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Vài  ý  nghĩ  về  cuộc  đời  và  pháp  tu  

của  hoà  thượng   Quảng   Khâm 

 
Dương Đình Hỷ 

 
I- Tiểu  sử : 
Ngài sinh ngày 26, tháng 10, năm 1892 tại tỉnh Phúc Kiến, trong một gia 

đình nghèo khó. Năm 4 tuổi, cha mẹ bán Ngài cho người khác nuôi. Cha 

nuôi tên là Lý Thọ, mẹ nuôi tên Lâm Thái. Từ nhỏ Ngài ốm yếu nhưng 

theo mẹ nuôi tin Phật, ăn chay; thường theo mẹ nuôi đến chùa lễ Phật. 9 

tuổi thì Lâm Tháo mất, 11 tuổi Lý Thọ mất. Cha mẹ nuôi đều mất để lại 

ruộng vườn, họ hàng rắp tâm chiếm đoạt. Ngài phân chia tài sản cho họ, 

rồi tự mình đến chùa Thừa Thiện ở Phúc châu xin xuất gia. 19 tuổi Ngài 

sang Nam dương ở đó gần 16 năm. Sau đó trờ lại chùa Thừa Thiên lúc 

đã 36 tuổi Ngài mới chính thức xuống tóc với hoà thượng Thuỵ  

Phương. Hoà thượng Thuỵ Phương ban cho Ngài pháp danh là Chiếu 

Kinh tự là Quảng Khâm. 42 tuổi Ngài thọ giới, và đi ẩn tu 13 năm ở núi 

Thanh Nguyên. 56 tuổi Ngài sang Đài Loan. 

1951 : Ngài tạc tượng A Di Đà ở chùa Quảng Minh. 

1959  : xây dựng chùa Thừa Thiên 

1963 :  xây dựng chùa Tường Đức , chùa Quảng Long 

1969 :  xây dựng chùa Quảng Thừa. 

1982 : sai Truyền Văn xây chùa Diệu Thông. 

13, tháng 2, năm 1986 Ngài viên tịc thọ 94 tuổi. 

 

II- Những chuyện lạ trong cuộc đời của hoà thượng Quảng Khâm : 

 

1/ Quy y cho hổ :  Khi ẩn tu ở núi Thanh Nguyên ngài tìm được một cái 

hang núi có phiến đá bằng phẳng, bèn ngồi trên đó niệm Phật. Vào buổi 

chiều có một con hổ tới, nó đưa mông vào trước, Ngài hoảng sợ niệm A 

Di Đà Phật. Con hổ cũng hoảng sợ chạy đi, một lúc sau nó trở lại. Ngài 

nói với nó : 

-Này con, con không thể nhường hang cho ta tu hành sao ? Hay là con 

muốn ăn thịt ta ? 
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Con hổ không làm dữ, Ngài bèn quy y cho nó. Hôm sau nó dẫn vợ con 

nó đến, đùa nghịch ngoài cửa hang, như gia súc trong nhà. 

 

2/ Quy y cho bầy khỉ : Khi lương thực mang theo đã hết (10 ký gạo), 

Ngài nhịn đói nhiều ngày, cuối cùng phải đi ra ngoài hang tìm thức ăn. 

Thấy bầy khỉ ăn trái hoang trên cây, vứt trái thừa xuống gốc, Ngài nghĩ 

khỉ ăn được sao người lại chả ăn được; bèn nhặt những trái dưới gốc cây 

mà ăn thì thấy rất ngon. Lũ khỉ thấy Ngài ăn trái cây thì ném trái xuống 

cho Ngài. Ngài lượm các trái ấy để dành cũng ăn được vài ngày. Ngài 

bèn quy y cho bầy khỉ. 

 

3/ Đào được đám khoai rừng : Ít lâu sau, thấy đói Ngài lại ra khỏi hang 

tìm ăn, may mắn đào được đám khoai rừng chừng 20 ký. Ngài ăn một ít 

còn lại Ngài lại vùi xuống. Cây lại cho củ mới. Ngài dùng đến 3, 4 năm 

mới hết. 

 

4/ Cầu siêu cho ma Nhật : Khi ở chùa Pháp Hoa, Ngài thấy các hồn ma 

Nhật trang phục theo lối Nhật, Ngài giảng pháp cho họ nghe. Đồng thời 

Ngài phát hiện nhiều xác người trong các chum chôn dưới đất. Ngài làm 

lễ cầu siêu cho họ. Từ đấy không thấy ma nữa. 

 

III- Giải thích những chuyện lạ trong cuộc đời của hoà thượng 

Quảng Khâm : 

 

1/ Trong các đoạn 1, 2 4 hoà thượng Quảng Khâm quy y cho hổ, khỉ, ma 

Nhật mà chúng không làm gì tổn hại đến cho Ngài cả, đó là vì Ngài đã 

tu đạt được vô ngã. Vì vô ngã không còn tam độc : tham, sân, si cho nên 

hổ, khỉ, ma không sợ Ngài làm hại chúng. 

 

2/ Đào được đám khoai rừng : đó là sự may mắn của Ngài, nhưng đó 

cũng là nghiệp thiện của Ngài. Tục ngữ Việt có câu : Trời sanh voi, trời 

sanh cỏ, lo gì mà lo. 

 

IV-  Giáo lý : 
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Hoà thượng Quảng Khâm là một người mù chữ, cũng như tổ Huệ Năng. 

Ngài là một vị hoà thượng Trung Hoa hiện đại đắc niệm Phật tam 

muội.Việt Nam cũng có một Phật tử Diệu Âm Diệu Ngộ đắc quả vị này  

(Xem sách Kinh Nghiệm Niệm Phật trong mục  Sách chuyện)     

 

Vì mù chữ, Ngài chỉ niệm Phật. Ngài chỉ cách niệm Phật của Ngài như 

sau : 

-Trong các tư thế đứng, đi, nằm, ngồi đều niệm Phật. 

-Tai : không nghe bên ngoài. 

-Mắt : không nhìn, có nhìn cũng không thấy 

-Mồm : chỉ niệm thầm, lắng nghe tiếng niệm. 

-Không tạp niệm, chỉ một tiếng A Di Đà Phật. Khi vọng niệm nổi lên ta 

không chú ý tới nó, nó đến rồi nó đi, ta chỉ chú ý đến A Di Đà Phật. 

Dùng danh hiệu A Di Đà Phật để trừ vọng niệm. Trong tâm chỉ có một 

niệm A Di Đà Phật, đó là tâm Phật, nếu có niệm khác thì là tâm tà, tâm 

ma. Đó là lấy huyễn mà trừ huyễn vậy. 

 

Hoà thượng kể kinh nghiệm đắc niệm Phật tam muội của mình như sau : 

-Bỗng nhiên tiếng niệm Phật vang vọng thấu dưới đất, mặc dầu chúng ta 

không ở dưới đất, tiếng niệm Phật lại vang vọng khắp không trung mặc 

dầu chúng ta không ở không trung; khắp nơi đều là tiếng niệm Phật. Đó 

là trạng thái niệm Phật tam muội. Lúc bấy giờ thân tâm trở nên tịch tĩnh, 

thấy hoa nở, chim hót, gió thổi cỏ bay đều là tiếng niệm Phật, các âm 

thanh đều trở thành Phật thanh. Tình trạng này kéo dài 3 tháng. Niệm 

Phật quan trọng là tâm niệm, chuyên tâm ngày đêm không tán loạn, do 

đó mà được định tuệ. 

 

Ngài khuyên nên tu hạnh nhẫn nhục để trừ cái tôi. Nếu bị người mắng 

chửi : đúng, ta phải vâng theo vì ta sai, phải sửa lại cho đúng. Nếu bị 

mắng sai nếu ta nổi giận cự lại, hay âm thầm chịu đựng, nhưng trong 

lòng vẫn nghĩ là mình đúng, còn người kia sai. Đó là vì mình còn ngã, 

còn tự ái, nếu khi nào mình bị mắng chửi mà không quan tâm đúng sai, 

dửng dưng là đã đạt được vô ngã. Đã vô ngã thì không còn khổ, tất cả 

chỉ là không. 
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Thần thông vĩ đại nhất của hoà thượng Quảng Khâm làm cho người ta 

kính phục là nhẫn nhục; nhẫn cái không thể nhẫn, làm cái không thể làm 

được. Khi Ngài từ núi Thanh Nguyên trở về chùa Thừa Thiên, đầu tóc 

mọc dài như một người sơn cước, không ai nhận ra Ngài. Qua một đoạn 

thời gian các vị trong chùa muốn thử công phu của Ngài, đem giấu 

thùng công đức đi, sau đó tỏ lòng nghi ngờ Ngài làm. Do đó đại chúng 

trong chùa coi Ngài nhu kẻ trộm, lườm nguýt, nói bóng gió, nhưng Ngài 

mặc kệ, an  nhiên tự tại, như cây gặp gió  Xuân, hoặc tẩm nước cam lồ. 

Người tài giỏi thì không che dấu được tài của mình, như đốt đèn thì 

không che được khói và ánh sáng. Chúng ta thử nghĩ xem có ai bị vu là 

giặc mà vẫn bình tĩnh không biện bạch ? Người quyết tâm như con chó 

đá, dù có bắt được thì cũng không ăn được.Hoà thượng thường nói 

những người không có chủ trương thì chẳng sao về được Tây phương ? 

Ngài tự làm chủ mình, sinh tử tự tại, không cần danh lợi, chỉ thực tiễn, 

khiến người cảm phục. 

 

Ngài còn dạy bố thí : có nhiều tiền thì cúng nhiều, có ít thì cúng ít, 

nhưng nếu thành tâm thì công đức bằng nhau. Không có tiền thì làm 

công quả cũng được. Muốn tu hạnh bố thí thì ta phải không để ý đến 

người cho, kẻ nhận, vật bố thí thì mới có công đức. Bố thí là để trừ cái 

nghiệp chướng của mình, Trì giới là cho mình chứ không phải là cho ai, 

ngăn cản mình đừng làm ác, đừng tạo ra ác nghiệp. Thiền định là ở bên 

ngoài mình không vướng vào cảnh, bên trong thì tâm mình thanh tĩnh. 

Tâm tịnh thì sanh trí huệ. 

 

Ngài thường nhập định không ăn, không cử động, dường như không thở. 

Những người tiều phu ở núi Thanh Nguyên tưởng Ngài đã viên tịch báo 

cho chùa Thừa Thiên để họ làm lễ trà tỳ cho Ngài. Lúc đó có hoà thượng 

Hoằng Nhất trong phái đoàn đến xem xét biết Ngài còn trong cơn đại 

định bèn búng tay 3 lần thỉnh Ngài xuất định. 

 

Ngài là người mù chữ, chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng ý 

nghĩa của bộ kinh nào Ngài cũng hiểu cả. 

 



5 

 

Nói tóm lại pháp tu của Ngài là Thiền Tịnh song tu, nhưng Ngài thiên về 

Tịnh Độ; bởi vì rốt ráo của Tịnh độ là đạt tới nhất tâm bất loạn, tức là 

Định trong Thiền. Phương pháp của Ngài thật giản dị, nhưng làm được 

hay không là tuỳ mỗi người. 

 

Ngài có làm một bài kệ khuyến tu như sau : 

 

Một  ngày  trôi  qua 

Mệnh  giảm  đi  à 

Cá  trong  nước  cạn 

Vui  gì  hát  ca. 

 

V. Kết  Luận . 

 

Phật giáo Trung Quốc có hai người mù chữ mà giác ngộ. Đó là Lục tổ 

Huệ Năng trong Thiền tông, và Hoà thượng Quảng Khâm trong Tịnh Độ 

tông. Để chống lại ba độc là : tham, sân, si Phật giáo đã đề ra Tam học là 

: giới, định, tuệ. Chúng ta là những người tầm thường, là tiệm tu đều 

hiểu theo cách của ngài Thần Tú nghĩa là : 

-Giới : không làm các điều ác 

-Định : tâm ý thanh tịnh 

-Tuệ : làm mọi điều lành. 

 

Nhưng Lục tổ Huệ Năng nói “ Bản lai vô nhất vật” thì làm gì có Giới và 

Định ? Tất cả chỉ là Phật tánh là Tuệ. Nhưng đó là Đốn Ngộ, là cái nhìn 

của người đã Giác Ngộ. Nhưng chúng ta đã Giác Ngộ đâu ? Cho nên 

chúng ta vẫn phải tu. Theo Hoà thượng Quảng Khâm : tu là để trừ 

Nghiệp. Theo Ngài :  

-Giới : không tạo ra Nghiệp nữa 

-Định : tâm an định 

-Tuệ : định sinh ra Tuệ. 

 

Dù theo ngài Huệ Năng hay theo ngài Quảng Khâm đều cùng đi tới một 

kết quả là ngộ. Phương pháp của ngài Quảng Khâm giản dị ai theo cũng 

được : già, trẻ, lớn, bé sang giầu, nghèo hèn, thông minh, ngu dốt đều 
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được cả, chỉ cần chuyên cần niệm Phật là đủ. Niệm Phật là gieo nhân, 

sinh về Tây phương là quả. Niệm Phật là để trừ vọng niệm. Nếu vọng 

niệm nổi lên, ta mặc kệ không để ý đến nó. Nó đến rồi nó đi, ta chỉ để ý 

đến tiếng niệm Phật. Nếu xem vào một niệm nào vào tiếng niệm Phật 

cũng không được vì đó là tà niệm. Khi chỉ còn tiếng niệm Phật thôi thì 

đó là niệm Phật tam muội vậy. Dù ta chọn phương pháp nào trong Lục 

độ Ba La Mật của Phật giáo đại thừa : nhẫn nhục, bố thí, trì giới, tinh 

tấn, thiền định, trí huệ thì cũng không ngoài mục đích là trừ nghiệp. Vậy 

chỉ cần một câu niệm Phật là đầy đủ các pháp trên. Phương pháp tuy dễ, 

nhưng khó vì chúng ta không thể nhất tâm niệm Phật. 


