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Triệt  Ngộ   đại  sư  (1741-1810) 

 
Sư có tên hiệu là Mộng Đông. Cha họ Mã, mẹ họ Cao, người Phong 

Nhuận, tỉnh Hà Bắc. Lúc nhỏ đã dị thường, thích đọc sách, không sách 

nào là không đọc. Năm 22 tuổi bị bệnh nặng, cảm thấy thân người là vô 

thường, có ý xuất gia. Sau khi khỏi bệnh theo Tam Thánh Am Vinh Trì 

lão hòa thượng thế phát và thọ cụ túc giới.  

Sau đi khắp nơi tham khảo. Nghe Giáng Nhất pháp sư giảng kinh 

Viên Giác, ngày đêm học hỏi để rõ ý chỉ. Sau lại nghe Biến Không pháp 

sư giảng các kinh Pháp Hoa, Thủ Lăng Nghiêm, Kim Cương.  

Sư lại học tham thiền 14 năm như một ngày. Thanh danh vang dội 

khắp bốn phương. Nhân bị bệnh, niệm Phật trị khỏi. Do đó chuyên tu 

niệm Phật hiệu.  

Đại sư đối Thiền, Tịnh và Tông hiểu biết chỗ tinh yếu, thuyết pháp 

biện tài vô ngại, giữ giới luật nghiêm ngặt. Mỗi ngày hạn định thời gian 

tiếp khách, thời gian còn lại thì hoặc lễ Phật hoặc niệm Phật. 

Đại sư cùng đại chúng tu trì, xa gần kính mộ. 

Đương thời, đại sư là người nổi tiếng nhất trong giới Phật học. 

Năm Gia Khánh thứ 5, sư về ẩn cư ở Tư Phúc Tự, Hồng Loa Sơn. 

Chúng đệ tử đi theo rất đông. Đại sư cùng đại chúng đồng cam cộng 

khổ, bửa củi, gánh nước, lấy bùn đắp vách tạo thành một niệm Phật 

đường. 

Đại sư ở đó 10 năm, đến tháng 2 năm Gia Khánh 15 đến Vạn Thọ Tự. 

Đại sư bảo các người hộ pháp : 

-Ảo hóa không lâu, đời người không còn mãi, hư sinh đáng tiếc. Các 

ông nên nỗ lực niệm Phật. Ngày nào đó sẽ gập lại ở Tây Phương. 

Tháng 3 trở lại Hồng Hoa sơn ra lệnh cho đệ tử dự bị trà tỳ, chỉ định 

người trụ trì. Cáo giới chúng nhân : 

-Pháp môn niệm Phật 3 căn trừ sạch, không người nào là không tu 

được. Tôi trong nhiều năm qua khổ công tạo đạo trường để tiếp độ 

những người từ xa tới cùng tu tĩnh nghiệp. Những quy tắc tôi nêu lên 

hãy tuân thủ đừng sửa đổi, đừng phụ lão tăng. 
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Nửa tháng trước khi viên tịch, đại sư thấy người yếu ớt, ra lệnh cho 

đại chúng giúp tụng Phật hiệu. Thấy trong hư không có cờ quạt vô số, từ 

phương Tây lại.  

Đại sư bảo đại chúng : 

-Cảnh Tây Phương đã hiện, tôi sắp về Tây rồi. 

Chúng đệ tử xin đại sư trụ thế. Đại sư nói : 

-Trăm năm gửi tạm, nay đã có chỗ về, các ông phải vì tôi mà hãnh 

diện, sao lại khổ sở giữ lại ? 

Ngày 16, tháng 12 đại sư ra lệnh thiết Nát Bàn trai, ngày 17 giờ Thân, 

đại sư cáo biệt chúng nhân : 

-Hôm qua tôi đã thấy Văn Thù, Quán Âm, Thế Chí, 3 đại sĩ, nay lại 

thấy Phật thân đến tiếp dẫn. Tôi sẽ đi hôm nay. 

Đại chúng niệm to Phật hiệu. Đại sư ngồi đoan tọa chắp tay nói : 

-Niệm một câu hồng danh, thấy một phần tướng tốt. 

Tay kết Di Đà ấn, đại sư an tường mà mất. Đại chúng ngửi thấy 

hương thơm ngào ngạt trong không. Cung dưỡng 7 ngày mặt mũi như 

sống, tóc bạc biến thành đen. Sau lễ trà tỳ, có hơn trăm viên xá lợi. 

Tóm tắt giáo pháp của đại sư : 

1/ Nhiếp Thiền về tĩnh. 

Chúng sinh tùy tâm duyên khởi mà lạc vào 9 giới, nếu theo Phật 

duyên tín, nguyện sẽ được Phật tri kiến.. Lấy Phật tri kiến mà trừ đi tri 

kiến chúng sinh. Phải tin sâu, nguyện thiết, trong mỗi niệm đều lấy Phật 

tri kiến trừ chúng sinh tri kiến. 

Có người hỏi Vân Thê đại sư : 

-Làm sao dung thông tham thiền và niệm Phật. 

-Người tham thiền là Tịnh độ thiền. Người tu tịnh là thiền định, vốn 

không hai vật, cần gì dung thông ? 

Đại sư biết rõ tinh tủy của 2 môn nên tử tâm niệm Phật. 

Kệ niệm Phật nói : 
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自 憐 自 作 太 平 僧 

Tự lân tự tác thái bình tăng 

了 生 脫 死 卻 未 曾 

Liễu sinh thoát tử khước vị tăng 

但 願 名 標 蓮 蕊 裡 

Đản nguyện danh tiêu liên nhụy lý 

不 須 高 列 上 傳 燈 

Bất tu cao liệt thượng truyền đăng. 

 
 

Tự  làm,  tự  thương  thái  bình  tăng 

Liễu  sanh  thoát  tử  chưa  hề  từng 

Như  nguyện  tâm  ghi  nhụy  sen  đấy 

Chẳng  xếp  hạng  cao  ở  truyền  đăng. 

 

Lại nói : 

 

一 聲 佛 號 一 聲 心 

Nhất thanh Phật hiệu nhất thanh tâm 

向 上 全 提 入 髓 深 

Hướng thượng toàn để nhập tủy thâm 

臨 濟 德 山 如 未 肯 

Lâm Tế Đức Sơn như vị khẳng 

任 教 棒 喝 惱 叢 林 

Nhậm giao bổng hát não tùng lâm. 

 

Một  tiếng  Phật  hiệu,  một  tiếng  tâm 
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Hướng  lên  toàn  thể  vào  tủy  tâm 

Lâm  Tế,  Đức  Sơn  như  chửa  chịu 

Mặc  dạy  đánh,  hét,  náo  tùng  lâm. 

 

2/ Tám  đại  yếu  lãnh : 

Đại sư diễn dịch 8 yếu chỉ mà người học Tịnh Độ phải biết : 

1. Phát Bồ đề tâm : là điều cần thiết của người học Đạo. 

2. Tín tâm : đọc Phật hiệu là Tịnh Độ tông thật. 

3. Nhiếp tâm : chăm chú niệm Phật. 

4. Tu tâm : bỏ hết phiền não. 

5. Trì giới : đó là căn bản để vào Đạo. 

6. Tu Đạo : làm mọi khổ hạnh. 

7. Nhất tâm bất loạn : trở về tĩnh. 

8. Chứng nghiệm tâm linh. 

 

Đại sư giảng chân tín có 10 loại : 

1. có sinh tất có tử : từ xưa đến nay không ai thoát được. 

2. Đời người là vô thường. 

3. Đường luân hồi hiểm : một niệm sai, lạc vào ác thú. 

4. Đường khổ rất dài : tam đồ,  một khi báo 5 ngàn kiếp biết bao giờ 

ra ? 

5. Lời Phật không dối : như mặt trời, mặt trăng mọc, lặn. 

6. Thật có Tịnh Độ. 

7. Tín nguyện : đã nguyện đã sinh, kim nguyện kim sinh. 

8. Sinh tức bất thối : thắng cảnh, tâm lùi không khởi. 

9. Nhất sinh thành Phật : thọ mạng vô tận, chuyện nào không biện 

được. 

10.Pháp bản vô tâm : duy tâm hữu tánh, đều là tâm tạo ra. 

 

3/ Tâm  tinh  tiến  dũng  mãnh . 

Người niệm Phật có 4 loại tâm : 

1. Tâm xấu hổ : từ vô thủy đến nay tạo nhiều nghiệp. 

2. Tâm vui vẻ : được nghe pháp này. 

3. Tâm bi thống : pháp này khó gập. 

4. Tâm cảm kích : Phật từ bi như thế. 
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4 loại tâm này được 1 thì cũng thành tựu được tĩnh nghiệp. Đại sư cả 

đời chỉ mong về Tây Phương, nên cả ngày chỉ niệm Phật.  

Sư nói : 

-Tôi đã nhiều kiếp luân hồi, há không muốn ra khỏi sao ? Đã chịu 

nhiều khổ não nay gập được pháp môn giản dị chỉ cần niệm Phật hiệu 

nếu không tu chẳng là người không có máu hay sao ? 

 

4/ Về  tâm. 
 

a) Trước hết phải minh tâm, sau phải tĩnh tâm. 

Minh tâm là giải pháp môn, còn tĩnh tâm là hành động. 

b) Tâm là cảnh. 

Những đối đãi là trong bản thể giới. 

1. Tĩnh và động : 

Thí dụ : nước và sóng : toàn nước là sóng, toàn sóng là nước. Nước là 

tĩnh, sóng là động. 

2. Lý và sự. Niệm là  lý, ảnh là sự. Lý là sự, sự là lý. 

Vì tâm là cảnh nên tâm, cảnh Phật, cảnh chúng sinh là 1.  Nên ngã 

quỷ nhìn là lửa, loài người nhìn là nước, người trời nhìn là lưu ly. Đó 

là sự sự vô ngại. 

3. Tâm cảnh. 

Tâm không thì tâm cảnh không, sáu trần không thì tứ đại làm sao có ? 

a) Thí dụ đem một hạt châu bỏ vào nước đục, nước đục sẽ sáng lên. 

Cũng như thế niệm Phật vào tâm hỗn loạn, tâm sẽ yên tĩnh lại. 

Minh tâm là điểm trọng yếu của mọi pháp môn; tĩnh tâm là điểm 

trọng yếu của Tông Tịnh độ. Niệm Phật đạt cả 2 trọng yếu này. 

b) B) Tâm tạo ra nghiệp, nhưng nếu nghiệp buộc tâm thì tâm không 

thể chuyển được nghiệp. Nhưng nếu tâm hợp đạo và hợp Phật thì 

tâm có thể chuyển nghiệp. Trong Tịnh độ tông, 48 lời đại nguyện 

của Đức Phật A Di Đà đã thắng nghiệp lực cho nên tâm có thể 

chuyển nghiệp từ nghiệp phải sinh ở cõi ta bà ta có thể sinh vào cõi 

Tịnh độ. 

 

5/ Mười  hai  bài  4  câu  về  tự  tánh. 
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1.  
 

自 性 彌 陀 

Tự tánh Di Đà 

彌 陀 自 性 

Di Đà tự tánh 

執 性 廢 修 

Chấp tánh phế tu 

因 樂 成 病 

Nhân lạc thành bệnh. 

 

Tự  tánh  Di  Đà 

Di  Đà  tự  tánh 

Chấp  tánh  bỏ  tu 

Biến  vui  thành  bệnh. 

 

2.  
 

彌 陀 自 性 

Di Đà tự tánh 

自 性 彌 陀 

Tự tánh Di Đà 

皇 風 一 片 

Hoàng phong nhất phiến 

帝 網 交 羅 

Đế cương giao la. 

 

Di  đà  tự  tánh 
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Tự  tánh  Di  Đà 

Gió  vàng  một  trận 

Lưới  trời  bao  la. 

 

3.  
 

佛 非 性 外 

Phật phi tánh ngoại 

性 即 佛 中 

Tánh tức Phật trung 

如 水 投 水 

Như thủy đầu thủy 

似 空 合 空 

Tự không hợp không. 

 

Phật  không  ngoài  tánh 

Tức  phật  ở  trong 

Nước  đổ  vào  nước 

Là  không  hợp  không. 

 

4.  
 

佛 在 性 中 

Phật tại tánh trung 

性 豈 佛 外 

Tánh khởi Phật ngoại 

本 自 圓 融 

Bản tự viên dung 

云 何 隔 礙 
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Vân hà cách ngoại 

 

Phật  ở  trong  tánh 

Há  tìm  bên  ngoài 

Vốn  tự  đầy  đủ 

Sao  nói  cách  ngoài. 

 

5. 

 

極 樂 唯 心 

Cực lạc duy tâm 

心 唯 極 樂 

Tâm duy cực lạc 

離 土 論 心 

Ly thổ luận tâm 

翻 然 大 錯 

Phiền nhiên đại thác. 

 

Cực  lạc  duy  tâm 

Duy  tâm  cực  lạc 

Lìa  thổ  hoàn  tâm 

Sai  nhiều  không  khác. 

  

 

6.  

 

唯 心 極 樂 

Duy tâm cực lạc 

極 樂 唯 心 

Cực lạc duy tâm 
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山 自 高 高 

Sơn tự cao cao 

水 自 深 深 

Thủy tự thâm thâm. 

 

Duy  tâm  cực  lạc 

Cực  lạc  duy  tâm 

Núi  tự  cao  vút 

Nước  tự  sâu  thâm. 

 

7.  

 

未 明 唯 土 

Vị minh duy thổ 

豈 達 唯 心 

Khởi đạt duy tâm 

碔 砆 非 玉 

Vũ phu phi ngọc 

鍮 金 非 金 

Thâu kim phi kim. 

 

Chưa  rõ  duy  thổ 

Há  rõ  duy  tâm 

Vũ  phu  chẳng  ngọc 

Thau  chẳng  là  kim. 

 

 

8.  

 

欲 會 唯 心 
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Dục hội duy tâm 

須 明 唯 土 

Tuy minh duy thổ 

夜 半 正 明 

Dạ bán chính minh 

天 曉 不 露 

Thiên hiển bất lộ. 

 

Duy  tâm  muốn  rõ 

Phải  rành duy  thổ 

Nửa  đêm  sáng  rỡ 

Trời  sáng  chẳng  lộ. 

 

9.  

 

窮 禪 宗 髓 

Cùng Thiền tông tủy 

提 教 網 綱 

Đề giáo cương cương 

阿 彌 果 佛 

A Di quả Phật 

安 樂 西 方 

An lạc Tây phương. 

 

Bàn  về  Thiền  tông 

Giáo  tất  cương  cường 

A  Di  quả  Phật 

An  lạc  Tây  phương. 

 

10.  
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九 品 寶 蓮 

Cửu phẩm bảo liên 

在 腳 跟 底 

Tại cước căn để 

不 念 彌 陀 

Bất niệm Di Đà 

孤 負 自 己 

Cô phụ tự kỷ. 

 

Chín  phẩm  hoa  sen 

Ở  ngay  dưới  chân 

Di  Đà  chẳng  niệm 

Là  phụ  bản  thân. 

 

11.  

信 手 瓣 香 

Tín thủ hiện tượng 

至 心 一 拜 

Chí tâm nhất bái 

本 分 修 持 

Bản phận tu trì 

大 人 境 界 

Đại nhân cảnh giới. 

 

Niềm  tin  nếu  giữ 

Lễ  Phật  tạ  ân 

Cứ  thế  tu  tập 

Cảnh  giới  đại  nhân. 
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12.  

 

見 聞 隨 喜 

Kiến văn tùy hỷ 

信 願 持 名 

Tín nguyện trì danh 

功 圓 曠 劫 

Công viên khoáng kiếp 

佛 補 一 生 

Phật bổ nhất sinh. 

 

Thấy  nghe  mặc  sức 

Tín  nguyện  trì  danh 

Trải  qua  nhiều  kiếp 

Phật  bổ  nhát  sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 


