu cao khẩu 

hiệu: “Hành động cho Phật đạo, tất cả cho giải thoát”. Dồn mọi năng lực vào một điểm 

duy nhất là “trở về nguồn”. 

- Lải nhải gì ? 



- Cũng không ngoài nhắc nhau việc bổn phận. 

- Khéo giữ chút hơi hám. 

 

BÀI 94 
Âm: 

 Sơn cư đạo giả hữu hà năng, 

 Pháp pháp toàn chương tối thượng thừa, 

 Thuấn mục giương my giai Tổ ý, 

 Niêm thùy thụ phất diệc chân tình. 

Nghĩa: 

 Ở núi nhà đạo tài chi hơn, 

 Mỗi pháp toàn bày tối thượng thừa, 

 Chớp mắt nhướng mày đều ý Tổ, 

 Niêm chùy dựng phất cũng tình chân. 

CHÚ: 

Chỉ có một Phật thừa, hay mỗi pháp toàn bày thượng thượng tối thượng thừa, bởi 

lẽ chớp mắt nhướng mày đều ý Tổ, niêm chùy dựng phất thảy toàn chơn. Đó cũng là 

những chiêu thuật sở trường của sãi núi này và là chỗ lịch đại Tổ sư, mười phương Thiện 

tri thức, các Ngài nêu biểu cho nhau, truyền thụ cho nhau, các bậc tác gia, sử dụng diệu 

thuật vì người thì các Ngài nắm cát thành vàng, với cuộc đời vô sở trú, nhưng có trú chỗ 

nào thì cũng đều là Tịnh Độ, là Đạo tràng, đều thụ dụng an lạc. Kẻ thiểu trí si mê khởi 

kiến giải phàm thánh, liền bị phàm thánh buộc, đời nào ra khỏi. 

Thật đáng thương ! 

 

BÀI 95 
Âm: 

 Sơn cư phú ốc chỉ chiêm mao, 

 Lãnh đạm tình hư tuyệt thế giao, 

 Nhứt phiến bạch vân hoành cốc khẩu, 



 Kỷ đa qui điểu tận mê sào. 

Nghĩa: 

 Ở núi nhà lợp chỉ bằng tranh, 

 Dứt hết giao tình giữ đạm thanh, 

 Mây trắng dừng ngang che cửa động, 

 Chim chiều quên ổ lượng chung quanh. 

CHÚ: 

Tự túc tự cường là tinh thần độc lập cao quí của người tu, dứt hết giao tình, sống 

đời thanh đạm là đức tánh sáng suốt hay đẹp của người quy ẩn, mọi người kính cẩn. 

Trong dãy núi cao, nơi mây phủ cửa động, chim luyện trên không, chính nơi đó hàng Đạo 

nhơn vô tâm, an nhiên tự sống. Tỉnh lực trí huệ các Ngài, toàn thành dung hóa, tạo một lẽ 

sống, một nếp sinh hoạt cao quý sáng ngời, cũng chính nơi đó là cao điểm phát xuất và 

hòa tấu khúc Tông phong thanh cao vi vút. Người nghe được giải thoát. Người sống được 

bất động. 

- Tuy nhiên cũng không việc gì ngoài ta mà có. 

- Khéo dựng lấy gia phong của mình. 

 

BÀI 96 
Âm: 

 Sơn cư hồn bất yểm cư sơn, 

 Tựu thọ tru mao phược bán gian, 

 Nhứt cá lão tăng do thị trách, 

 Khởi dung tục khách đáo thiền quan. 

Nghĩa: 

 Ở núi chẳng chán cảnh núi non, 

 Tranh lá sơ sài am cỏn con, 

 Chỉ một lão tăng còn chật hẹp, 

 Khách trần tá túc chỗ đâu còn. 

CHÚ: 



Am tranh gọp đá núi rừng, dựng lên một hình ảnh đơn sơ đạm bạc tô thành một lẽ 

sống thanh cao siêu thoát. Là nơi không bạn bè khách khứa, không ồn ào rộn ràng, tuy 

nhiên rất hùng, chỉ một màu tịch liêu, cô quạnh mênh mông vắng vẻ. Người ở đấy hai tay 

buông thỏng, sự nghiệp cuộc đời tất cả chỉ là ảo mộng. Chân thấp chân cao thống khoái 

từng bước thênh thang nơi chốn núi rừng, nhìn xem tuồng đời ảo hóa, thấy cuộc tồn sinh 

này không hơn một trò đùa, tiêu dao mà ngậm ngùi, thích thú mà đổ lệ. Là cái quái gì ? 

- Mộng huyễn không hoa nhọc nhằn nắm bắt ! 

- Mộng huyễn tan rồi thì sao ? 

- Mặc tình rong chơi. 

 

BÀI 97 
Âm: 

 Sơn cư kiến đạo dĩ vong sơn, 

 Vạn pháp do lai bổn tự nhàn, 

 Nam Bắc Đông Tây hồn bất biện, 

 Thử thân thường tịch thái hư gian. 

Nghĩa: 

 Ở núi thấy đạo đã quên non, 

 Muôn pháp đều như tự vuông tròn, 

 Bốn hướng như nhau phân chẳng được, 

 Thái hư chốn ấy dưỡng thân toàn. 

CHÚ: 

Nhận được ông chủ (tâm), khách khứa đều dang, sống với tâm, cảnh ngoài liền bặt. 

Tâm cảnh tự như rồi thì làm ông Thầy vô sự, tháng ngày qua chỉ nhàn thôi. Tổ sư bảo: 

“Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm”. Muốn bảo nhiệm việc này, phải nhẹ 

nhẹ tỉnh tỉnh chớ lầm. Khi này hoàn toàn thoát thể, không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì, 

là chỗ “Ưng vô sở trụ”. Chính nơi đây, đạo nhơn vô tâm an dưỡng, tiêu dao tự tại nên nói: 

“Tâm thể trùm khắp” cũng là “Thái hư chốn ấy dưỡng thân toàn”. 

 



BÀI 98 
Âm: 

 Sơn cư mãn mục thị thanh sơn, 

 Tuấn điệp kỳ khu hành lộ nan, 

 Hành đáo thủy cùng sơn tận xứ, 

 Tự nhiên đắc bảo bất không hoàn. 

Nghĩa: 

 Ở núi đầy mắt ấy non xanh, 

 Cao thấp quanh co đá chập chồng, 

 Đi đến nước cùng non tận chỗ, 

 Tự nhiên được báu chẳng về không. 

CHÚ: 

Thanh sơn mãn mục là một cách toàn phóng toàn cảnh. Bên trong ngỏ lối quanh 

co, đá dựng chập chồng gồ gề hiểm trở. Tuy nhiên hành giả phấn đấu quyết bước cho đến 

chỗ sơn cùng thủy tận, chỗ tột cùng của mọi quanh co khó khổ. Tự nhiên trời long đất lỡ, 

một phen chuyển thân nhảy thẳng vào chỗ an ổn. Người xưa nói: 

     “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ 

 Liễu ám hoa minh biệt nhất thôn” 

Ở đây dạy: 

Đi đến nước cùng non tận chỗ 

Tự nhiên được báu chẳng về không 

Chỗ nào ? 

Sắc tức là không, không tức sắc. 

 

BÀI 99 
Âm: 

 Sơn cư diệc tại khổ Ta Bà, 

 Bách tuế quang âm nhứt sát na, 

 Tận thử báo thân sanh Cực Lạc, 



 Tiền đầu hiểm lộ dĩ vô đa. 

Nghĩa: 

 Ở núi vẫn ở cõi Ta Bà, 

 Trăm tuổi nhanh như một sát na, 

 Ngay báo thân này tròn vóc Phật, 

 Trước đầu lối thẳm đã gần qua. 

CHÚ: 

Thấy Đạo là thấy được tâm thể an nhiên của mình. Người thấy Đạo là người sống 

mà bất động. Không bị trôi giạt theo trào lưu vọng tưởng, chợt khởi chợt hiện của mình. 

Kẻ này gọi không đứng, mắng chẳng đi, lờ lờ mà sáng suốt, lặng lặng mà hằng soi thấu 

xưa nay. Tóm lại, kẻ này không còn bị gạt và cũng không có cái gì có thể kéo lôi được. 

Chỗ kẻ này ở là bất động Đạo tràng, nơi kẻ này đến là như như Phật quốc. Kẻ này có thể 

kéo một sát na dài bằng vô lượng kiếp, thâu ngắn kiếp vô lượng vào trong một sát na. 

- Kẻ này là gì ? 

- Tháng ngày qua vô sự Tăng. 

 

BÀI 100 
Âm: 

 Sơn cư độc xử lạc thiên chơn, 

 Minh nguyệt thanh phong chuyển pháp luân, 

 Nhất đại tạng kinh đô thuyết tận, 

 Bất tri thùy thị cá trung nhơn. 

Nghĩa: 

 Ở núi riêng cõi giữ thiên chơn, 

 Gió mát trăng thanh chuyển pháp xong, 

 Một đại tạng kinh đều nói hết, 

 Biết ai là kẻ ở bên trong. 

CHÚ: 



Người thể nhập chân như đã thu gồm tất cả về một mối rồi thì có thể chuyển ngay 

thân tâm này thành Đại giải thoát. Thân là pháp thể thanh tịnh trùm khắp, Tâm là Bát Nhã 

sáng suốt vô biên, tất cả cảnh đều là Phật cảnh, Phật sự, thời gian, không gian chuyển hóa 

bình đẳng vô trước. Tóm lại, đây là cảnh giới của “sự sự vô ngại”, mọi hiện tượng thấp, 

cao, phàm, thánh, phược, thoát, trí, ngu … đều vắng bóng, biến dạng. Kinh nói rằng: 

“Ta người đều bặt, tâm cảnh nhất như”. 

Một tiếng quát!  
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