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Ý  nghĩa  của  vài  bài  thiền  kệ 

 

Dương Đình Hỷ 

 

Bài  1. 

 

Xuân  có  trăm  hoa,  Thu  có  nguyệt 

Mùa  hè  gió  mát,  Đông  có  tuyết 

Không  có  chuyện  gì  ở  trong  đầu 

Đó  là  nhân  gian  hảo  thời  tiết. 

 

Đây là bài thiền kệ do thiền sư Vô Môn Huệ Khai viết. Sư người Hàng 

Châu, sinh năm 1183, mất năm 1260. Tham chữ Vô, sáu năm mới ngộ. Sư 

sáng tác một tập công án ngắn nhất trong Thiền học, gồm 48 công án, gọi là 

Vô Môn Quan (Cửa không cửa). Sư viết bài thiền kệ nêu lên ở trên để chỉ 

cách xử thế làm người. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông là tiến trình sinh, lão, 

bệnh, tử trong tự nhiên. Trăm hoa, gió mát, trăng sáng, tuyết rơi là cảnh vật 

của tự nhiên, nếu tâm không nghĩ ngợi gì, thì tâm sẽ trở về bản tâm trong 

sáng, không phân biệt đúng sai. Cha mẹ, con cái, bạn bè, trường hợp đều tốt 

với mình thì trước hết thì tâm mình phải tốt trước đã. Lúc đó là lúc tốt nhất để 

tâm mình khế hợp với đại tự nhiên. 

 

Bài  2. 

 

Nước  chẩy  xuống  núi  không  cố  ý 

Cụm  mây  về  động  vốn  vô  tâm 

Đời  người  nếu  giống  như  mây,  nước 

Cây  sắt  nở  hoa,  mọi  chỗ  Xuân. 
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Nước chẩy, mây trôi là pháp tắc tự nhiên, không ai có thể thay đổi được, 

chúng cũng là sinh hoạt của thiền giả. Tuỳ duyên mà sinh hoạt, tuỳ tâm mà tự 

tại, tuỳ vui mà hành động, thật đẹp đẽ, thật siêu thoát. Do đó yêu người, thích 

những thú vui của người, nếu ngộ được đạo lý của mây, nước thì hữu ý trở về 

vô ý, hữu tâm khế hợp, vô tâm tuỳ duyên mà qua, chốn chốn đều tự tại. 

 

Bài  3. 

 

Rồng  bơi  nước  cạn  bị  hà  chọc 

Hổ  xuống  bình  nguyên  bị  chó  chê 

Nhân  tình  như  nước  phân  cao,  thấp 

Chuyện  đời  như  mây,  mặc  ruỗi  co. 

 

Bài kệ này bầy tỏ những uẩn khúc : có tài mà không có hoàn cảnh để phát 

triển như rồng ở nơi nước cạn, hổ xuống đồng bằng; không tự phản tỉnh lấy từ 

bi và hoà khí đối đãi người.  Nếu như nghèo nàn thì ở thành thị náo nhiệt cũng 

chẳng ai thèm thăm hỏi, nhưng nếu giầu có thì dù ở rừng sâu, núi thẳm cũng 

có người đến viếng thăm. Đó là thật tướng thường tình. Tốt nhất là hãy coi 

nhẹ thế tình như cụm mây co, ruỗi, không so sánh. Đó là chân hạnh phúc vậy. 

 

Bài  4. 

 

Tay  cấy  mạ  non  khắp  cả  ruộng 

Cúi  đầu  nhìn  nước  thấy  thanh  thiên 

Sáu  căn  thanh  tịnh  mới  là  Đạo 

Bước  lùi  nguyên  lai  là  tiến  lên. 

 

Bài kệ này là do Bố Đại sáng tác khi cầy ruộng. Đạo vốn tự nhiên, Đạo ở 

trong mọi sinh hoạt của đời sống. Nông dân gần Đạo nhất : Xuân cầy cấy, Hạ 
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công tác, Thu thâu hoạch, Đông tàng trữ. Sinh hoạt thuần phác : người muốn 

tự giác, tự ngộ. Bước lùi thì biết ngưng, biết đủ thì không nguy, bước lui 

không phải là tiêu cực mà là tích cực. 

 

Bài  5. 

 

Tay  mang  dao,  thước  đi  mọi  phía 

Chỉ  đi,  kim  lại  mỗi  ngày  lo 

Đo  hết  mọi  người  dài  với  ngắn 

Tự  mình  dài,  ngắn  lúc  nào  đo. 

 

Mọi người đều muốn biết người kia đẹp xấu, giầu, nghèo, sang hèn, đúng 

sai, xấu tốt thế nào, nhưng trước hết phải tự xét mình, sau đó tha thứ cho 

người, phải phản tỉnh lời nói và hành động của mình rối mới bao dung cho 

người được. 

 

Bài  6. 

 

Cả  ngày  tìm  Xuân,  chẳng  thấy  Xuân 

Dép  đã  đi  mòn,  mấy  đầu  non 

Trở  về  chợt  thấy  mùi  mai  ấy 

Xuân  ở  đầu  cành,  đã  mười  phần. 

 

Mượn ý tìm Xuân là tỷ dụ quá trình gian khổ khi ngộ Đạo. Cuối cùng ngộ 

ra diệu Đạo chính là ở tại trong tâm, chỉ là không phát giác nên mù mắt, bán 

mạng tìm bên ngoài, bỏ gần cầu xa, bỏ gốc theo ngọn, kết quả uổng phí sức 

lực. Thân ở tại Xuân, còn đi đâu mà tìm Xuân ? Chúng ta không cầu mong 

một cái gì, vì có sở cầu là tâm còn quái ngại. Trời Xuân là cái gì ? Hoa thơm, 

chim hót đều là Xuân, nhưng nó có tồn tại vĩnh viễn không ? Không, nó tức 
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khắc ly khai, nói cách khác nếu tâm có chấp trước thì tâm chân chính không 

thấy trời Xuân. 

 

Bài  7. 

Sớm  xem  hoa  nở,  đầy  cành  hồng 

Chiều  xem  hoa  rụng,  cây  lại  không 

Nếu  đem  chuyện  hoa,  so  người  thế 

Hoa  với  người  đời  chuyện  vẫn  đồng. 

 

Hoa sớm nở, tối tàn là vô thường; con người cũng có sinh, tử là vô thường. 

Hoa với người cũng cùng một dạng. Trong thế gian không có gì là độc nhất và 

bất biến, tất cả đều là tuỳ theo nhân duyên mà tồn tại : duyên tụ thì thành, 

duyên tán thì diệt. 

 

Bài  8. 

 

Mưa  khói  Lư  Sơn,  sóng  Chiết  Giang 

Khi  chưa  tới  đó,  hận  không  tan 

Đến  rồi  chẳng  thấy  có  gì  lạ 

Mưa  khói  Lư  Sơn,  sóng  Chiết  Giang. 

 

Chúng ta dùng tâm bình thường mà nhìn xem thế giới : khoái lạc cũng tốt, 

thống khổ cũng tốt; đừng từ ngoại cảnh mà khởi phiền não. Chưa tới Lư Sơn 

thì tưởng nơi ấy có gì là khác biệt lắm, nhưng tới rồi thì chẳng thấy gì là khác 

lạ cả : thấy núi chẳng là núi, thấy núi lại là núi, chẳng vì ta tới hay không tới 

mà núi tăng hay giảm. 

 

Bài  9. 
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Một  năm  Xuân  hết,  một  năm  Xuân 

Dã  thảo,  hoa  núi,  nở  mấy  lần 

Trời  sáng, chẳng  vì  chuông  trống  đánh 

Trăng  sáng, chẳng  vì  người  đi  đêm. 

 

Bốn mùa thay đổi đều rất tự nhiên. Chúng ta từ tự nhiên thể hội sinh mạng, 

không nên so sánh, phải nên dùng chính trực bình thường, vô tướng, vô ngã 

mà chiêm nghiệm thế giới. Không có người đi đêm trăng vẫn sáng. Trăng 

sáng tượng trưng cho Phật tánh của chúng ta. 

 

Bài  10. 

 

Xạ  nhân  mùi  nặng  mà  chết  sớm 

Tầm  vì  lắm  tơ,  sớm  tử  vong 

Đến  giờ  thế  giới,  nhiều  hầm  hố 

Thân  ảo  nào  được,  miễn  vô  thường. 

 

Phàm làm việc không nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu sẽ không tự nhiên. Gập 

thuận cảnh thì hành động tích cực, gập nghịch cảnh thì nên thối lui, suy nghĩ 

mình phải làm gì để tiến lên. 

 

Bài  11. 

 

Núi  sâu  tất  chứa  con  hổ  dữ 

Biển  lớn  tất  nạp  dòng  li  ti 

Đúng,  sai  là  do  nhiều  miệng  lưỡi 

Phiền  não  do  vậy  mà  sầu  bi. 
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Người tài không lộ diện, biển lớn vì nạp nhiều dòng chẩy nhỏ, vĩ nhân là 

người biết bao dung. Mỗi lời đều suy nghĩ chin chắn, vì nói nhiều khó tránh 

được mâu thuẫn. 

 

Bài  12. 

 

Tôi  cưỡi  lừa  còn  ông  cưỡi  ngựa 

Nhìn  xem  tôi  đã  kém  ông  ư 

Ngoảnh  đầu  lại  nhìn  phu  xe  đẩy 

So  trên  không  đủ,  so  dưới  dư. 

 

Bài kệ này khuyên chúng ta không nên so sánh, vì trong cuộc đời này 

không có chuyện gì là viên mãn cả. 

 

Bài  13. 

 

Chẳng  sợ  hổ  sinh  có  ba  miệng 

Chỉ  sợ  người  xấu,  có  hai  tâm 

Gập  người  chỉ  nói  ba  phần  chuyện 

Chẳng  thể  nói  hết  tất  cả  tâm. 

 

Người xưa có nói : biết mặt chẳng biết lòng. Lại nói vẽ hổ chỉ vẽ được da, 

không vẽ được xương. Ta không được có tâm hại người, nhưng không thể 

không có tâm đề phòng. 

 

Bài  14. 

 

Vạn  chuyện  không  bằng  người  thoái  bộ 

Mây  lẻ,  hạc  hoang  tự  do  thân 

Gió  tùng  mười  dậm,  thổi  qua,  lại 
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Cười  với  đầu  non,  trăng  một  vầng. 

 

Nhân sinh quan lấy thoái làm tiến, không tranh không chấp. Đây không 

phải là tiêu cực mà là tích cực. 

 

Bài  15. 

 

 

Luyện  được  thân  hình  giống  con  hạc 

Dưới  tùng  ngàn  gốc  hai  hòm  kinh 

Tôi  đến  hoả  Đảo,   không  thừa  thãi 

Mây  trên  trời  xanh,  nước  trong  bình. 

 

Đạo vô hình, vô tướng, tồn tại trong vũ trụ, vạn hữu ở trong tâm mọi người, 

chỉ dùng tâm mà khế hội, không thể dùng lời mà diễn tả ra được. 

 

Bài  16. 

 

Hành  tàng  hư  thật,  tự  mình  biết 

Hoạ,  phúc  nguyên  do,  hỏi  ai  gì ? 

Thiện,  ác  đáo  đầu,  chung  hữu  báo 

Chỉ  là  đến  nhanh  hay  chậm  rì. 

 

Gieo nhân thì gặt quả, làm ác thì gặt quả báo ác, làm thiện thì gập quả báo 

thiện, không cần phải hỏi ai. 

 

Bài  17. 

 

Lúc  chưa  sinh  ra,  tôi  là  ai 

Sinh  ra  rồi,  tôi  lại  là  ai 
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Đến  thì  vui  vẻ,  đi  buồn  bã 

Nhắm  mắt  mông  lung,  tôi  là  ai ? 

 

Sinh vui, chết buồn đó là thế gian thường tình; nhưng người có trí tuệ thì 

không thể sống say, chết mộng. Trời cũng không, đất cũng không. Người đời 

mờ mịt, mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không. Đông mọc, Tây lặn làm 

công cho ai ? Vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi ai nắm tay ? Vợ 

cũng không, con cũng không, trên đường đến suối vàng lại chẳng gập ai. 

 

Bài  18. 

 

Đến  thì  không  tung,  đi  không  tích 

Đi  và  đến  thì  sự  vẫn  đồng 

Làm  sao  lại  hỏi  phù  sinh  sự 

Phù  sinh  là  mộng,  đúng  hay  không ? 

 

Đời người như ảo hoá, ngắn ngủi, như sương ban mai. Nếu ngộ được vô 

sinh thì siêu việt đến, đi, đối đãi. 

 

Bài  19. 

 

Ngang  thấy  thành  Lĩnh,  bên  thành  Phong 

Xa  gần,  cao  thấp,  thấy  chẳng  đồng 

Chẳng  biết  núi  Lư,  mày  mặt  thật 

Chỉ  duyên  thân  này,  ở  núi  non. 

 

Nhìn một sự vật, ta phải nhìn dưới nhiều góc độ thì mới có một nhận thức 

chính xác. Tỷ dụ như quan sát Lư Sơn, ta phải nhìn gần, nhìn xa, trắc diện, 

chính diện, phải khách quan thì mới đúng được. 
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Bài  20. 

 

Đạt  Ma  đem  sang  một  chữ  Vô 

Để  hết  lòng  ra  mà  công  phu 

Nếu  lấy  sách  vở  luận  nhân,  ngã 

Bút  viết  hết  nước  Động  Đình  Hồ. 

 

Phật pháp thâm ảo, phải dùng tâm mà thể hội, nếu dùng kinh sách thì dùng 

hết nước của hồ Động Đình làm mực cũng không diễn tả hết được. Chỉ tu một 

chữ Vô thôi : vô tâm, vô tướng, vô trú, vô tư, vô dục, vô cầu, vô nhân, vô ngã. 

Vô là thanh tịnh bản tâm là Phật tâm, là Bồ Đề tâm, là Đạo tâm. 

 

Bài  21. 

 

Ngày  Xuân  lại  thấy  Dương  Liễu  Lục 

Gió  Thu,  lại  thấy  hoa  cúc  vàng 

Vinh  hoa  chỉ  là  ba  canh  mộng 

Phú  quý  lại  là  tháng  chin  sương. 

 

Thời tiết chỉ sinh, trụ, hoại, diệt, thật không có gì khiến chúng ta phải chấp 

trước, lưu luyến. Cuối cùng chúng ta chẳng đem theo được gì, tất cả đều là hư 

không. 

 

Bài  22. 

 

Chẳng  chịu  một  phen  lạnh  xương  cốt 

Há  được  ngửi  mùi  thơm  hoa  mai 

Trời  nóng  đến  đổ  mồ  hôi  hột 

Ao  sen  mùi  hương  đã  toả  đầy. 
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Bài thơ tỷ dụ phải trải qua một thời đào luyện gian khổ thì mới được kết 

quả đẹp đẽ. Bất cứ làm một việc gì ta cũng phải có kế hoạch, suy  nghĩ cẩn 

thận, phải nhẫn nại, không oán trời, trách đất, không chạy trốn thì sẽ chuyển 

nghịch cảnh thành thuận cảnh. 

 

Bài  23. 

 

Đóng  cửa  dễ  hơn  là  giữ  cửa 

Không  chịu  tu  hành  vốn  là  nhàn 

Thân  ở  bên  trong,  tâm  ngoài  cửa 

Ngàn  năm  không  ra  cũng  uổng  công. 

 

Bế quan nhưng tâm vẫn chấp trước, vẫn phiền não, không tự tại thì chỉ là 

vô dụng, chỉ là tu mù, luyện  loà, dẫn đến tẩu hoả nhập ma. 

 

Bài  24  : 

 

Bụi  hồng  cuồn  cuộn  con  đường  cổ 

Không  biết  chuyện  gì  phải  tha  hương 

Ngoảnh  đầu  nhìn  lại  nhà  xa  lắm 

Đầy  mắt  mây  không  ánh  tịch  dương. 

 

Ngày tháng thoi đưa như tên bắn, không biết đến lúc nào mới hết đây ? 

Không biết lý do mình đến thế gian vì lý do gì ? Sống nay mà chẳng biết đến 

ngày mai; thái độ hồ đồ, rất đáng tiếc vì không biết thân người khó được. 

 

Bài  25  : 

 

Trăng  gió  vô  biên  mắt  trong  suốt 

Càn  khôn  vô  tận,  đèn  ngoài  đèn 
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Liễu  tối,  hoa  sáng ngàn,  vạn  hộ 

Gõ  cửa  mọi  nơi  có  người  vâng. 

 

Vạn dậm trường không, dưới con mắt của người đời thì thật là dài lắm, 

nhưng dưới con mắt vũ trụ thì chỉ là trong chớp mắt. Với mắt thịt chỉ thấy bụi 

trần, nhưng với con mắt trí còn có chân tâm. Nếu có tuệ nhãn thì khó khăn nào 

cũng vượt qua được vì vạn tượng đều do tâm thức biến hiện. 

 

Bài  26  : 

 

Cầy  ruộng  cầu  mưa  hay  là  nắng 

Đi  thuyền  thuận  gió,  hoa  cần  đường  

Nếu  khiến  người  người  cần  theo  đuổi 

Tạo  vật  biến  chuyển  cả  ngàn  lần. 

 

Người nông phu khi cầy ruộng mong mưa xuống cho đất không cứng. Khi 

nhặt cỏ thì mong trời tạnh. Cũng vậy người đi thuyền thì mong thuận buồm 

suôi gió, hoa cỏ bên đường thì mong có mưa móc thấm nhiều. Sự thực thì 

không cần phải cầu; nhân quả tự có pháp tắc. Muốn quả tốt thì phải có nhân 

tốt. Không có gió thì làm sao có sóng ? Không có ác tại sao có tai nạn ? người 

cầu sống lâu mà chẳng cứu người thì làm sao mà sống lâu ? 

 

Bài  27  : 

 

Bốn  rắn  trong  rương,  hiểm  càng  hiểm 

Hai  chuột  cắn  dây,  nguy  càng  nguy 

Không  đem  hoa  sen,  trồng  Tĩnh  Thổ 

Không  biết  kiếp  nào,  mới  ngưng  đây ? 
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Đây là một tỷ dụ trong kinh Phật. Một người bị hổ đuổi bèn trốn vào một 

giếng không, bằng cách bám vào giây leo. Khi xuống tới gần đáy giếng thì 

thấy bốn con rắn độc ở đó, nhìn lên trên thì thấy hai con chuột bạch đang gậm 

nhấm giây leo. Bỗng nhiên một đàn ong mật tràn tới nhỏ xuống năm giọt mật, 

ông ta cảm thấy ngọt làm sao ! Người bị hổ đuổi tượng trưng cho sự vô 

thường; cái giếng cho sự sinh tử, bốn con rắn là tứ đại, năm giọt mật là ngũ 

dục, đám ong mật là tà tưởng, hai con chuột bạch, con hổ là những trở ngại 

trên đời. Nếu không kết thiện duyên thì kiếp nào mới ngưng đây ? 

 

Bài  28  : 

 

Tiếng  suối  chính  là  lưỡi  dài,  rộng 

Sắc  núi  chẳng  không  thanh  tịnh  thân 

Đêm  tới,  tám  vạn  bốn  ngàn  kệ 

Ngày  sau  làm  sao  bảo  người  thân. 

 

Dĩ nhiên, tự nhiên vô tình nói pháp, mầu núi chính là thanh tịnh pháp thân 

của Phật, tiếng suối reo chính là tiếng lưỡi rộng, dài. Phật ở bên chúng ta, 

không lúc nào không nói pháp. 

 

Bài  29  : 

 

Một  mảnh  ao  vuông,  khi  chiếu  soi 

Ảnh  mây  ánh  trời,  cùng  bồi  hồi 

Hỏi  sao  lại  trong  trẻo  như  thế 

Vì  nước  đầu  nguồn  lại  tới  đây. 

 

Một mảnh ao vuông chỉ tâm điền, chiếu chỉ gương, soi chỉ ngộ. Người ta 

đọc sách thánh hiền mà ngộ, trừ đi tạp niệm nên tâm luôn thanh khiết. 
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Bài 30  : 

 

Nghệ  không  dùng  hết  vì  hoạ  đến 

Phúc  không  dùng  hết,  duyên  không  mong 

Nói  không  nói  hết,  vì  sẽ  biến 

Phép  tắc  không  hết,  vì  phiền  lòng. 

 

Khi thỏ chết rồi thì chó săn sẽ bị nấu chin; có người cho rằng có nhiều tiền 

tài danh lợi là có phúc. Nhưng xử dụng tiền không đúng chỗ thì đó là nguyên 

nhân của tội ác, nói nhiều thì thế nào cũng bị sơ sót. Thương Ưởng do tân 

pháp làm nước Tần từ yếu thành mạnh, nhưng chính vì tân pháp mà ông bị 

hại. 

 

Bài  31  : 

 

Xuân,  Hạ,  Thu,  Đông  mọi  thời  đẹp 

Đông,  Nam,  Tây,  Bắc  bốn  phía  kỳ 

Nam,  nữ,  lớn  nhỏ,  người  đều  mạnh 

Sinh,  lão,  bệnh,  tử  đến  rồi  đi. 

 

Cảnh không được mất, vật không xấu đẹp do người tự phân biệt. Mặt trời 

mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, không tốt cũng không xấu. Cuộc đời con 

người sinh do duyên tụ, tử do duyên tán. Tất cả đều do tâm tự phân biệt tốt, 

xấu; đừng oán cảnh, nên không bị hiện tượng trói buộc, có thể trở về tự tánh 

thanh tịnh, lãnh ngộ tất cà đều do tâm tạo không có đối đãi ta người, tất cả chỉ 

là một. 

 

Bài  32  : 
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Tôi  đến  nước  này  đó 

Truyền  pháp  cứu  mê  tình 

Một  hoa  nở  năm  cánh 

Kết  quả  tự  nhiên  thành. 

 

Câu (1) không có đến, cũng không có đi. Câu (2) nếu nói là Phật nói thì đó 

là báng Phật. Câu (3) Bát Nhã Ba La Mật là phi Bát Nhã Ba La Mật. Câu (4) 

không có gì để được cả. 

 

Bài  33  : 

 

Ngồi  thiền  thành  Phật  là  tâm  bệnh 

Mắt  trong  mắt,  mài  gạch  thành  gương 

Lao  quan  một  khi  đã  chặt  đứt 

Khi  đó  tin  sâu  về  nhà  chăng ? 

 

Ngồi thiền mong thành Phậtlà chấp trước, là trói buộc không phải là giải 

thoát, huống chi thiền không ở chỗ nằm hay ngồi. Câu chuyện Hoài Nhượng 

mài gạch chỉ cho Mã Tổ ngồi thiền để minh tâm kiến tánh, chỉ ngồi để điều 

thân thôi thì không đủ, phải dụng cả tâm nữa. Người học Đạo phải phá hết lao 

quan như tiền tài, địa vị .  .  . thì tâm mới được tự tại, giải thoát. 

 

Bài  34  : 

 

Nấu  cơm  thì  lửa  là  tốt  nhất 

Thu  tới  mọi  nhà,  thơm  tẻ  hương 

Nếu  không  bỏ  xuống,  đem  đi  chứ 

Chẳng  như  ruộng  phúc,  đợi  mùa  Xuân. 
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Trên thế gian này không có chuyện nào vô duyên mà thành công; muốn 

được phải kết thiện duyên. Phàm duyện tụ thì thành, duyên tán thì diệt. Xuân 

cầy, Thu thâu hoạch. Không bỏ xuống được là còn thiếu tu dưỡng. 

 

Bài  35  : 

 

Không  phá  tham,  không  đóng  cửa 

Không  khai  ngộ,  không  ở  non 

Không  phá  bản  tham,  không  ở  núi 

Không  phá  trùng  quan,  không  đóng  quan. 

 

Câu (1) không trừ được phiền não thì không nên bế quan. Câu (2) có ngộ 

thì mới nên ở núi. Câu (3) có ngộ thì mới vào sơ quan. Câu (4) vào Trùng 

quan : các vị Bồ tát bát địa. Vào Sinh tử quan : các bậc Bồ tát trên bát địa trở 

lên. 

 

Bài  36  : 

 

Một  niệm  phổ  quát  vô  lượng  kiếp 

Chuyện  vô  lượng  kiếp  tức  chuyện  nay 

Như  nay  phá  huỷ  quan  niệm  ấy 

Người  phá  quan  niệm  là  người  nay. 

 

Người phàm quan niệm có quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng đối với 

người giác ngộ thì tâm không phân biệt, tất cả chỉ là một. 
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