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Con đường thanh tịnh thân tâm
Phải đi từng bước chớ lầm bỏ qua

Một là tịnh giới thiện lành
Hai là tâm tịnh do hành thiền na

Ba là tịnh kiến sắc danh
Bốn, nghi thanh tịnh do hành nhân duyên

Năm, đạo phi đạo mơ màng
Sáu, đạo tri kiến rõ ràng diệt sinh

Bảy, tri kiến đã tịnh minh
Đạo mầu khai mở vô sinh Niết Bàn.

1. THANHTỊNHGIỚI
Giới thanh bỏ ác làm lành

Giữ gìn giới bổn viên thành không sai
Ngăn ngừa kiêng tránh lâu dài

Giới phần thanh tịnh không sai giữ gìn
Giới do thu thúc sáu căn

Phải luôn phòng hộ phải ngăn dục trần
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Giới mà thanh tịnh chánh chân
Là do thu thúc sáu trần không mê
Giới thanh nuôi mạng thiện lành

Làm nghề chân chánh không hành ác nhân
Bởi vì nuôi mạng chánh chân

Cho nên thành tựu giới phần tịnh thanh
Giới do tri túc phát sanh

Mặc, ăn, ở, thuốc đủ lành không dư
Giữ gìn phẩm hạnh nhà sư

An bần thủ đạo không dư chứa gì
Giới thanh tịnh được bởi vì

Có tâm hổ thẹn mỗi khi lỗi lầm
Có tâm sợ hãi âm thầm

Mỗi khi phạm giới khiến tâm chẳng lành
Cho nên giữ giới tịnh thanh

Để cho tâm được tịnh lành an vui.

2. THANHTỊNHTÂM
Tịnh tâm là bởi hành thiền

Khi tâm an định thì liền tịnh thanh
Bốn mươi đề mục thiền hành

Tùy theo căn tánh nên hành pháp chi
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Tánh tham thì quán tử thi
Trú trên xác chết được thì tịnh thanh

Tánh sân từ ái thực hành
Hướng về đối tượng chúng sanh tâm từ

Tánh si hơi thở vào ra
Chuyên tâm nhận biết vậy mà tịnh thanh

Tánh tin niệm Phật ân lành
Chín ân tưởng niệm tâm thanh tịnh dần

Tánh tư duy giống tánh si
Hành thiền hơi thở được thì tịnh tâm

Tánh thiên trí tuệ uyên thâm
Hành thiền tứ đại thì tâm tịnh lành

Muốn tâm tịnh phải thực hành
Pháp môn thiền định thiện lành nhất tâm

Công phu miên mật âm thầm
Tùy theo căn tánh mà tâm tịnh dần

Tránh nơi thế tục phàm trần
Ẩn cư thanh vắng chuyên cần công phu

Thanh tâm là bởi cần cù
Tẩy trừ cấu uế nhiễm ô trong mình

Khi nào chánh định khởi sinh
Ly năm triền cái tâm mình tịnh thanh.
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3. THANHTỊNHKIẾN
Kiến là thấy đúng thật chân

Do tu thiền tuệ mà dần thấy ra
Thân, tâm, danh, sắc trong ta

Kiến là phân biệt thấy ra pháp này
Cái thân tứ đại hiện bày

Sắc trần là cái thân này tuệ tri
Sắc là chân đế hữu vi

Tuệ tri sắc ấy diệt đi tâm tà
Kiến là thấy rõ tâm ta

Có căn, có cảnh mới là khởi sinh
Thấy tâm tốt xấu của mình

Nguyên nhân sinh khởi tự mình tuệ tri
Tâm tham sinh khởi là vì

Nhiễm sâu tà kiến mỗi khi xúc trần
Tâm sân sinh khởi nguyên nhân
Cứ hay nghĩ xấu về phần người ta

Tâm si phóng dật sinh ra
Vì không định tĩnh thành ra si này

Cái tâm hướng thiện lành thay
Do tin nhân quả đời này đời sau
Do nghe hiểu pháp nhiệm màu
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Do tâm chánh niệm trước sau thiện lành
Do tâm có tuệ cùng sanh

Do tâm chân chánh thực hành tu tâm
Do không mê muội lỗi lầm

Cho nên tâm thiện âm thầm khởi sinh
Khi nào thấy được tâm mình

Thấy danh, thấy sắc thật tình tuệ tri
Gọi là tịnh kiến bởi vì

Thấy chân sự thật diệt đi tâm tà
Diệt trừ lầm tưởng cái ta

Tuệ tri sự thật chỉ là sắc, danh.

4. THANHTỊNHHOÀINGHI
Hoài nghi thanh tịnh được vì
Tuệ tri quá khứ nhân gì tạo ra

Cho sinh quả báo thân ta
Vui, buồn, khổ, lạc phải là có nhân
Trước tiên tạo nghiệp chánh chân
Khởi lên tà kiến cầu thân sau này

Phiền não luân đã hiện bày
Hướng về quá khứ đời này - tục sinh

Hướng về kiếp trước của mình
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Nghiệp gì đã tạo hiện hình thấy ngay
Từ đâu sinh cõi đời này

Nghiệp nhân quá khứ tỏ bày thật chân
Vô minh, tham ái hiện dần

Lại thêm chấp thủ là nhân não phiền
Bao quanh nghiệp hữu trợ duyên

Khiến cho tâm thức sinh miền nhân gian
Đời này năm uẩn lạc an

Là do đời trước đã ban phước lành
Đời nay đau khổ thường sanh

Là do đời trước đã hành ác nhân
Tuệ tri nghiệp báo xoay vần

Tuệ tri quả báo nguyên nhân tạo thành
Hoài nghi đoạn dứt không sanh

Bởi vì đã thấy nghiệp hành nhân duyên
Tịnh nghi rồi sẽ cần chuyên

Làm lành lánh dữ gieo duyên thiện lành.

5. THANHTỊNHĐẠOPHIĐẠO
Hành thiền quán pháp diệt sinh
Tuệ còn non yếu thì mình thấy ra

Tùy phiền não quán như là:
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Hào quang ánh sáng tỏa ra khắp mình
Tuệ tâm sắc bén cùng sinh

Khởi lên hoan hỷ thấy mình an vui
Khinh an nhè nhẹ lâng lâng

Lạc an trải khắp toàn thân an lành
Đức tin mạnh mẽ khởi sanh

Lại thêm tinh tấn thực hành cần chuyên
Niệm luôn an trú khởi liền

Xả tâm tự tại an nhiên nhẹ nhàng
Lại thêm cái sự buộc ràng

Chấp vào phiền não tưởng sang đạo rồi
Cho nên tâm trí bồi hồi

Hân hoan thích thú cái tôi mạnh dần
Khi nào nhận biết thật chân
Nó là phiền não thì cần bỏ đi
Giữ trên pháp quán hành trì

Vô thường, khổ, vô ngã thì vượt qua
Đó là thanh tịnh đạo phi

Đạo phi đạo ấy tuệ tri rõ ràng.
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6. THANHTỊNHĐẠOHÀNH
Đạo hành tri kiến bước sang

Tuệ sinh diệt đã rõ ràng mạnh lên
Thẩm tri tam tướng vững bền

Vô thường đối trị cửu trường thấy sai
Khổ trị tham dục lâu dài

Vô ngã đối trị hình hài chấp ta
Sắc, danh sinh diệt thoáng qua

Trong, ngoài, quá, hiện hay là vị lai
Tế, thô, cao, thấp, gần, xa

Cũng đều sinh diệt vậy mà tuệ tri
Công phu tuệ quán duy trì

Đạo hành tri kiến vậy thì khởi sinh
Mỗi ngày tuệ ấy cao minh

Mỗi ngày trí giác của mình mạnh hơn.

7. THANHTỊNHTRI KIẾN
Tuệ tri đến lúc chín mùi

Thấy chân sự thật đẩy lùi vô minh
Tức là tri kiến của mình

Hoàn toàn thanh tịnh tâm minh viên thành
Là tâm giác ngộ khởi sanh

19



Tuệ tri sự thật các hành diệt sinh
Ngộ ra chân lý nơi mình

Khổ là danh sắc diệt sinh không ngừng
Tập là phiền não chưa ngưng

Diệt là danh sắc đã dừng diệt sinh
Đạo là tuệ quán của mình

Thấy ra sự thật tâm minh tỏ bày
Thanh tịnh tri kiến từ nay

Sẽ không thối giảm tâm này tịnh thanh.
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1.HÀNHTHIỀN
Hành thiền là pháp thượng nhân

Đưa người đạt đến chánh chân thiện lành
Diệt trừ tâm ác khởi sanh

Vun bồi tâm trí thiện lành thanh cao
Pháp môn Đức Phật truyền trao

Thực hành thiền để dự vào Thánh nhân
Xa lìa thế tục phàm trần

Khổ đau sinh tử thoát dần từ đây
Công phu thiền tập dựng xây

Con đường giải thoát từ đây khởi hành
Muốn cho trí tuệ viên thành

Siêng năng tinh tấn thực hành tu tâm
Diệt trừ phiền não mê lầm

Công phu thiền định thì tâm tịnh lành
Hướng lên thiền tuệ thực hành

Ngộ ra chân lý diệt sanh vô thường
Đoạn trừ tà kiến cửu trường
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Hành thiền khai mở con đường vô sinh
Hành thiền đoạn diệt vô minh

Hành thiền giải thoát tử sinh luân hồi.

2.NGỒI THIỀN
Tìm nơi vắng vẻ tịnh thanh

Trang nghiêm tề chỉnh thực hành thiền na
Nhận biết hơi thở vào ra

Giữ tâm trước mặt để mà niệm ghi
Vào ra nhận biết chánh tri

Trú trên hơi thở niệm ghi thường hằng
Tâm không tán loạn lăng xăng

Bởi vì chánh niệm thường hằng không quên
Niềm tin sâu thẳm vững bền

Tuệ tri thấy rõ ở trên pháp thiền
Định tâm lặng lẽ an nhiên

Tinh cần đều đặn tâm thiền không phai
Vào ra hơi thở ngắn dài

Niệm ghi biết rõ chẳng sai pháp hành
Toàn thân hơi thở chậm nhanh

Niệm ghi sáng tỏ tâm hành tự nhiên
Công phu đều đặn cần chuyên

Mỗi ngày định tĩnh tâm liền sáng ra.
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3.DIỆT TRIỀNCÁI
Có năm triền cái não phiền

Nó hay xen lẫn tâm thiền của ta
Tẩy trừ được nó ra xa

Thì tâm thiền định thật là thâm sâu
Dục tham triền cái đứng đầu

Do tâm hướng tịnh mới cầu dục tham
Tưởng tri bất tịnh thì nhàm

Cảnh trần bất tịnh thì tham lụi tàn
Hận sân triền cái thứ hai

Do tâm hướng đến lỗi sai của người
Tưởng tri những việc tốt lành

Của người mình sẽ khởi sanh tâm từ
Hôn trầm tâm trí lừ đừ

Do tâm lười biếng chần chừ sinh ra
Tưởng tri cái chết với ta

Thì tâm tỉnh giác để mà tiến tu
Trạo do phóng dật lăng xăng

Hối do không chịu siêng năng giữ gìn
Giữ tâm định tĩnh thực tình

Vượt qua trạo hối thì mình lạc an
Hoài nghi tâm trí lan man
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Thiếu niềm tin sẽ ngập tràn vọng tâm
Tưởng về Phật Đức ân thâm

Niềm tin sẽ khởi trong tâm trí mình.

4. TRÚXỨTHÍCHHỢP
Một nơi thích hợp hành thiền

Là nơi yên tĩnh an nhiên tịnh lành
Một ngôi nhà trống tịnh thanh

Gốc cây hang núi dễ hành định tâm
Ở nơi rừng núi sơn lâm

Ở nơi thanh vắng tu tâm dễ dàng
Tránh xa trú xứ rộn ràng

Tránh nơi náo động dễ dàng tu tâm
Tránh nơi xa lộ ầm ầm

Tránh nơi đông đúc tu tâm dễ dàng
Ở nơi không có buộc ràng

Là nơi thích hợp dễ dàng định tâm
Tránh nơi dễ tạo lỗi lầm

Ở nơi yên tĩnh tu tâm hành thiền
Nơi nào có bậc Thánh hiền

Nơi nào có pháp hành thiền tu tâm
Thì nên lặng lẽ âm thầm

Thực hành thiền định tu tâm nơi này.
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5. THỜI TIẾT THÍCHHỢP
Thời tiết phù hợp với mình

Thì tâm thiền định khởi sinh dễ dàng
Ở nơi không khí nhẹ nhàng

Tự nhiên thoáng mát dễ dàng định tâm.

6. THỨCĂNTHÍCHHỢP
Thức ăn phù hợp với mình

Thì tâm thiền định cũng sinh nhẹ nhàng
Ăn gì tiêu hóa dễ dàng

Mà tâm không bị buộc ràng vì ăn
Kiếm ăn không gặp khó khăn

Thì không phiền não nhọc nhằn vì ăn
Vì không kén chọn cằn nhằn

Dễ nuôi dễ sống thức ăn dễ dàng
Vậy là không bị buộc ràng

Ăn gì cũng được dễ dàng tịnh tu
Ăn rồi lấy sức công phu

Thức ăn phù hợp tâm tu nhẹ nhàng.
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7. GẦNNGƯỜI THÍCHHỢP
Người hành thiền định nên gần

Những người yên tĩnh thêm phần tịnh tâm
Những người lặng lẽ âm thầm

Những người nỗ lực tu tâm tịnh lành
Những người sân hận không sanh

Những người trí tuệ thiện lành thoát ly
Những người tự tại vô vi

Những người không có sầu bi tục trần
Những người tu đạo chánh chân

Những người giải thoát tục trần vô minh
Những người như thế bên mình

Thì tâm thiền định khởi sinh dễ dàng.

8. TỎA SÁNG
Tâm và hơi thở hợp hòa

Thì tâm thiền ấy sáng ra dần dần
Lúc này chánh niệm rất cần

Giữ trên hơi thở đừng phân tán gì
Đừng theo ánh sáng xét suy

An nhiên tự tại tâm thì định sâu
Giữ gìn ánh sáng dài lâu

26



Vậy là tâm đã định sâu an lành
Duy trì tinh tấn thực hành

Ngày qua ngày lại thuần thành định tâm
Nếu như không phạm lỗi lầm

Mỗi ngày tâm định âm thầm mạnh lên
Mỗi ngày ánh sáng vững bền

Hợp cùng hơi thở mới nên hướng vào
Trú trên ánh sáng ra sao

Nhẹ nhàng an trú điểm nào sáng ghi
Giữ gìn chánh niệm duy trì

Cho tâm an định vậy thì định sâu
Tập đi tập lại dài lâu

Mỗi ngày tâm định thâm sâu mạnh dần.

9.QUÂNBÌNHNĂMCĂN
Năm căn này được quân bình

Thì tâm thiền định của mình mới sâu
Tín căn này khởi lên đầu

Tín mà mạnh quá tầm cầu si mê
Tuệ tri thấy rõ vấn đề

Tín đi cùng tuệ không hề tin sai
Tấn mà mạnh mẽ kéo dài
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Thì tâm dấy động cũng sai pháp hành
Định là lặng lẽ tịnh thanh

Định mà có tấn an lành thâm sâu
Định mà có tuệ đi đầu

Tuệ đi cùng định thâm sâu pháp thiền
Niệm là ghi nhớ tự nhiên

Không quên niệm đã hiện tiền nhớ ghi
Năm căn mà được duy trì

Quân bình thiện xảo định thì mạnh lên
Tập đi tập lại vững bền

Duy trì định sẽ mạnh lên dần dần.

10.QUÂNBÌNHBẢYGIÁCCHI
Trạch là thấy rõ tuệ tri

Hỷ là thích thú mỗi khi thực hành
Tấn là mạnh mẽ khởi sanh

Ba chi pháp ấy tâm hành mạnh lên
Khinh an là sự nhẹ nhàng

Định là tĩnh lặng là đang trú vào
Xả là không thấp không cao

Niệm là ghi nhớ lúc nào cũng ghi
Khi nào tâm định yếu thì
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Hướng về trạch pháp, hỷ và tấn lên
Khi tâm căng thẳng thì nên

Khinh an, định, xả tâm trên lắng dần
Niệm là ghi nhớ luôn cần

Không tăng không giảm là phần niệm ghi
Tập đi tập lại duy trì

Mỗi ngày tâm định vậy thì mạnh lên.

11. ĐẮC THIỀN
Hành thiền là để đắc thiền

Trú trên quang tướng an nhiên lâu dài
Sáng trong rực rỡ không phai

Hai, ba, bốn tiếng kéo dài định sâu
Dứt năm triền cái từ lâu

Năm thiền chi đã bắt đầu mạnh lên
Định tâm an chỉ vững bền

Kiểm tra hướng xuống ở bên trái mình
Hướng tâm về dưới vùng tim

Chỉ trong khoảnh khắc khoảng là năm giây
Tâm mình sáng tỏ ở đây

Dòng tâm mạnh mẽ ấy mà sinh lên
Lại xem quang tướng ở trên
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Chìm sâu xuống dưới ở bên trái mình
Kiểm tra để thấy sự tình

Nếu tâm thiền mạnh mới sinh điều này
Tâm thiền non yếu chẳng hay

Thì không thấy được điều này, tu thêm.

12. PHÂNBIỆTNĂMTHIỀNCHI
Tâm thiền an chỉ thâm sâu

Trú trên quang tướng thật lâu an lành
Đến khi tỏa chiếu khởi sanh

Hướng về bên trái thực hành kiểm tra
Quang tướng chìm dưới ý ta

Thì nên phân biệt hiểu ra chi thiền
Tầm: là hướng đến tướng kia

Tứ: là bám sát không lìa dài lâu
Hỷ: là thích thú không sầu

Lạc: là thoải mái lạc sâu an lành
Định: là lặng lẽ tịnh thanh

Mỗi lần phân biệt thực hành một chi
Đến khi thuần thục rồi thì

Năm chi cùng khởi khi mình kiểm tra
Sơ thiền hiện diện nơi ta

Thực hành thuần thục để mà tu lên.
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13.NĂMPHÁPTHUẦNTHỤC
Một là thuần thục nhập thiền

Lúc nào cũng được an nhiên dễ dàng
Hai là thuần thục xuất thiền

Lúc nào mình muốn thì liền xuất ra
Ba là thuần thục thời gian

Mà mình đã định trú an trong thiền
Bốn là thuần thục kiểm tra

Các thiền chi kiểm thật là dễ thay
Năm là phản khán chi này

Tùy theo đặc tính hiện bày thiền chi
Thực hành thuần thục rồi thì

Tu lên thiền khác rất chi dễ dàng.

14. SƠ THIỀNLÊNNHỊ THIỀN
Sau khi thuần thục sơ thiền

Muốn lên thiền nhị thì liền xét suy
Sơ thiền bất lợi những gì:

Gần năm triền cái, hai chi tứ, tầm
Khởi lên thô thiển trong tâm

Muốn diệt hai cái tứ, tầm để lên
Nhị thiền định mới vững bền
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Nhập vào tợ tướng ở trên sơ thiền
Khi tâm định tĩnh an nhiên

Kiểm tra năm cái chi thiền xét suy
Thiền chi tầm, tứ này thô

Khởi tâm loại bỏ là vô nhị thiền
Trú trên quang tướng an nhiên
Là tâm đã ở nhị thiền thâm sâu

Ba chi: hỷ, lạc, nhất tâm
Không tầm, không tứ là tâm nhị thiền

Thực hành năm pháp thuần thành
Nhị thiền đã vững thì hành tu lên.

15. CHỨNGVÀTRÚTAMTHIỀN
Sau khi thuần thục nhị thiền

Muốn lên tam thì phải liền xét suy
Nhị thiền có bất lợi gì:

Gần sơ thiền lại có chi hỷ này
Làm tâm dao động lắm thay

Lên tam phải diệt hỷ này mới an
Sau khi suy xét luận bàn

Trú trên quang tướng lặng an nhị thiền
Kiểm tra ba pháp chi thiền
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Hỷ thô loại bỏ thì liền hướng lên
Tam thiền đã trú ở trên

Ly hỷ trú lạc vững bền định sâu
Chánh niệm tỉnh giác nhiệm mầu

Xả niệm lạc trú thâm sâu tam thiền
Thực hành năm pháp thuần thành

Tam thiền vững mạnh thì hành tu lên.

16. CHỨNGVÀANTRÚTỨTHIỀN
Sau khi thuần thục tam thiền

Muốn lên thiền tứ thì liền xét suy
Tam thiền bất lợi những gì:

Nó gần thiền nhị với chi lạc này
Trở nên thô thiển chẳng hay

Muốn lên thiền tứ lạc này bỏ đi
Sau khi như vậy xét suy

Tam thiền lặp lại rồi thì kiểm tra
Thiền chi lạc loại bỏ ra

Hướng lên thiền tứ xả và nhất tâm
Chứng và an trú tứ thiền

Xả niệm thanh tịnh hiện tiền định sâu
Thực hành như những thiền đầu
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Năm pháp thuần thục định sâu mạnh dần
Tứ thiền hơi thở chánh chân

Làm nền cho những pháp cần tu lên.

17. THIỀNBAHAI THỂTRƯỢC
Sau khi thuần thục tứ thiền

Quán thân bất tịnh hiện tiền trong ta
Nhập thiền rồi mới xuất ra

Hướng tâm lên tóc để mà quán tri
Khi nào tóc hiện rồi thì

Quán lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương
Tủy, thận, tim, gan, lách, phổi

Ruột, màng, bao tử, vật thực, phân, não
Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi

Mỡ, mỡ nước, nước miếng, nước khớp xương
Nước mắt, nước mũi, nước tiểu

Ba hai uế trược ở trong ta
Quán xuôi quán ngược để thấy ra

Thân này bất tịnh và hôi thối
Để mà nhàm chán muốn lìa xa

Quán mình rồi lại quán người ta
Ba hai uế trược mở rộng ra
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Cái thân tất cả đều như thế
Quán xuôi, quán ngược, quán gần xa

Trị tâm tham ái ở trong ta
Ba hai uế trược thường xuyên quán

Thì tâm thanh tịnh trí sâu xa.

18. THIỀNQUÁNBỘXƯƠNG
Thực hành thiền quán bộ xương

Xuất thiền hơi thở mở đường quán tri
Ba hai uế trược xét suy

Trong ngoài đã quán rồi thì trú tâm
Trên bộ xương trắng âm thầm

Niệm ghi xương, xương, xương…cứ duy trì
Thấy xương bất tịnh tâm thì định an

Trú tâm trong khoảng thời gian
Một, hai, ba tiếng thiền chi khởi rồi

Sơ thiền chứng đắc mà thôi
Thực hành mở rộng gần rồi tới xa

Toàn là xương trắng thôi mà
Ai ai cũng vậy chỉ là bộ xương.
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19. THIỀNKASIṆATRẮNG
Kasiṇa biến xứ tròn

Cũng là đề mục để còn định tâm
Hành thiền thuần thục bộ xương

Trú vào màu trắng và thường niệm ghi
Trắng trắng trắng… cứ duy trì
Nimitta trắng tức thì hiện ra

Tiến gần về trước mặt ta
Trú trên tướng ấy vậy mà niệm ghi

Trắng trắng trắng… lại duy trì
Đến khi tướng sáng rực thì mở ra

Thực hành mở rộng như là
Mong cho ánh sáng mở ra chút thì

Dần dần mở rộng duy trì
Khắp mười phương hướng vậy thì mở ra

Đưa tâm về trước mặt ta
Tập trung một điểm để mà định tâm

Thực hành đều đặn âm thầm
Mỗi ngày định tĩnh nhất tâm mạnh dần

Hướng về bên trái hữu phần
Như thiền hơi thở để phân chi thiền

Tầm: là hướng đến trước tiên
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Tứ: là bám sát nối liền theo sau
Hỷ: là thích thú tướng màu

Lạc: là thoải mái đi sau hỷ này
Nhất tâm: định tĩnh hiện bày

Thực hành thuần thục thiền này tu lên
Nhị - Tam – Tứ thiền như trên

Giống thiền hơi thở hướng lên dần dần.

20. THIỀNKASIṆAĐEN
Trú vào tâm định tứ thiền

Quán ba hai trược ở người trước ta
Trú vào mái tóc hiện ra

Hướng màu đen ấy để mà niệm ghi
Đen đen đen… cứ duy trì

Nimitta sáng tức thì hiện ra
Tiến gần về trước mặt ta

Trú trên tướng ấy vậy mà niệm ghi
Đen đen đen… lại duy trì

Đến khi tướng sáng rực thì mở ra
Thực hành mở rộng như là

Mong cho ánh sáng mở ra chút thì
Dần dần mở rộng duy trì
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Khắp mười phương hướng vậy thì mở ra
Đưa tâm về trước mặt ta

Tập trung một điểm để mà định tâm
Thực hành đều đặn âm thầm

Mỗi ngày định tĩnh nhất tâm mạnh dần
Hướng về bên trái hữu phần

Như thiền hơi thở để phân chi thiền
Giống kasiṇa trắng ở trên

Dần dần tu tập hướng lên tứ thiền.

21. THIỀNKASIṆAVÀNG
Hành thiền thể trược trong ta

Trú vào nước tiểu thấy ra màu vàng
Niệm ghi liên tục vàng vàng…
Nimitta rất dễ dàng hiện ra
Đưa tâm về trước mặt ta

Thực hành mở rộng như là thiền trên
Năm chi thấy rõ thì lên

Nhị - Tam – Thiền Tứ như trên thực hành.
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22. THIỀNKASIṆAĐỎ
Hành thiền thể trược trong ngoài

Trú tâm vào máu của người trước ta
Hướng vào màu đỏ niệm ghi

Đỏ đỏ đỏ… cứ duy trì
Nimitta sáng rồi thì mở ra
Trú tâm một điểm trước ta

Thiền chi phân biệt như là ở trên
Thực hành thuần thục vững bền

Lên nhị, tam, tứ như trên đã hành.

23. KASIṆAĐẤT
Lấy đất có màu đỏ nâu

Làm thành cái đĩa vòng cầu ba mươi
Để ngay ở trước mặt người

Mắt nhìn rồi nhắm tâm thì niệm ghi
Luôn luôn niệm đất… duy trì

Tâm trên hình tướng đất thì không quên
Đến khi ánh sáng sinh lên

Lúc đầu sơ tướng vẫn nên niệm hoài
Đất, đất, đất… vẫn niệm ghi

Đến khi ánh sáng tỏa thì mới ngưng
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Khi nào ánh sáng mạnh dần
Thực hành mở rộng từ gần đến xa

Khắp toàn vũ trụ bao la
Rồi trú tâm lại để mà định sâu
Tập trung ngay trước mặt mình
Lâu ngày tâm sẽ định sâu hơn rồi

Dù ba, bốn tiếng không thôi
Duy trì quang tướng tốt rồi kiểm tra

Hướng về bên trái tim ta
Thời gian chút xíu chỉ là 3 giây

Ý môn nơi ấy sáng trong
Thấy ra quang tướng sáng trong ý này

Thiền chi phân biệt tỏ bày
Tầm là ý ấy hướng về tướng kia

Tứ là bám sát không lìa
Hỷ là thích thú tướng kia thấy rồi

Lạc là thoải mái lạc an
Định là lặng lẽ ở trên tướng này

Năm thiền chi đã tỏ bày
Thực hành thuần thục thiền này mạnh thêm

Nhập thiền bất cứ lúc nào
Xuất thiền cũng vậy chẳng dao động gì
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Thời gian quyết định đúng thì
Thiền chi phân biệt các chi rõ ràng

Vậy mà phản khán thiền chi
Khi nào thuần thục được thì tu lên

Nhị, tam, tứ giống ở trên
Kasiṇa đất là tên thiền này.

24. THIỀNKASIṆANƯỚC
Lấy một thau nước sạch trong

Để ngay trước mặt vậy mà niệm ghi
Trước tiên mở mắt nhìn rồi

Nhắm hai mắt lại tâm thì niệm ghi
Nước nước nước… cứ duy trì

Ánh sáng xuất hiện vậy thì trú tâm
Niệm thêm nước nước… âm thầm
Đến khi tỏa sáng mở tâm rộng dần

Trú trên một điểm ở gần
Kiểm tra phân biệt chi thiền như trên

Sơ, nhị, tam, tứ dần lên
Kasiṇa nước như trên đã hành.
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25. THIỀNKASIṆA LỬA
Đốt lên một ngọn lửa hừng

Nhìn rồi nhắm mắt không ngừng niệm ghi
Lửa lửa lửa … cứ duy trì

Ánh sáng xuất hiện vậy thì tu lên
Cũng như thiền trước ở trên

Sơ – nhị - tam – tứ tiến lên dần dần.

26.KASIṆAGIÓ
Đứng nơi có gió nhẹ nhàng

Thổi trên da mặt dễ dàng niệm ghi
Gió gió gió… cứ duy trì

Đến khi ánh sáng rực thì tu lên
Sơ – nhị - tam – tứ như trên

Thực hành tuần tự vững bền thâm sâu.

27. KASIṆAÁNHSÁNG
Nhìn vào tia nắng sáng soi

Ở trên mặt đất hay trên tường nhà
Niệm ghi ánh sáng… vậy là

Nimitta sẽ hiện ra trước mình
Sơ – nhị - tam – tứ tu lên

Giống như pháp trước ở trên thực hành.
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28.KASIṆAHƯKHÔNG
Dùng một tấm giấy cuộn tròn

Thành hình cái ống để nhòm hư không
Hướng lên khoảng trống trên trời

Nhìn vào khoảng nhỏ trước nơi ống nhòm
Rồi nhắm mắt lại niệm ghi

Hư không hư không… cứ vậy duy trì
Ánh sáng hiện đến vậy thì trú tâm

Duy trì định tướng mạnh dần
Hướng về bên trái mà phân chi thiền

Thực hành thuần thục an nhiên
Lên nhị, tam, tứ như thiền ở trên

Hư không tự nó làm nền
Không cần mở rộng như trên các thiền

Chín kasiṇa trước tiên
Phải hành mở rộng vô biên mới thành

Mười kasiṇa thực hành
Định tâm vững chắc thiện lành vô biên.
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29.MƯỜIKASIṆA (BIẾNXỨ) THIỀN
Có mười biến xứ tu thiền

Muốn tâm định tĩnh an nhiên thực hành
Một là đất có mầu nâu

Hai là lấy nước khởi đầu tịnh tu
Ba là dùng lửa công phu

Bốn là hướng gió vi vu thực hành
Năm màu đỏ, sáu màu xanh

Bảy màu đen kịt, tám màu vàng tươi
Chín là ánh sáng thêm mười

Hư không giới hạn là mười pháp tu
Chuyên tâm định tĩnh công phu
Mười kasiṇa pháp tu tập thiền.

30. BỐNTHIỀNVÔSẮCGIỚI
Bốn vô sắc giới pháp thiền

Định tâm rộng lớn vô biên tột cùng
Dựa thiền sắc giới làm nền

Chín kasiṇa tu lên thiền này.
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31. THIỀNKHÔNGVÔBIÊNXỨ
Lấy kasiṇa làm nền

Từ biến xứ đất tu lên tứ thiền
Xuất thiền suy xét tự nhiên:

Cái thân sắc giới là miền khổ đau
Chịu nhiều nguy hiểm trước sau

Chiến tranh, tật bệnh, ốm đau vận hành…
Nếu không có sắc thân sanh

Chỉ tâm thì sẽ an lành biết bao
Mong cho được trú tâm vào

Hư không rộng lớn biết bao an lành
Nhập vào định tướng phát sanh

Tứ thiền định tĩnh thì hành tiếp theo
Mở ra vũ trụ mênh mông

Trú trên khoảng lớn hư không niệm rằng:
Hư không vô biên… vô biên

Duy trì chánh niệm trên miền hư không
Tâm thiền sẽ trú hư không

Để làm đối tượng mênh mông sẽ thành
Thế rồi định tướng khởi sanh

Trú tâm nhiều sẽ thuần thành thâm sâu.
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32. THIỀNTHỨCVÔBIÊNXỨ
Nhập thiền vô sắc hư không

Xét suy bất lợi thiền này như sau:
Nó gần sắc giới khổ đau

Nó không an tịnh như là thức tâm
Thế rồi nhập lại hư không

Hướng về tâm thức mênh mông niệm rằng:
Thức vô biên, thức vô biên

Thiền vô sắc giới an nhiên tịnh lành
Thức vô biên, thức vô biên

Trú tâm trên tướng định liền thâm sâu.

33. THIỀNVÔSỞHỮUXỨ
Nhập vào thiền thức vô biên

Đến khi định đã an nhiên mạnh rồi
Hướng về sự vắng của thiền

Không vô biên xứ và liền niệm ghi
Không có không sở hữu gì…

Duy trì chánh niệm vậy thì khởi sinh
Vô sở hữu xứ nơi mình

Tâm thiền vô sắc thật tình thứ ba.
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34. THIỀNPHI TƯỞNGPHI PHI TƯỞNGXỨ
Nhập thiền vô sở hữu xứ

Đến khi định đã từ từ mạnh lên
Hướng vào tâm của thiền trên
Vô sở hữu xứ và liền niệm ghi:

An tịnh, an tịnh, an tịnh…
Thì tâm sẽ được dần dần tịnh an

Chỉ còn một chút dư tàn
Của dòng tâm thức tịnh an lúc này

Phi tưởng, phi phi tưởng xứ
Thiền vô sắc đã hiện bày khởi sinh

Tập cho thuần thục tịnh minh
Bốn thiền vô sắc mà mình đã tu
Cũng theo pháp ấy công phu

Các kasiṇa đã tu tứ thiền
Chín kasiṇa thực hành

Thiền vô sắc giới khởi sanh đó là:
Đất – nước – lửa – gió – đen – vàng

Đỏ - trắng – ánh sáng; loại trừ hư không
Vì kasiṇa hư không

Vốn là giới hạn nên không làm nền
Cho thiền vô sắc khởi lên
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Chín kasiṇa ở trên thì hành
Bốn thiền vô sắc khởi sanh

Tứ thiền bát định thực hành công phu.

34. TỨ THIỀNBÁTĐỊNH
Sơ thiền dục ác đều ly

Năm chi thiền khởi đè đi năm triền
Thấm nhuần hỷ lạc vô biên

Với tầm, với tứ sơ thiền khởi sinh
Nhị thiền định tĩnh tâm minh

Do ly tầm tứ tâm mình định sâu
Ba thiền chi hỷ đứng đầu

Nhị thiền tâm định thâm sâu rõ ràng
Tam thiền ly hỷ bước sang

Chỉ còn lạc định tâm càng thâm sâu
Ở trong lạc trú nhiệm mầu

Giữ tâm xả niệm thâm sâu tam thiền
Tứ thiền xả lạc xả khổ

Diệt hỷ diệt ưu đã cảm thọ trước
Chứng và an trú tứ thiền

Không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh
Không vô biên xứ là thiền
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Vượt qua sắc giới hướng miền hư không
Tâm thiền rộng lớn mênh mông

Trú trong cái tướng hư không tận cùng
Thức vô biên giới là thiền

Trú trong tâm của tầng thiền hư không
Là thiền tâm thức mênh mông

Trú trong cái thức hư không tận cùng
Vô sở hữu xứ là thiền

Trú trên sự vắng của miền hư không
Gọi vô sở hữu cũng đồng

Trú trên sự vắng hư không tâm thiền
Phi tưởng phi phi tưởng xứ

Trú trên tâm vô sở hữu xứ thiền
Không tâm mà chẳng không tâm
Vì tâm lặng lẽ âm thầm tịnh an.

35. THIỀNBỐNVÔLƯỢNGTÂM
Bốn thiền vô lượng vô biên

Từ, bi, hỷ, xả, mọi miền thế gian
Với tâm bình đẳng lạc an

Mong cho khắp cõi thế gian an lành.

49



36. THIỀNTÂMTỪ
Tâm từ vô lượng thực hành

Nhập vào thiền chứng đã hành thâm sâu
Chọn người kính trọng lúc đầu

Người cùng giới tính mong cầu thiết tha
Một trong bốn cách chọn ra

“- Cầumong cho họ thoát khỏi hiểm nguy
- Cầumong cho họ thoát khỏi khổ thân
- Cầumong cho họ thoát khỏi khổ tâm
- Cầumong cho họ an vui hạnh phúc”

Thực hành chánh niệm duy trì
Một câu đến lúc tâm thì định sinh
Sơ thiền hiện khởi thuần thành

Hướng lên thiền nhị lại hành thiền tam
Lần lượt hết cả bốn câu

Trên người kính trọng lúc đầu chọn ra
Đến người thứ hai thứ ba

Mười người như vậy đều là kính nhân
Mười người không ghét không yêu

Mười người đáng ghét cũng đều như trên
Phá đi ranh giới trong ta

Kẻ thương người ghét thảy là như nhau
Thực hành mở rộng trước sau
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Gần xa cùng khắp như nhau tâm từ
Diệt trừ oan trái hận sân

Từ là hạt giống gieo nhân thiện lành.

37. THIỀNTÂMBI
Thiền tâm bi mẫn thực hành

Hướng người đau khổ mau thành tâm bi
Trước tiên là rải tâm từ

Vào tam thiền mới thực hành bi tâm
Hướng về nỗi khổ nguyện thầm:

“Mong cho người này sớm thoát khổ đau”
Bi tâm sẽ khởi lên mau

Vì đang cảm nhận khổ đau của người
Sơ thiền hiện khởi thuần thành

Thì lên thiền nhị lại hành thiền tam
Rồi hành theo cách tâm từ

Trên mười người kính, mười người dửng dưng
Mười người đáng ghét xong rồi

Thực hành phá bỏ giới ranh giữa người
Thực hành mở rộng gần xa

Khắp mười phương hướng đều là tâm bi
Tình thương phát triển duy trì
Xóa mờ ác ý tâm bi thiện lành.
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38. THIỀNTÂMHỶ
Thiền tâm hỷ được thực hành

Hướng về người có những điều thành công
Với tâm hoan hỷ mong rằng:

“Người này sẽ mãi không lìa thành công”
Giữ tâm chánh niệm duy trì

Hướng tâm đến những việc gì thành công
Hỷ tâm mỗi lúc mạnh dần

Sơ thiền sinh khởi trên nhân hỷ này
Hướng lên thiền nhị thiền tam

Cũng theo như cách đã làm từ, bi
Người thương, người ghét, người thường…
Thực hành mở rộng mười phương tận cùng

Với tâm hoan hỷ bao la
Diệt trừ ghen tỵ thật là an vui.
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39. THIỀNTÂMXẢ
Hành thiền tâm xả dựa trên
Thiền từ, bi, hỷ làm nền xả ly

Nhập thiền sơ, nhị, tam của tâm từ
Sơ, nhị, tam của tâm bi

Sơ, nhị, tam của tâm hỷ rồi thì
Xuất ra suy xét thiền này

Còn sinh tình cảm phơi bày ghét yêu
Khiến cho tâm trí mệt nhiều

Xả tâm hết sạch ghét yêu an lành
Nhập tam thiền lại khởi sanh
Loại trừ chi lạc là thành xả ly

Tứ thiền tâm xả xét suy
“Những người này là thừa tự của nghiệp”

Thực hành liên tục duy trì
Tứ thiền tâm xả vậy thì mạnh lên
Cũng như các bước thiền trên

Người thương, người ghét, người thường xả ly
Phá đi ranh giới người ta

Mở tâm thiền xả bao la tận cùng
Không yêu không ghét ung dung

Hành thiền tâm xả tận cùng gần xa
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Diệt trừ yêu ghét trong ta
Không còn dính mắc mới là thanh cao.

40. THIỀNNIỆMTỬTHI
Hành thiền quán niệm tử thi

Diệt trừ tham dục duy trì tịnh tâm
Trước tiên là phải đi tầm

Nơi có xác chết để tâm hướng về
Từ trong quá khứ đến nay

Đã từng nhìn thấy xác này ở đâu
Trước tiên nhập định cho sâu
Từ trong trí sáng nhớ về tử thi
Niệm rằng: xác chết… bất tịnh

Giữ tâm liên tục duy trì
Dáng hình xác chết ấy thì hiện ra

Xung quanh giòi bọ thối tha
Hình thây thối rữa thật là cảm kinh

Diệt tiêu cái tưởng đẹp xinh
Thân này là thế thì mình ly tham

Trú trên xác ấy chẳng nhàm
Sơ thiền sinh khởi chẳng ham dục trần

Thực hành thuần thục dần dần
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Hướng thêm xác nữa làm nhân hành thiền
Càng nhiều xác chết hiện tiền

Càng nhiều đề mục hành thiền tử thi.

41. THIỀNNIỆMSỰCHẾT
Thiền niệm sự chết muốn hành
Tập lại xác chết đã hành sâu xa

Rồi liên tưởng đến thân ta
Thân này rồi sẽ phải là chết đi
Mạng không chắc chắn chút gì

Chết thì chắc chắn không gì đổi thay
Xét suy rồi niệm thân này:

Chắc chắn ta sẽ chết… cứ duy trì
Giữ tâm liên tục định thì phát sinh

Khi ta chấp nhận sự tình
Là ta sẽ chết định sinh cận hành

Tập đi tập lại thuần thành
Quán thêm xác chết lại hành thân ta

Niệm nhiều kinh cảm sinh ra
Cuộc đời giả tạm vậy mà tỉnh tâm

Tránh xa trần thế lỗi lầm
Tiến tu giải thoát khỏi tâm mê tà
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Niệm về sự chết trên ta
Đắc thiền cận định vậy mà tịnh an.

42. THIỀNNIỆMPHẬT
Hành thiền niệm Phật thâm ân

Hình dung Đức Phật ở gần trước ta
Niệm ân thứ nhất Phật Đà

Ngài là Ứng Cúng niệm: Arahaṃ…
Vừa niệm vừa xét suy rằng:

Vì Ngài đoạn trừ hết tham sân si
Và hết các tiền khiên tật

Nên Ngài là Bậc xứng đáng cúng dàng
1. Arahaṃ: Bậc đáng được cúng dàng

2. Sammāsambuddho: Bậc ChánhGiác
3. Vijācaraṇasampanno: BậcMinhHạnh

4. Sugato: BậcThiệnThệ
5. Lokavidū: BậcThếGian Giải

6. Anuttaro purisadammasārathi: Bậc VôThượng
Sĩ Điều Ngự Trượng Phu

7. Satthādevamanussānam: BậcThầy của Trời Người
8. Buddho: Bậc Giác Ngộ
9. Bhagavā: BậcThế Tôn
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Từng ân Đức Phật niệm dần
Tâm hoan hỷ với đức ân Phật Đà

Đắc thiền cận định trong ta
Chín ân đức ấy vậy mà niệm ghi

Thường xuyên tưởng niệm duy trì
Mình là con Phật nhớ ghi ân tình

Thì tâm tịnh tín khởi sinh
Thì tâm tinh tấn trong mình mạnh lên

Thì tâm chánh niệm vững bền
Thì tâm định tĩnh tu lên tịnh lành

Thì tâm trí giác khởi sanh
Thì tâm giải thoát sớm thành trong ta

Niệm ân cao thượng Phật Đà
Tâm mình cao thượng bao la thật tình.

43. BỐNTHIỀNBẢOHỘ
Thiền sinh tu định đắc thiền

Thì nên bảo hộ tâm thiền dài lâu
Tâm thiền định tĩnh thâm sâu

Nhờ thiền bảo hộ nhiệm mầu tịnh an
Khi tâm tiếp xúc thế gian

Hận sân dấy khởi thì cần niệm ghi

57



Từ, bi, hỷ, xả duy trì
Bốn tâm vô lượng loại trừ hận sân

Mỗi khi tham đắm sắc thân
Tử thi quán niệm tâm dần tịnh thanh

Mỗi khi lười biếng khởi hành
Niệm về sự chết tâm thành khẩn trương

Mỗi khi tà kiến vấn vương
Niệm ân Đức Phật thấy đường chánh tri

Bốn thiền bảo hộ duy trì
Tâm luôn an định sẽ đi đúng đường

Tránh xa trần thế tai ương
Bốn thiền bảo hộ nên thường tịnh tâm.

44. THIỀNTỨĐẠI
Pháp thiền tứ đại thâm sâu

Thực hành thì phải dài lâu kiên trì
Mười hai đặc tính xét suy

Đất nước lửa gió tuệ tri từng phần
Đất thì có sáu tính sau:

Cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ khác nhau
Nước thì: chảy – dính trước sau

Lửa thì: nóng - lạnh chẳng giống nhau
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Gió thì: nâng – đẩy cùng nhau
Trước tiên nhập định định thâm sâu
Hướng lên hơi thở, hướng đỉnh đầu

Hơi thở vào ra xem cái đẩy
Trên đầu mỗi lúc sẽ hiện ra

Niệm rằng: đẩy đẩy đẩy… sâu xa
Rồi lan đẩy ấy khắp thân ta

Vậy đã tìm xong thân gió đẩy
Tiếp theo là thấy gió nâng nâng

Khom lưng xuống rồi lại dựng lên
Cảm nhận tính nâng nó nâng lên

Cứ niệm nâng nâng cho nó rõ
Xong rồi lan tỏa khắp toàn thân

Vậy là đã xong hai tính gió
Chuyển sang tính cứng đất như sau:

Cắn hai hàm răng lại với nhau
Nhận ghi tính cứng cứng… rồi sau

Lan nó toàn thân như trước đó
Như thế thực hành thêm tính khác

Tính thô liếm lưỡi ở trên răng
Tính mềm ấn lưỡi vào môi dưới
Tính mịn liếm mép sẽ thấy ra
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Tính nhẹ vẫy vẫy một ngón tay
Tính chảy thì nhớ ghi nước miếng

Tính dính tưởng về thịt với da
Tính lạnh chỗ hơi thở vào ra
Tính nóng tự tìm ở thân ta

Mười hai đặc tính cần suy xét
Mỗi lần một cái phải phân ra
Rồi sau sắp xếp theo thứ tự

Đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ
Nước thì tan chảy và kết dính
Lửa thì nóng lạnh đã khởi sinh
Gió nâng gió đẩy ở trên mình

Hành đi hành lại tâm thuần thục
Sẽ thấy mười hai cái cùng sinh
Cũng là thể nhập tâm đắc định

Toàn thân thành một khối sáng tinh
Tiếp tục hành mười hai đặc tính
Cho đến khi nào sắc pháp sinh
Đến đây khởi đầu tu thiền quán

Pháp môn thiền tuệ đã hiện hình.
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Tuệ phân biệt sắc rất thâm sâu
Hành thiền tứ đại phải đi đầu
Mười hai đặc tính này sâu lắng
Toàn thân khối trắng cái thân ta
Nhìn sâu khối trắng này tan rã
Hạt sắc mờ - trong sẽ thấy ra

Thực hành tứ đại trên từng sắc
Đó là chân đế sắc hiện ra

Ở khắp sáu căn đều phân biệt
Để mà hiểu rõ để thấy ra
Sắc thân tứ đại là như vậy

Tận cùng sự thật sắc thân ta
Ngoài bốn đại ra sắc có màu
Có mùi, có vị và dưỡng chất

Hợp thành sắc tám chẳng phân ly.
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1. SẮCDONGHIỆP SINH
Sắc do nghiệp cũ mà sinh ra
Như sắc mạng căn ở thân ta

Năm sắc thần kinh đều trong suốt
Mắt, tai, mũi, lưỡi, với thân ta
Nó hay nhạy cảm với trần sa

Là màu thanh hương và vị xúc
Tự mình phân biệt sẽ thấy ra

Ý thức xưa nay ở tim ta
Nương sắc trái tim mà hiện khởi
Cũng là sắc nghiệp phải thấy ra

Người nam sắc tánh thường thô mạnh
Người nữ dịu dàng cũng hiện ra
Tất cả sắc trên đều do nghiệp

Duy trì mạng sống sắc thân ta.

2. SẮCDOTÂMSINH
Sắc tâm sinh khởi cùng với tâm
Tám sắc bất ly rất nhẹ nhàng

Khi tâm cao thượng thì trong sáng
Khi tâm hoan hỷ sắc rạng ngời
Khi tâm phiền muộn thì tăm tối
Là sắc tâm sinh khắp sáu căn.
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3. SẮC THỜI TIẾT SINH
Là sắc thời tiết ở trên thân

Thời tiết là do ngoại cảnh trần
Tác động lên thân, thân nóng lạnh

Tạo ra thời tiết sắc trên thân
Sắc nghiệp trên thân năm thế hệ

Sắc tâm vật thực chỉ có ba
Thời tiết sinh sôi do hỏa đại
Tám sắc bất ly diệt sinh hoài.

4. SẮCVẬT THỰCSINH
Thức ăn nước uống nuốt vào trong

Nó là thời tiết sắc vừa xong
Hỏa đại mạng căn gặp dưỡng chất

Tạo ra vật thực sắc nuôi thân
Gặp sắc nghiệp sinh tái tạo dần
Ra năm thế hệ khắp toàn thân

Gặp sắc tâm sinh ba thế hệ
Gặp sắc thời tiết tỏa ra mười

Gặp sắc vật thực sanh từ trước
Tái tạo mười hai thế hệ sau

Tái tạo nuôi thân thân tồn tại
Nương nhờ vật thực chẳng hề sai.
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5.MƯỜI SẮCKHÔNGTHỰC
Tướng trạng của sắc có khác nhau
Mười sắc không thực trước và sau

Để hiểu sâu xa trên sắc pháp
Tuệ tri không thực sắc như sau.

5.1 SẮCHƯKHÔNG
Đó là khoảng trống sắc hư không
Nhìn vào khe hở của đám đông
Nhóm sắc khác nhau ta sẽ thấy
Như vậy gọi là sắc hư không.

5.2 SẮC THÂNBIỂUTRI
Khi tâm khởi ý chuyển di thân
Thì sắc biểu tri đã khởi dần
Từ gió mạnh lên sinh sắc ấy

Tạo thành cử chỉ dáng thân đây.

5.3 SẮCKHẨUBIỂUTRI
Khi tâm khởi ý nói lời gì

Thì đất tâm sinh va đất nghiệp
Ở trên cổ họng ấy phát sinh

Sắc khẩu biểu tri đã hiện hình.
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5.4 SẮCKHINH
Sắc khinh là sự nhẹ nhàng

Trên tâm, thời tiết và hàng thức ăn
Vì không uể oải nhọc nhằn

Cho nên sắc ấy trở thành nhẹ khinh.

5.5 SẮCNHU
Sắc nhu mềm mại nhu mì

Cũng từ tính nhẹ ấy thì sinh ra
Nhu mì mềm mại thân ta

Thì mình cảm thấy rất là lạc an.

5.6 SẮC THÍCHNGHI
Sắc mà khéo léo thích nghi

Ở đâu cũng ổn vậy thì mới yên
Cũng nhờ nhu nhuyễn nhẹ nhàng
Cho nên sắc ấy dễ dàng thích nghi.

5.7 SẮC SINH
Sắc sinh là sắc tục sinh

Ở ngay thời điểm mà mình đầu thai
Có ba sắc nghiệp không sai
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Tim, thân, giới tánh lúc này khởi sinh
Mở ra kiếp sống của mình

Sắc sinh rồi diệt thân hình đầu tiên.

5.8 SẮC TIẾN
Sắc này tiến triển lên dần

Luôn luôn sinh khởi trên thân suốt đời
Cái thân cứ lớn lên thời

Luôn luôn biến đổi đầy vơi chẳng ngừng.

5.9 SẮCDỊ
Sắc dị là sắc già đi

Trước thì trẻ đẹp sau thì xấu xa
Đó là bản chất thân ta

Lớn lên thì sẽ phải già đi thôi.

5.10 SẮCDIỆT
Sắc diệt là sắc biến hoại tan

Vô thường sinh tử lẽ trần gian
Khi nào giác ngộ vô thường ấy
Là đã tu tâm chứng Niết Bàn.
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6. PHÂNBIỆT SẮCMẠNGCĂN
Mạng căn là hạt sắc trong

Cũng là sắc nghiệp duy trì mạng ta
Tứ đại khi đã phân ra

Hạt trong tám cái thêm phần sinh sôi
Vậy là chín thứ đủ rồi

Mạng căn chín sắc sinh sôi hiện bày
Ở trên cả sáu căn này

Ở trong sắc nghiệp hiện bày mạng căn
Ở trong chính sắc mạng căn

Mạng căn cũng có hiện hành sinh sôi.

7. PHÂNBIỆTNHÃNTỊNHSẮC
Mười hai đặc tính trên thân

Hướng lên con mắt để phân sắc này
Đất, nước, lửa, gió niệm ngay

Đến nhãn tịnh sắc nhìn ngay vào màu
Có sự tác động vào nhau

Rồi phân tứ đại ở trên sắc này
Có mười yếu tố hiện bày

Là nhãn tịnh sắc ở ngay mắt mình.
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8. PHÂNBIỆTNHĨ TỊNHSẮC
Mười hai đặc tính trên thân

Hướng lên tai để mà phân sắc này
Đất, nước, lửa, gió niệm ngay

Đến nhĩ tịnh sắc rồi thì lắng nghe
Âm thanh tác động hiện ra

Rồi phân tứ đại đó là sắc trên.

9. PHÂNBIỆT TỊ TỊNHSẮC
Mười hai đặc tính trên thân

Hướng lên trên mũi để phân sắc này
Đất, nước, lửa, gió niệm ngay

Đến tị tịnh sắc ngửi ngay vào mùi
Thấy mùi tác động hiện ra

Thì phân tứ đại như là ở trên.

10. PHÂNBIỆT THIỆT TỊNHSẮC
Mười hai đặc tính trên thân

Hướng lên trên lưỡi để phân sắc này
Đất, nước, lửa, gió niệm ngay

Đến thiệt tịnh sắc nếm ngay vị rồi
Thấy vị tác động hiện ra

Thì phân tứ đại như là ở trên.

68



11. PHÂNBIỆT THÂNTỊNHSẮC
Mười hai đặc tính trên thân

Hướng lên thân để mà phân sắc này
Đất, nước, lửa, gió niệm ngay

Đến thân tịnh sắc thì cho chạm vào
Tính nào của đất sáu phần

Hoặc hai tính lửa, gió phần cũng hai
Thấy thân tịnh sắc hiện ra

Thì phân tứ đại như là ở trên
Sắc này ở khắp sáu căn

Tuệ tri lần lượt thực hành phân ra.

12. PHÂNBIỆT SẮCGIỚI TÍNH
Giới tính là hạt sắc mờ

Có tám yếu tố trước giờ đã phân
Mạng căn là chín thêm phần

Tánh nam, tánh nữ để phân tính tình
Nữ thì giới tính dịu dàng

Nam thì giới tính rõ ràng mạnh, thô
Ở trên cả sáu căn môn

Giới tính tùy thuộc vào mình nữ, nam.
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13. PHÂNBIỆT SẮCTRÁI TIM
Sắc này ở tận trong tim

Là nơi ý thức nổi, chìm khởi sinh
Phân xong giới tính ở tim

Nhìn sâu xuống dưới để tìm sẽ ra
Hoặc là vẫy ngón tay ta

Cái tâm muốn vẫy thật là khởi lên
Đó là ý thức ở trên

Sắc này nổi trội vững bền ở đây
Có mười yếu tố trình bày

Tuệ tri hiểu rõ sắc này khởi sinh.

14. PHÂNBIỆT SẮCTÂMSINH
Sắc tâm sinh khởi cùng tâm
Thật là vi tế âm thầm sinh sôi
Hướng tâm xuống ý mình thôi
Ngón tay vẫy vẫy sinh sôi tức thì

Có tám yếu tố tuệ tri
Sáu căn lan tỏa phân thì hiện ra.
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15. PHÂNBIỆT SẮCTHỜI TIẾT
Sắc do thời tiết sinh ra

Ở trong tất cả sắc ta đã hành
Nhìn vào tính lửa khởi sanh
Đó là thời tiết đã lan tỏa liền
Ở trên sắc nghiệp tỏa năm

Sắc tâm, vật thực thì thường có ba
Thế hệ thời tiết sinh ra

Sắc này thời tiết cũng là tám chi.

16. PHÂNBIỆT SẮCVẬT THỰC
Thức ăn vào miệng mình thì

Phân biệt bốn đại tuệ tri sắc rồi
Sắc này thời tiết mà thôi

Khi xuống bao tử sinh sôi bởi vì
Lửa tiêu hóa tác động lên

Dưỡng chất thời tiết ở trên tạo thành
Sắc do vật thực khởi sanh

Từ đây lan tỏa sáu căn thân mình
Gặp sắc nghiệp thì nó sinh

Ra năm thế hệ thực tình không sai
Gặp sắc tâm sinh ra ba
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Gặp sắc thời tiết sinh ra mười lần
Gặp sắc vật thực thì sinh

Mười hai thế hệ vậy mình tuệ tri
Sáu căn lần lượt mà đi

Vật thực nó gặp sắc gì sinh sôi.

17. PHÂNBIỆT SẮCHƯKHÔNG
Hư không ranh giới sắc tuệ tri
Các sắc giao nhau chẳng có gì

Hướng vào khoảng trống trên thì thấy
Chỉ là ranh giới sắc hư không.

18. SẮC THÂNBIỂUTRI
Thực hành để thấy thân biểu tri

Hướng xuống ý môn chuyển động thì
Cái ý khởi sinh ra chuyển động

Đó là thân biểu đã tuệ tri
Cả sáu căn môn đều chuyển động

Dựa vào phong đại nó duy trì
Như vậy thực hành thân biểu tri.
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19. SẮCKHẨUBIỂUTRI
Thực hành thấy sắc khẩu biểu tri
Hướng xuống ý môn nói a, b…
Sắc do tâm sinh sẽ khởi lên
Hướng về cổ họng đất ở trên
Sắc do tâm sinh va đất nghiệp
Là đất mạng căn sinh ở trên
Tạo ra sắc khẩu khởi sinh lên
Cả sáu căn môn như ở trên.

20. SẮCKHINH,NHU,THÍCHNGHIỆP
Kinh, nhu, thích nghiệp, cả ba

Cùng phân một lượt vậy mà tuệ tri
Ở trên thân biểu thấy ra

Nhẹ nhàng, mềm mại, vậy là được hai
Lại thêm thích hợp không sai
Cả ba sắc ấy khởi dài trên thân

Hoặc trên sắc khẩu biểu tri
Nhẹ, mềm, thích hợp vậy thì hiểu ra

Sắc tâm, thời tiết, thức ăn
Cũng đều có tính nhẹ, mềm, thích nghi

Thực hành như vậy tuệ tri
Ba sắc đặc biệt hành thì hiểu ra.
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21. SẮC TIẾN, SẮCDỊ, SẮCDIỆT
Ở trên sắc thực phân ra

Nhìn vào ba tính vậy mà tuệ tri
Sắc sinh ở lúc tục sinh

Phân biệt duyên khởi thì mình sẽ hay
Ở trong bước thực tập này

Tri sắc tiến triển, sắc này già đi
Xong rồi sắc diệt hoại tàn

Sắc luôn như vậy không an trụ hoài
Sáu căn phân biệt đủ đầy

Cả ba sự thật sắc này chẳng an.

22. SẮCỞSÁUCĂN
Ở trên con mắt sáu mươi ba

Bảy loại khác nhau ấy những là:
Một là nhãn tịnh chung mười sắc
Hai là thân tịnh cũng sắc mười
Ba là giới tính thêm mười nữa
Bốn là mạng căn chín sắc trong
Năm là thời tiết thêm sắc tám

Sáu sắc tâm sinh cũng tám luôn
Bảy là vật thực tám sắc thuần
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Tổng cộng thực là sáu mươi ba
Bao gồm bảy loại đã phân ra
Cũng vậy ở tai chỉ khác là

Nhĩ tịnh thay cho nhãn tịnh thôi
Ở mũi được thay bằng tị tịnh
Ở lưỡi thì là thiệt tịnh thay

Ở thân chỉ có tịnh thân mười
Sắc tánh, mạng căn, tâm, thời tiết

Cùng với vật thực sáu loại thôi
Tổng cộng năm ba sắc đủ rồi
Ở tim cũng đủ sáu mươi ba
Bảy loại như trên chỉ khác là
Ý vật sắc tim thuộc sắc mười

Giới tánh, tịnh thân cộng ba mươi
Mạng căn, thời tiết, tâm vật thực
Bảy loại bao gồm sáu mươi ba
Thực hành phân tích sắc tìm ra

Ở mỗi căn môn tri sắc ấy
Đó là chân đế sắc sâu xa.
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23. SẮCỞMẮT
Ở trên con mắt của ta

Thực hành thiền tuệ phân ra thế này
Có nhãn tịnh sắc thấy màu

Có thân tịnh sắc ở đâu cũng bày
Có sắc giới tính hiện ngay

Mạng căn bảo vệ sắc này sinh sôi
Sắc theo tâm khởi lên rồi

Sắc theo thời tiết cũng trồi ở trên
Sắc do vật thực khởi lên

Có bảy nhóm sắc ở trên mắt này.

24. SẮCỞTAI
Ở trên cái tai của ta

Thực hành thiền tuệ phân ra thế này
Có nhĩ tịnh sắc nghe thanh

Có thân tịnh sắc hiện hành ở đây
Có sắc giới tính tỏ bày

Mạng căn bảo vệ sắc này sinh sôi
Sắc theo tâm khởi lên rồi

Sắc theo thời tiết cũng trồi ở trên
Sắc do vật thực khởi lên

Có bảy nhóm sắc ở trên tai này.
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25. SẮCỞMŨI
Ở trên cái mũi của ta

Thực hành thiền tuệ phân ra thế này
Có tỉ tịnh sắc ngửi mùi

Có thân tịnh sắc lậm lùi ở đây
Có sắc giới tính tỏ bày

Mạng căn bảo vệ sắc này sinh sôi
Sắc theo tâm khởi lên rồi

Sắc theo thời tiết cũng trồi ở trên
Sắc do vật thực khởi lên

Có bảy nhóm sắc ở trên mũi này.

26. SẮCỞLƯỠI
Ở trên cái lưỡi của ta

Thực hành thiền tuệ phân ra thế này
Có thiệt tịnh biết vị gì

Có thân tịnh sắc hiện thì ở đây
Có sắc giới tính tỏ bày

Mạng căn bảo vệ sắc này sinh sôi
Sắc theo tâm khởi lên rồi

Sắc theo thời tiết cũng trồi ở trên
Sắc do vật thực khởi lên

Có bảy nhóm sắc ở trên lưỡi này.
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27. SẮCỞTHÂN
Ở trên cái thân của ta

Thực hành thiền tuệ phân ra thế này
Có thân tịnh sắc hiện bày

Có sắc giới tính ở ngay thân mình
Mạng căn sắc ấy cũng sinh

Sắc theo tâm khởi tự mình tuệ tri
Sắc theo thời tiết cùng đi

Sắc do vật thực ăn thì khởi lên
Có sáu nhóm sắc ở trên

Thân này là sắc khởi lên duy trì.

28. SẮCỞTIM
Ở trong tim ý của ta

Thực hành thiền tuệ phân ra thế này
Có sắc ý vật tâm cơ

Có thân tịnh sắc luôn chờ ở đây
Có sắc giới tính tỏ bày

Mạng căn bảo vệ sắc này sinh sôi
Sắc theo tâm khởi lên rồi

Sắc theo thời tiết cũng trồi ở trên
Sắc do vật thực khởi lên

Có bảy nhóm sắc ở trong tim này.

78



29. SẮCỞBỐNHAI THÂNPHẦN
Trên tóc, lông, móng, răng, da
Có sáu nhóm sắc như là ở thân
Trên thịt, gân, xương, tủy, thận

Tim, gan, lá lách, phổi, ruột, màng ruột
Bao tử, não, mật, đàm, máu…
Cũng có sáu sắc như là ở thân

Mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng
Chỉ có sắc tâm và thời tiết

Vật thực, phân, mủ và nước tiểu
Chỉ có một sắc là thời tiết
Sắc trên sáu gió ở thân ta

Hướng lên, hướng xuống và trong bụng
Gió trong ruột và ở tứ chi

Có sắc mạng căn nó duy trì
Có sắc tâm sinh và thời tiết
Có sắc vật thực là bốn loại

Lại thêm bốn lửa ở trên thân
Lửa như nóng sốt của bệnh nhân

Lửa như hơi ấm tỏa lan dần
Lửa làm lão hóa để già thân
Lửa nơi tiêu hóa thức ăn dần
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Bốn hai phần ấy ở trên thân
Tuệ tri sắc pháp với nguyên nhân

Sẽ hiểu cái thân ô uế trược
Sinh ra nhàm chán chẳng mong gần.
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1. TÂMVƯƠNG
Một trăm hai mốt tâm vương

Phân chia ra những nẻo đường khác nhau
Có tâm bất thiện khổ đau

Có tâm hiền thiện trước sau an lành
Có tâm hiệp thế khởi sanh

Có tâm siêu thế thiện lành vô vi
Thực hành thiền quán tuệ tri

Dòng tâm sinh diệt vậy thì ngộ ra
Từ tâm khởi chánh, khởi tà

Khổ đau hạnh phúc cũng là từ tâm
Ngộ ra thì hết mê lầm

Sạch tan phiền não thì tâm an lành.

2. TÂMBẤTTHIỆN
Dòng tâm dục giới sinh ra

Hai đường thiện-ác chánh-tà khác nhau
Thế gian nhiều nỗi khổ đau
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Vì tâm bất thiện thi nhau hiện hành
Mười hai bất thiện khởi sanh

Từ tâm mình đã kết thành khổ nhân
Từ đây ác nghiệp tạo dần

Sau này cho quả muôn phần khổ đau.

3. TÁMTÂMTHAM
Một, tham thọ hỷ có tà

Có người xúi giục vậy là sinh tham
Hai, tham thọ xả có tà

Có người xúi giục vậy mà sinh tham
Ba, tham thọ hỷ có tà

Không người xúi giục vậy mà vẫn tham
Bốn, tham thọ xả có tà

Không người xúi giục thế mà cũng tham
Năm, tham thọ hỷ chấp ta

Không người xúi giục vậy mà sinh tham
Sáu, tham thọ xả chấp ta

Không người xúi giục vậy mà sinh tham
Bảy, tham thọ hỷ chấp ta

Có người xúi giục vậy mà sinh tham
Tám, tham thọ xả chấp ta

Có người xúi giục vậy mà sinh tham.
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4.HAI TÂMSÂN
Một, sân đi với thọ ưu

Do người xúi giục dập dìu sinh ra
Hai, sân khởi ở chính ta

Không người xúi giục cũng là thọ ưu.

5.HAI TÂMSI
Một, si thọ xả lăng xăng

Luôn luôn phóng dật chẳng hằng xét suy
Mông lung cạn cợt ngu si

Nó luôn chạy nhảy chẳng khi nào ngừng
Hai, si thọ xả hoài nghi

Nó không tin tưởng những gì chánh chân
Vì không biết quả biết nhân

Cho nên nó mới tần ngần hoài nghi
Đó là hai cái tâm si

Khổ đau bất thiện chỉ vì nó ngu.

6. TÂMQUẢVÔNHÂN
Tâm nào không có thiện lành

Cũng không bất thiện thì thành vô nhân
Nói về tâm quả vô nhân
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Nó là quả của nghiệp nhân đã hành
Hai đường thiện ác rành rành

Thiện cho tâm quả tốt lành với ta
Ác cho tâm quả thường là

Những điều tệ hại với ta chẳng lành
Nhân nào quả ấy khởi sanh

Do mình tạo dữ hay lành mà ra.

7. TÂMQUẢBẤTTHIỆNVÔNHÂN
Quả tâm bất thiện thường là

Những điều nghịch ý xảy ra với mình
Nghiệp nhân cho nghiệp quả sinh

Khi căn thấy cảnh thực tình không vui
Một, nhãn nhận biết cảnh màu

Hai, tai nghe tiếng đều là vô nhân
Ba, tị thức ngửi mùi hương

Bốn, lưỡi biết vị cũng là vô nhân
Năm là xúc chạm trên thân

Sáu, tâm tiếp nhận cảnh trần ở trên
Bảy, tâm suy xét khởi lên

Quả tâm bất thiện ở trên hiện bày
Cảnh trần không tốt lắm thay
Bảy tâm quả ấy đều là vô nhân.
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8. TÂMQUẢTHIỆNVÔNHÂN
Tám tâm quả thiện vô nhân

Là căn gặp những cảnh trần an vui
Nhân lành cho quả ngọt bùi

Cho nên thường gặp niềm vui tốt lành
Một, nhãn nhận biết cảnh màu

Hai, tai nghe tiếng đều là vô nhân
Ba, tị thức ngửi mùi hương

Bốn, lưỡi biết vị cũng thường vô nhân
Năm là xúc chạm trên thân

Sáu, tâm tiếp nhận cảnh trần ở trên
Bảy, tâm suy xét khởi lên

Đi cùng thọ xả thản nhiên với trần
Tám tâm suy xét khởi lên

Đi cùng thọ hỷ thêm phần vui tươi
Tám tâm thiện quả khởi sinh

Khi căn thấy cảnh thiện tình lành thay
Nhân nào quả ấy hiện bày

Từ thân, khẩu, ý hằng ngày tạo ra.
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9. TÂMDUYTÁCVÔNHÂN
Ba tâm duy tác vô nhân

Sinh lên mà chẳng tạo ra dữ lành
Một là khai ngũ môn sanh

Hướng căn đến cảnh tâm hành vô nhân
Dẫn tâm hướng đến cảnh trần

Là tâm duy tác vô nhân hiện hành
Hai là khai lộ ý sanh

Cũng như lộ ngũ các hành vô nhân
Hướng ý đến cảnh pháp trần

Cũng là duy tác vô nhân tâm hành
Ba là vi tiếu tâm sinh

Là tâm duy tác thực tình không sai
Mỉm cười của Đức Như Lai

Các bậc La Hán không sai tâm này
Ba tâm duy tác hiện bày

Vô nhân duy tác tâm này không sai.
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10. TÁMTÂMTHIỆNDỤCGIỚI
Tám tâm dục giới thiện lành

Khởi sanh khi những tâm hành thiện sinh
Một là hỷ thiện khởi sinh

Đi cùng trí tuệ tự mình tạo ra
Hai là hỷ, trí nhưng mà

Do người khác bảo thì ta mới làm
Ba là hỷ thiện tự mình

Nhưng không có trí cùng sinh lúc làm
Bốn là hỷ thiện trí ly

Do người thúc giục làm đi mới làm
Năm là xả thiện khởi sinh

Đi cùng trí tuệ tự mình tạo ra
Sáu là xả thiện nhưng mà

Do người khác bảo thì ta mới làm
Bảy là xả thiện tự mình

Nhưng không có trí cùng sinh lúc làm
Tám là xả thiện trí ly

Do người thúc giục làm đi mới làm
Tám tâm quả thiện đời này

Làm nhân cho quả thiện bày tương lai.
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11. TÁMTÂMĐẠIQUẢ
Tám tâm đại quả thiện sanh

Do mình tạo nghiệp thiện lành khi xưa
Một là hỷ thiện khởi sinh

Đi cùng trí tuệ tự mình tạo ra
Hai là hỷ, trí nhưng mà

Do người khác bảo thì ta mới làm
Ba là hỷ thiện tự mình

Nhưng không có trí cùng sinh lúc làm
Bốn là hỷ thiện trí ly

Do người thúc giục làm đi mới làm
Năm là xả thiện khởi sinh

Đi cùng trí tuệ tự mình tạo ra
Sáu là xả thiện nhưng mà

Do người khác bảo thì ta mới làm
Bảy là xả thiện tự mình

Nhưng không có trí cùng sinh lúc làm
Tám là xả thiện trí ly

Do người thúc giục làm đi mới làm
Tám tâm đại quả đời này

Là do quá khứ đã bày thiện nhân.
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12. TÁMTÂMĐẠIDUYTÁC
Tám tâm duy tác khởi sanh

Nơi bậc lậu tận các hành rỗng không
Một là hỷ thiện khởi sinh

Đi cùng trí tuệ tự mình tạo ra
Hai là hỷ, trí nhưng mà

Do người khác bảo thì ta mới làm
Ba là hỷ thiện tự mình

Nhưng không có trí cùng sinh lúc làm
Bốn là hỷ thiện trí ly

Do người thúc giục làm đi mới làm
Năm là xả thiện khởi sinh

Đi cùng trí tuệ tự mình tạo ra
Sáu là xả thiện nhưng mà

Do người khác bảo thì ta mới làm
Bảy là xả thiện tự mình

Nhưng không có trí cùng sinh lúc làm
Tám là xả thiện trí ly

Do người thúc giục làm đi mới làm
Tám tâm duy tác này sinh

Từ ở các bậc vô minh đã trừ.

89



13. TÂMTHIỀNSẮCGIỚI
Tu tâm chứng đắc tầng thiền

Thì tâm sắc giới tầng thiền sinh ra
Năm thiền sắc giới thiện nhân

Năm thiền sắc quả khởi dần Phạm Thiên
Năm thiền duy tác an nhiên

Nơi bậc lậu tận trú thiền thảnh thơi
Mười lăm sắc giới tâm thiền

Sinh nơi những bậc thiện hiền thượng nhân.

14. TỨ THIỀNVÀNGŨTHIỀN
Tứ thiền là bỏ hai chi

Cả tầm và tứ mà đi nhị thiền
Bỏ hỷ thì lên thiền tam

Bỏ lạc như vậy là lên tứ thiền
Năm thiền là bỏ một chi

Bỏ tầm lên nhị các chi lên dần
Bỏ tứ thì lên thiền tam

Bỏ hỷ lên tứ cũng làm như trên
Bỏ lạc là đã hướng lên

Ngũ thiền sắc giới như trên tứ thiền.
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15. TÂMTHIỀNVÔSẮC
Bốn thiền vô sắc thiện sinh

Nơi người tu đắc tâm minh bốn thiền
Bốn vô sắc quả sinh lên

Ở nơi Vô Sắc cõi trên quả thiền
Bốn tâm duy tác thiền này

Từ bậc lậu tận trú ngay tâm thiền
Bốn ba là có mười hai

Thiền vô sắc giới không sai tâm này.

16. TÂMĐẠO
Hai mươi tâm đạo khởi sinh

Tùy theo đạo quả mà mình chứng tri
Pháp thiền siêu thế vô vi

Diệt trừ phiền não tuệ tri Niết Bàn
Sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền

Ở trên Sơ đạo thiện hiền cao siêu
Ở trên Nhị đạo bấy nhiêu

Ở trên Tam đạo chẳng nhiều hơn năm
Ở trên Tứ đạo cũng bằng

Năm thiền, bốn đạo gọi rằng hai mươi.
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17. TÂMQUẢ
Hai mươi tâm quả khởi sinh

Tùy theo tâm đạo mà mình chứng tri
Pháp thiền siêu thế vô vi

Trú trong quả vị chứng tri Niết Bàn
Sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền

Ở trên Sơ quả an lành cao siêu
Ở trên Nhị quả bấy nhiêu

Ở trên Tam quả chẳng nhiều hơn năm
Ở trên Tứ quả cũng bằng

Năm thiền, bốn quả gọi rằng hai mươi.

18. TỔNGKẾTTÂM
Tám tâm tham đắm tuệ tri

Hai tâm sân hận mỗi khi hiện hành
Hai tâm si ám khởi sanh

Mười hai bất thiện kết thành khổ đau
Bảy quả bất thiện vô nhân

Tám quả hiền thiện đã phân đủ đầy
Ba tâm duy tác như vầy

Mười tám tâm ấy đều là vô nhân
Tám tâm đại thiện đã phân
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Tám tâm quả thiện từ nhân thiện lành
Tám tâm duy tác vô sanh

Hai bốn tâm ấy tịnh lành an vui
Năm thiện sắc giới tâm thiền

Năm quả sắc giới Phạm Thiên quả lành
Năm thiền duy tác vô sanh

Mười lăm tâm sắc do hành thiền na
Bốn thiện vô sắc sinh ra

Bốn vô sắc quả cũng ra từ thiền
Bốn duy tác ấy an nhiên

Mười hai vô sắc tâm thiền khởi sinh
Hai mươi tâm đạo sinh ra

Hai mươi tâm quả đều là vô vi
Bốn mươi siêu thế tuệ tri

Nơi người đắc đạo quả gì khởi sinh
Một trăm hai mốt tâm tình

Thực hành thiền quán tự mình tuệ tri.
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1. TÂMSỞ
Bảy tâm sở hữu biến hành

Sáu tâm biệt cảnh là thành mười ba
Bốn phần sở hữu tâm si

Ba tham phần nữa vậy thì hai mươi
Bốn phần nữa của tâm sân

Hôn trầm hai với một phần hoài nghi
Mười chín tịnh hảo nữa thì

Thêm ba phần giới, hai vô lượng phần
Cộng thêm trí tuệ nhất phần

Năm hai sở hữu đã phân đủ đầy.

2. TÂMBIẾNHÀNH
Có bảy tâm sở hữu biến hành
Bởi vì nó biến mãn cùng sanh
Tất cả các tâm không giới hạn
Đó là tâm: Xúc, thọ, tưởng, tư

Nhất hành, mạng quyền và tác ý
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Dù ta khởi bất cứ tâm gì
Thì bảy cái này cũng cùng đi.

3. TÂMBIỆT SỞ
Có sáu tâm biệt sở khởi sinh

Chỉ với những tâm hợp với mình
Tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục

Gọi là biệt sở ít khi sinh.

4. BIẾNHÀNHBẤTTHIỆN
Bốn sở hữu tâm luôn đi cùng

Với tâm bất thiện được sinh chung
Nên gọi biến hành bất thiện tâm:

Một, si không biết hoặc thấy nhầm
Hai, vô tàm không thẹn xấu xa
Ba, vô quý không sợ nhân tà

Bốn, phóng dật chạy nhảy gần xa
Mỗi khi tâm bất thiện sinh ra

Thì bốn tâm này luôn xuất hiện
Gắn cùng bất thiện chẳng rời xa.

95



5. SỞHỮUTHAM
Sở hữu tâm tham được tính ba
Một, tham ái luyến với trần sa
Hai, tham tà kiến tưởng lầm ra
Ba, tham ngã mạn chấp cái ta
Cũng vì tham ấy muôn đời khổ

Tử sinh còn mãi khó lìa xa.

6. SỞHỮUSÂN
Bốn tâm sở hữu của tâm sân
Mỗi khi dấy khởi tạo ác nhân
Một là tức giận hay hận sân

Hai là tật đố ghen tị sân
Ba là xan lận bỏn xẻn sân
Bốn là hối tiếc hối hận sân

Tùy theo hoàn cảnh mà sinh khởi
Bốn loại tâm sân đáng sợ này.

7. SỞHỮUHÔNTRẦM
Một tâm sở hữu hôn trầm
Lờ đờ ủ rũ là tâm sở này

Một tâm dã dượi thụy miên

96



Mê man mờ mịt khởi liền với nhau
Hôn trầm trước, thụy miên sau

Hai tâm sở ấy cùng nhau đồng hành.

8. SỞHỮUHOÀINGHI
Một tâm sở hữu hoài nghi

Khi nào do dự nó thì sinh ra
Vì không hiểu biết sâu xa

Những điều chân chánh thành ra nghi này
Nếu như trí tuệ tỏ bày

Hiểu sâu sự thật nghi này đâu sinh.

9. SỞHỮUTỊNHHẢO
Mười chín tịnh hảo tốt lành

Mỗi khi tâm trí thiện lành thì sinh
Tín là tin tưởng chánh chân

Niệm là ghi nhớ cảnh cần nhớ ghi
Tàm là xấu hổ lỗi lầm

Quý là sợ hãi khi lâm tội tình
Vô tham tâm trí tịnh thanh
Vô sân từ ái hiền lành vị tha

Hành xả không nhiễm trần sa
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Tịnh thân: tâm sở thật là tịnh thanh
Tịnh tâm: tâm thức tịnh lành

Khinh thân: tâm sở nhẹ nhàng khinh an
Khinh tâm: tâm thức nhẹ khinh

Nhu thân: tâm sở dịu dàng nhuyễn nhu
Nhu tâm: tâm thức dịu mềm

Thích thân: tâm sở dễ dàng thích nghi
Thích tâm: tâm thức thích nghi
Thuần thân: tâm sở thuần thành

Thuần tâm: tâm sở đã hành thuần chuyên
Chánh thân: tâm sở chánh chân

Chánh tâm: tâm thức chánh chân thiện lành
Mười chín tâm sở tịnh thanh

Sinh cùng tâm trí thiện lành của ta.

10. SỞHỮUGIỚI PHẦN
Có ba sở hữu giới phần

Ngăn ngừa tội lỗi tạo nhân thiện lành
Một là chánh ngữ khẩu hành

Tránh xa lời nói phát sanh lỗi lầm
Hai là chánh nghiệp thân tâm

Mỗi khi hành động lỗi lầm không sinh
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Ba là chánh mạng nuôi mình
Không làm việc ác thật tình chánh chân

Ba tâm sở hữu giới phần
Ngăn ngừa không tạo ra nhân ác hành.

11. SỞHỮUVÔLƯỢNG
Hai tâm sở hữu vô biên

Một bi biến mãn khắp miền gần xa
Chúng sinh đau khổ thiết tha

Mong cho họ sớm thoát ra khổ hành
Hai là tâm hỷ phát sanh

Do ta thấy những quả lành khởi sinh
Ở trên tất cả hữu tình

Chúng sinh hạnh phúc nên mình an vui

12. SỞHỮUTRÍ TUỆ
Một tâm trí tuệ thanh cao

Là do hiểu biết thế nào đúng sai
Người nào học pháp Như Lai

Sẽ luôn hiểu biết đúng sai sự tình
Thì tâm trí tuệ thường sinh

Vậy là đã tạo cho mình thiện nhân.
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1. PHÂNBIỆTDANH
Danh là các thể loại tâm

Không hình không tướng âm thầm khởi sinh
Tuệ tri tâm thức của mình

Nương theo giáo pháp cao minh Phật Đà
Thực hành thiền tuệ sâu xa

Dựa trên thiền định để mà tuệ tri.

2.DANHCÁCTẦNGTHIỀN
Nhập sơ thiền chứng sâu xa

Ý môn hướng xuống để mà thấy tâm
1. Thức: luôn dấy khởi âm thầm

2. Xúc: là xúc chạm từ tâm đến trần
3. Thọ: là cảm nhận dần dần

4. Tưởng: là nhớ lại những lần đã qua
5. Tư: là cố ý tạo ra

6. Nhất hành: định tĩnh cũng là nhất tâm
7. Mạng quyền: bảo hộ quản cai
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8. Tác ý: nhận biết đúng sai thế nào
9. Tầm: là hướng đến đặt vào

10. Tứ: là bám sát duy trì không lơi
11. Thắng giải: quyết định không rời

12. Cần: là tinh tấn trong thời định tâm
13. Hỷ: là thích thú âm thầm

14. Dục: là ước muốn của tâm với trần
15. Tín: là tin tưởng chánh chân

16. Niệm: là ghi nhớ cảnh cần nhớ ghi
17. Tàm: là xấu hổ lỗi lầm

18. Quý: là sợ hãi khi lâm tội tình
19. Vô tham: tâm trí tịnh thanh
20. Vô sân: từ ái hiền lành vị tha

21. Hành xả: không nhiễm trần sa
22. Tịnh thân: tâm sở thật là tịnh thanh

23. Tịnh tâm: tâm thức tịnh lành
24. Khinh thân: tâm sở nhẹ nhàng khinh an

25. Khinh tâm: tâm thức nhẹ khinh
26. Nhu thân: tâm sở dịu dàng nhuyễn nhu

27. Nhu tâm: tâm thức dịu mềm
28. Thích thân: tâm sở dễ dàng thích nghi

29. Thích tâm: tâm thức thích nghi
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30. Thuần thân: tâm sở thuần thành
31. Thuần tâm: tâm sở đã hành thuần chuyên

32. Chánh thân: tâm sở chánh chân
33. Chánh tâm: tâm thức chánh chân thiện lành

34. Tuệ quyền: trí sáng khởi sanh
Sơ thiền đầy đủ tâm hành ba tư

Phân thành sáu sát na như:
1. Ý môn mười hai thức đến cần

2. Chuẩn bị đầy đủ cả ba tư
3. Cận hành cũng đủ cả ba tư
4. Thuận thứ cũng đủ cả ba tư
5. Chuyển tộc cũng đủ cả ba tư
6. An chỉ tâm thiền đủ ba tư

Sơ thiền không thiếu cũng không dư
Tâm pháp luôn là số ba tư

Nhị thiền cũng vậy nhưng tầm tứ
Của thiền an chỉ đã tàn dư

Còn lại ba hai vì đã loại
Hai chi tầm tứ ấy ra ngoài

1. Ý môn mười hai thức đến cần
2. Chuẩn bị đầy đủ cả ba tư
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3. Cận hành cũng đủ cả ba tư
4. Thuận thứ cũng đủ cả ba tư
5. Chuyển tộc cũng đủ cả ba tư
6. An chỉ ba hai không tầm tứ

Tam thiền bỏ hỷ không tầm tứ
Còn lại ba mốt không thiếu dư
1. Ý môn mười hai thức đến cần

2. Chuẩn bị đầy đủ cả ba tư
3. Cận hành cũng đủ cả ba tư
4. Thuận thứ cũng đủ cả ba tư
5. Chuyển tộc cũng đủ cả ba tư
6. An chỉ chỉ còn ba mươi mốt

Tứ thiền chắc chắn không còn hỷ
Ngay từ chuẩn bị ấy mà đi
Đến tâm an chỉ còn ba mốt

Xả thay cho lạc không tầm tứ
1. Ý môn mười hai thức đến cần
2. Chuẩn bị không hỷ có ba ba
3. Cận hành không hỷ có ba ba
4. Thuận thứ không hỷ có ba ba
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5. Chuyển tộc không hỷ có ba ba
6. An chỉ chỉ còn ba mốt tâm

Bốn thiền vô sắc cũng giống như
Với tâm thiền sắc giới thứ tư
Lần lượt phân ra trên tất cả

Những tâm thiền chứng ở trong ta.

3. TÂMTHIỆNLỘÝMÔN
Nhập vào thiền chứng định thâm sâu

Thực hành tứ đại bước mở đầu
Tuệ tri sắc thực làm đối tượng
Tác ý xem như sắc vô thường
Chọn một trên sáu tác ý rồi
Hướng về lộ ý thức sinh sôi
Một lộ ý môn thức đến cần

Bảy tâm đổng lực khởi lên dần
Ba hai tâm pháp ly hỷ, tuệ

Ba ba là thiếu một trong hai
Ba tư hỷ, tuệ đều có mặt

Bảy tâm đổng lực khởi lên xong
Hai tâm đăng ký khởi dứt dòng
Chìm xuống hữu phần xong lộ ý
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Lần lượt tuệ tri các sắc rồi
Lấy từng sắc một để phân thôi
Trên cả sáu căn làm đối tượng
Tác ý rồi danh pháp khởi sinh
Đó là tâm thiện khởi do mình

Hiểu đúng thật chân trên đối tượng
Tâm thiện ý môn đã tỏ tường.

4. TÁCÝ SINHTÂM
Khi tâm hướng đến cảnh gì

Tùy theo tác ý tâm thì khởi lên
Nếu như tác ý dựa trên

Những điều chân chánh tâm lành sinh ra
Ý môn thấy sắc nếu ta

Thấy nó là sắc thì là chánh chân
Nó là sắc pháp thiện nhân

Nó vô thường cũng góp phần thiện sinh
Nó là khổ cũng thiện tình

Nó là vô ngã thiện sinh tâm hành
Nếu như tà kiến khởi sanh

Cho rằng sắc đẹp thì thành lòng tham
Cho rằng nó mãi là thường
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Là tịnh, là lạc tham cường mạnh hơn
Nếu như chán ghét cảnh trên

Cho rằng nó xấu khởi lên sân liền
Nếu như muốn giữ cho mình

Không chia người khác tâm sinh lận rồi
Nếu như khởi ý ghét ghen

Mong người khác xấu thì nhen tật hành
Nếu như hối hận khởi sanh

Vì điều gì cũng trở thành hối sân
Nếu như hướng cảnh mà tâm

Khởi lên nghi hoặc thì là hoài nghi
Khi tâm hướng cảnh mà tâm

Lăng xăng không định vậy thì phóng tâm
Tùy theo tác ý của mình

Tâm lành hay dữ khởi sinh hằng ngày
Nếu như biết được điều này

Thì dùng trí tuệ mà bày thiện tâm
Thiện tâm hợp trí thuần thành

Thì cho thiện quả an lành vô biên.
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5.HAI TÂMĐĂNGKÝ
Hai tâm đăng ký thường khởi lên

Sau tốc hành tâm đã khởi rền
Đăng ký khởi lên tâm đại quả

Ba tư, ba ba, hoặc ba hai
Thiện tâm tịnh hảo khởi lên dài
Tùy theo hỷ, trí có hay không
Đăng ký khởi tâm quả xét suy

Mười một, mười hai bởi cũng tùy
Có hỷ hoặc khi không có hỷ
Xét suy có lúc quả thiện lành

Có khi quả bất thiện cũng sanh
Bảy tốc hành tâm thọ hỷ thì

Hai tâm đăng ký cũng hỷ theo
Bảy tốc hành tâm khởi thọ ưu

Thì hai đăng ký là thọ xả
Bảy tốc hành tâm sinh thọ xả
Thì hai đăng ký cũng xả theo.
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6. LẤY SẮCKHÔNGTHỰCLÀMĐỐI TƯỢNG
Phân biệt thiện tâm lộ ý môn
Trên sắc không thực chỉ có hai
Tác ý không sai thì tâm thiện
Tùy theo hiểu biết khởi lên dài

Ví dụ khi lấy sắc biểu tri
Thì tác ý rằng: sắc biểu tri

Hoặc biểu tri này là sắc pháp
Thì một ý môn, bảy tốc hành

Dòng tâm tịnh hảo thiện khởi sanh
Vì nó là trạng thái sắc thôi

Bỏ qua tam tướng bất tịnh rồi
Mười sắc không thực đều như vậy

Phân biệt tuệ tri nó đủ đầy.

7. PHÂNBIỆT THAMTÀKIẾN
Phân biệt tâm tham lộ ý căn

Tuệ tri sắc pháp đã thực hành
Dựa trên tác ý tâm tà kiến

Sắc là tịnh đẹp sẽ khởi tham
Hoặc khởi tác ý sắc là thường
Sắc là lạc, ngã cũng khởi tham

Lộ tham tà kiến: một hướng tâm
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Bảy dòng đổng lực của tham tà
Gồm bảy biến hành, sáu biệt cảnh
Bốn biến hành si với một tham
Cộng thêm tà kiến, với thức tâm
Hoặc do người xúi khởi hôn trầm
Gồm đủ hai hai danh pháp sinh

Nếu không xúi giục khởi hai mươi
Nếu hỷ không sinh còn mười chín

Sau đó hai dòng đăng ký sinh
Tâm tham tà kiến ở nơi mình
Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành

Thuần thục tuệ tri tham tà kiến
Do phi tác ý nó khởi sanh.

8. PHÂNBIỆT THAMNGÃMẠN
Tâm tham ngã mạn muốn phân ra

Tuệ tri sắc thực ở căn ta
Khởi lên tác ý sự kiêu sa

Rằng chỉ có ta mới làm được
Như là phân biệt sắc Rūpa

Thì tham ngã mạn sẽ khởi lên
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Giống tham tà kiến đã làm trên
Khởi một ý môn thức đến cần
Bảy tốc hành sau sẽ khởi dần

Gồm bảy biến hành, sáu biệt cảnh
Bốn biến hành si với một tham

Cộng thêm ngã mạn với thức tâm
Hoặc do người xúi khởi hôn trầm
Gồm đủ hai hai danh pháp sinh

Nếu không xúi giục khởi hai mươi
Nếu hỷ không sinh còn mười chín

Sau đó hai dòng đăng ký sinh
Tâm tham ngã mạn ở nơi mình
Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành

Thuần thục tuệ tri tham ngã mạn
Do mình tự mãn nó khởi sanh.

9. PHÂNBIỆT TÂMSÂN
Phân biệt tâm sân ở ý căn

Tuệ tri sắc pháp đã thực hành
Lấy một sắc thôi rồi tác ý
Sắc này xấu xí sẽ khởi sân
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Khởi một ý môn thức đến cần
Bảy dòng đổng lực khởi lên dần

Gồm bảy biến hành năm biệt cảnh
Tâm hỷ không sinh, có thọ ưu
Bốn biến hành si với một sân

Nếu như xúi giục khởi hôn trầm
Cộng một thức tâm bằng hai mươi
Nếu không xúi giục còn mười tám

Sau đó hai dòng đăng ký sinh
Tâm sân tức giận ở nơi mình
Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành
Thuần thục tuệ tri sân tức giận

Do mình chán ghét nó khởi sinh.

10. SÂNTẬTĐỐ (GHENTỊ)
Tâm sân tật đố muốn phân ra

Thì cũng tuệ tri sắc rūpa
Tác ý ghét ghen mong người khác

Trở nên thất bại hả lòng ta
Rồi một ý môn thức đến cần

Bảy dòng đổng lực sẽ khởi dần

111



Gồm bảy biến hành năm biệt cảnh
Với một thức tâm có thọ ưu

Bốn biến hành si với một sân
Cộng thêm tật đố là mười chín
Nếu như xúi giục khởi hôn trầm

Thì sẽ là hai mươi mốt tâm
Nếu không xúi giục còn mười chín

Sau đó hai dòng đăng ký sinh
Tâm sân tật đố ở nơi mình

Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành
Thuần thục tuệ tri sân tật đố

Do mình ghen ghét nó khởi sinh.

11. SÂNXANLẬN (BỎNXẺN)
Tâm sân bỏn xẻn muốn phân ra

Thì cũng tuệ tri sắc rūpa
Tác ý xan tham giữ khư khư

Mong rằng ta sẽ không chia sẻ
Những gì ta có chẳng cho ai
Rồi một ý môn thức đến cần
Bảy tâm đổng lực sẽ khởi dần
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Gồm bảy biến hành năm biệt cảnh
Với một thức tâm, có thọ ưu
Bốn biến hành si với một sân

Cộng thêm bỏn xẻn là mười chín
Nếu như xúi giục khởi hôn trầm

Thì sẽ là hai mươi mốt tâm
Nếu không xúi giục còn mười chín

Sau đó hai dòng đăng ký sinh
Tâm sân bỏn xẻn ở nơi mình
Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành
Thuần thục tuệ tri sân bỏn xẻn
Do mình keo kẹt nó khởi sinh.

12. SÂNHỐIHẬN
Tâm sân hối hận muốn phân ra

Thì cũng tuệ tri sắc rūpa
Khởi lên tiếc nuối hận cho ta

Sao không thiền tập sớm hơn mà
Vậy là hối tiếc đã khởi sinh
Rồi một ý môn thức đến cần
Bảy tâm đổng lực sẽ khởi dần
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Gồm bảy biến hành năm biệt cảnh
Với một thức tâm, có thọ ưu
Bốn biến hành si với một sân

Cộng thêm hối hận là mười chín
Nếu như xúi giục khởi hôn trầm

Thì sẽ là hai mươi mốt tâm
Nếu không xúi giục còn mười chín

Sau đó hai dòng đăng ký sinh
Tâm sân hối hận ở nơi mình
Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành
Thuần thục tuệ tri sân hối hận
Do mình tiếc nuối nó sinh dần.

13. SI PHÓNGDẬT
Tâm si phóng dật muốn phân ra

Thì cũng tuệ tri sắc rūpa
Tác ý nhìn vào tâm phóng dật
Lang thang đây đó sẽ hiện ra

Vậy là tâm phóng dật khởi sinh
Cũng một ý môn thức đến cần
Bảy tâm đổng lực khởi lên dần
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Gồm một thức tâm thọ xả si
Với bảy biến hành bốn biệt cảnh
Hai tâm: dục, hỷ không cùng đi
Bốn biến hành si bằng mười sáu
Sau đó hai dòng đăng ký sinh
Tâm si phóng dật ở nơi mình
Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành
Thuần thục tuệ tri si phóng dật
Vì nó lang thang nó khởi sinh.

14. SI HOÀINGHI
Tâm si hoài nghi muốn phân ra

Thì cũng tuệ tri sắc rūpa
Tác ý khởi lên sự hoài nghi

Không biết cái này là sắc chi?
Thì sự hoài nghi đã khởi sinh
Cũng một ý môn thức đến cần
Bảy tâm đổng lực khởi lên dần
Gồm một thức tâm thọ xả si

Với bảy biến hành, biệt cảnh ba
Thắng giải, hỷ, dục không sinh ra
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Bốn biến hành si cộng hoài nghi
Là vừa mười sáu pháp tuệ tri
Sau đó hai dòng tâm đăng ký
Si nghi sinh khởi tuệ tri rồi
Lần lượt làm trên cả sáu căn
Mỗi lần một sắc đã thực hành
Thuần thục tuệ tri si hoài nghi.

15. TÂMLỘNGŨMÔN
Ngũ môn hướng đến cảnh trần

Từ căn đến cảnh tâm dần khởi sinh
Ở trên lộ nhãn của mình

Ngũ môn hướng cảnh tâm tình mở ra
Nhãn thức biết cảnh trần sa

Tiếp thâu nhận lấy cũng là tự nhiên
Sét xuy cũng khởi lên liền

Theo sau xác định thiện hiền, xấu xa
Tùy theo tác ý của ta

Tốc hành tâm khởi để mà nhận ghi
Bảy dòng liên tục duy trì

Bảy dòng tạo nghiệp còn tùy lộ tâm
Tham, sân, si, nghiệp lỗi lầm
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Sau này ác quả nơi tâm khổ hành
Thiện tâm tịnh hảo khởi sanh

Sau này thiện quả an lành thân tâm
Hai dòng đăng ký âm thầm

Theo sau bảy tốc hành tâm nghiệp này
Ý môn mình cũng khởi ngay

Bắt cùng cảnh ấy tâm tình sinh ra
Một là ý biết trần sa

Bảy tốc hành cũng như là ở trên
Hai tâm đăng ký khởi lên

Vậy là lộ nhãn của mình đã qua
Như trên thì sẽ hiểu ra

Nhĩ, tị, thiệt, thân cũng là như trên.

16. CẢNHMÀU-LỘNGŨMÔN
Phân tiến trình tâm của cảnh màu

Thực hành tứ đại ở trên thân
Hướng lên con mắt tuệ tri dần
Tịnh sắc thấy màu sẽ khởi lên

Ngũ môn hướng đến mười một tâm
Từ tâm thức… đến tâm thắng giải

Nhãn thấy cảnh màu khởi tám tâm
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Từ tâm thức… đến tâm tác ý
Tiếp thâu tâm tiếp nhận cảnh màu

Cũng mười một tâm thức… thắng giải
Xét suy quả bất thiện sinh lên

Cũng mười một tâm thức… thắng giải
Xét suy quả thiện theo thọ xả

Cũng mười một tâm thức… thắng giải
Xét suy quả thiện theo thọ hỷ

Mười một thêm hỷ bằng mười hai
Xác định mười hai thức đến cần

Xác định cũng là tâm tác ý
Nếu là như lý thì khởi thiện nhân

Nếu phi như lý ác khởi dần
Ở bảy tốc hành sau xác định

Hai dòng đăng ký cũng khởi sinh
Tiếp theo lộ ý của tâm mình

Cũng hướng đến màu làm đối tượng
Khởi một ý môn thức đến cần

Bảy dòng đổng lực khởi lên dần
Cũng như đổng lực sau suy xét

Tùy theo tác ý nó sinh lên
Hai dòng đăng ký cũng như trên
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Tương tự như thế phân biệt thêm
Lộ thanh tịnh nhĩ nghe âm thanh
Lộ mùi tịnh tị ngửi mùi hương
Lộ thiệt tịnh tỵ nếm vị ngon

Lộ thân xúc chạm vào đặc tính
Của đất, lửa, gió sinh lộ thân

Ngũ môn là căn hướng cảnh trần
Các tiến trình tâm khởi lên dần
Tuệ tri phân biệt tâm mình khởi
Là bởi căn môn hướng cảnh trần.

17. PHÂNBIỆT SẮCBÊNNGOÀI
Thực hành tứ đại trên thân

Hướng lên y áo dần dần tỏa lan
Y áo lập tức vỡ tan

Thành sắc thời tiết, tỏa lan thực hành
Sàn nhà lan đến tường thành

Đồ dùng vật dụng thực hành phân ra
Tuệ tri thời tiết rūpa

Cỏ cây hoa lá gần xa lan dần
Núi non, nhà cửa, phố phường

Tiền vàng vật dụng một đường tuệ tri
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Dù cho bất cứ vật gì
Tâm mình hướng đến vậy thì phân ra

Thành sắc thời tiết rūpa
Sau rồi hướng đến người ta thực hành

Hướng tâm vào một chúng sanh
Mười hai đặc tính thực hành phân ra

Sáu căn sắc pháp rūpa
Tuệ tri lần lượt phân ra đủ đầy.

18.DANHSẮCBÊNNGOÀI
Nhập thiền hơi thở định sâu

Phân chia danh pháp mở đầu bên trong
Ý môn, chuẩn bị, cận hành

Chuyển tộc, an chỉ thực hành nāma
Ý môn tổng hợp rūpa

Sắc thân, sắc tánh cùng là trái tim
Sắc tâm, thời tiết, thức ăn

Sắc này danh ấy thực hành tuệ tri
Bên ngoài cũng vậy hành trì

Trên người có định vậy thì phân ra
Sắc, danh như ở trong ta

Sơ, nhị, tam, tứ vậy mà hành thêm
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Các tầng thiền chứng đã hành
Trong ngoài phân biệt sắc danh một lần

Các tâm dục giới ý môn
Dựa trên sắc pháp thực hành phân ra

Sắc danh trong ý của ta
Sắc danh trong ý người ta bên ngoài

Các tâm dục giới ngũ môn
Danh nào sắc ấy thực hành phân ra

Nhãn thức sinh với rūpa
Ở trên con mắt mà ta đã hành
Các dòng tâm khác thì sanh

Cùng với các sắc hiện hành ở tim
Nhĩ thức cùng sắc ở tai

Tị, thiệt, thân thức một bài như trên
Các tâm, ngũ hướng, tiếp thâu

Xét suy, xác định, đổng lực, đăng ký
Đều sinh cùng sắc ở tim

Thực hành lần lượt mỗi lần một căn
Bên trong rồi đến bên ngoài

Thiện rồi bất thiện trong ngoài tuệ tri.
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1. PHÂNBIỆTNGHIỆP LUÂN
&PHIỀNNÃOLUÂN

Chắp tay kính lễ Phật Đà
Cúng dâng đèn nước tạo ra nghiệp lành

Khởi lên ước nguyện tái sanh:
“Làm người tinh tấn tu hành xuất gia”

Lúc này có thể phân ra
Nghiệp luân, phiền não vậy là khởi sinh

Vô minh: ảo tưởng về mình
Muốn sinh nhân thế thực tình ngu si

Lộ tham tà kiến tuệ tri
Hai mươi danh pháp vậy thì phân ra

Tham ái: yêu mến thân ta
Cũng tham tà kiến phân ra tâm hành

Chấp thủ1: do tham ái sanh
Cũng tham tà kiến tâm hành hai mươi

Nghiệp hành: dâng cúng Phật Đà

1. Vôminh – tham ái – chấp thủ đều giống nhau.
(1 Ýmôn hướng 12), (7 javana 19/20/22),

(2 đăng ký 11/12 – 32/33/34).

CHƯƠNGVII
DUYÊNSINHNĂMUẨN
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Thiện tâm đầy đủ thường là ba tư
Nếu không có tuệ ba ba

Không hỷ, không tuệ thì là ba hai
Nghiệp hữu1: từ nghiệp hành sinh

Hai dòng tâm thiện thực tình giống nhau.

2.HƯỚNGVỀTỤC SINH
Tạo xong nghiệp phiền não luân

Nhập thiền, phân biệt sắc, danh trong ngoài
Hướng tâm về quá khứ gần

Khi cúng dàng Phật nghiệp luân tạo thành
Tìm lời ước nguyện tái sanh

Nương danh sắc ấy thực hành hướng tâm
Đi về quá khứ dần dần

Những năm tháng trước đến gần tục sinh
Khởi đầu kiếp sống của mình

Ở trong bụng mẹ tục sinh đã thành
Lúc này phân biệt sắc danh2

1. Nghiệp hành – nghiệp hữu giống nhau.
(1 Ýmôn hướng 12), (7 javana 32/33/34),

(2 đăng ký 11/12 – 32/33/34).
2. Sắc tục sinh gồm có:

Sắc thân: 10, sắc tánh: 10, sắc trái tim 10.
Danh tục sinh gồm có:

Ýmôn: 12, 7 javana 34, 2 đăng ký (có hoặc không).
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Có ba sắc nghiệp hình thành đầu tiên
Sắc thân, sắc tánh, sắc tim

Ba tư danh pháp cũng tìm ở đây
Nếu không có hỷ ba ba

Tuệ tri danh sắc lúc ta hình thành.

3.HƯỚNGVỀKIẾP TRƯỚC
Phân xong danh sắc tục sinh
Lúc này tác ý mình từ đâu ra
Nghiệp gì quá khứ sâu xa

Mà có danh sắc thân ta lúc này
Hướng về quá khứ hiện ngay

Nghiệp gì đã tạo lúc này tuệ tri
Thấy mình đang tạo nghiệp gì
Cõi nào cận tử đã đi cõi này
Nghiệp luân khi đã hiện bày

Phiền não luân nương nghiệp này hiện ra
Hành – Nghiệp – Phiền não vậy là
Năm nhân quá khứ hiện ra rõ ràng.
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4. PHÂNBIỆTNHÂNQUẢ
VỚIDANHSẮCTỤC SINH
Năm nhân quá khứ đã phân

Sinh ra năm quả ở phần tục sinh
Vô minh, ái, thủ, hành, nghiệp

Sinh nên sắc-thọ-tưởng-hành-thức sinh1.

5. TÂMHỮUPHẦN
Hữu phần khởi sau tục sinh

Cùng dòng thiện quả tâm mình ba tư
Hữu phần liên tục khởi từ

Sau sinh, trước chết hầu như hữu phần
Ngoài tâm bình nhật khởi sinh

Hữu phần thường trực tâm linh duy trì

1. Vôminh: 20 sinh nên sắc tục sinh 30 sinh
Tham ái: 20 sinh nên sắc tục sinh 30 sinh
Chấp thủ: 20 sinh nên sắc tục sinh 30 sinh
Hành: 34 sinh nên sắc tục sinh 30 sinh
Nghiệp: 34 sinh nên sắc tục sinh 30 sinh

_______
Vôminh 20 sinh nên thọ tục sinh sinh
Tham ái: 20 sinh nên thọ tục sinh sinh
Chấp thủ: 20 sinh nên thọ tục sinh sinh
Hành: 34 sinh nên thọ tục sinh sinh
Nghiệp: 34 sinh nên thọ tục sinh sinh

Tương tự với tưởng/hành/thức tục sinh …

125



Gọi là hộ kiếp bởi vì
Tâm mà không khởi vậy thì mạng vong

Hữu phần cũng giống tục sinh
Cùng chung đối tượng là hình nghiệp luân.

6.NHÂNQUẢVẬNHÀNH
Năm nhân quá khứ đã phân

Duyên cho năm quả hiện thân đời này
Sắc nào từ nghiệp hiện bày

Năm nhân quá khứ duyên này phân ra
Dòng tâm uẩn quả như là:

Tục sinh, tâm quả sinh ra bước đầu
Hữu phần tâm quả theo sau

Duy trì kiếp sống nối nhau thường hằng
Cuối cùng tâm quả tử sinh

Ba tâm ngoại lộ1 tiến trình trước sau
Hàng ngày tâm quả của mình

Năm nhân quá khứ duyên sinh như là:
Nhãn thức thấy cảnh hiện ra

Nhĩ nghe thanh tiếng cũng là quả tâm

1. Ba tâm ngoại lộ:
Tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử.



Tị thức tâm quả ngửi hương
Thiệt thức tâm quả là thường vị ăn

Thân thức xúc chạm vật gì
Đều là tâm quả tuệ tri vận hành
Tiếp thâu tâm quả khởi sanh

Suy xét tâm quả dữ lành khác nhau
Hai tâm đăng ký khởi sau

Cũng là tâm quả cùng nhau vận hành
Năm nhân quá khứ khởi sanh

Năm quả hiện tại vận hành khởi sinh
Tuệ tri nhân quả thì mình

Hoài nghi đoạn diệt không sinh tâm tà
Tin sâu nhân quả thì ta

Tạo nhiều thiện nghiệp tránh xa ác hành
Hiểu ra nhân quả vận hành

Cũng là chánh kiến khởi sanh nơi mình.
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1. VÔMINH
Vô minh là sự ngu si

Do tâm tà kiến nghĩ suy lạc lầm
Vô minh ngu dốt từ tâm

Hiểu sai sự thật tưởng lầm về ta
Cái thân tứ đại thối tha

Vô minh chấp nó là ta yêu chiều
Thọ thì vui ít khổ nhiều

Vô minh chấp thọ là điều của ta
Tưởng sai tà kiến sâu xa

Vô minh chấp tưởng là ta lạc lầm
Hành là tạo tác thân, tâm

Vô minh cũng tưởng lạc lầm là ta
Thức tâm nhận biết trần sa

Vô minh chấp thức là ta hiểu đời
Vô minh tà kiến không rời

Sinh ra chấp trước cõi đời của ta
Sống trong mê muội thiết tha
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Chất chồng phiền não để mà tái sinh
Nếu không diệt được vô minh

Thì luân hồi khổ tái sinh còn dài.

2.HÀNH
Hành là tạo nghiệp vận hành

Từ thân, khẩu, ý mà thành nghiệp nhân
Hành mà đi với tham, sân

Tạo ra ác nghiệp tạo nhân chẳng lành
Ví như trộm cắp, sát sanh

Nói năng dối trá với hành tà dâm
Tạo ra ác nghiệp lỗi lầm

Cũng vì hành động với tâm mê tà
Hành là cố ý tạo ra

Nếu theo tâm thiện thì là thiện nhân
Thiện là chẳng có tham, sân

Cho nên giữ giới, chuyên cần không sai
Cho nên bố thí rộng dài

Khởi lòng kính trọng những ai thiện lành
Hướng về lợi ích chúng sanh

Là luôn tạo được phước lành cho ta
Tu tâm theo pháp Phật Đà
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Là hành cao thượng để mà vô sinh
Thiện tâm hợp trí phát sinh

Là hành cao thượng do mình tạo ra.

3. THỨC
Thức là cái biết cảnh trần

Có khi là quả của nhân đã hành
Như là cái thức tục sanh

Cái tâm hộ kiếp vận hành dài lâu
Hay là nhãn thức biết mầu

Nhĩ tai biết tiếng, mũi thì biết hương
Lưỡi thì biết vị là thường

Thức thân biết xúc mỗi đường khởi lên
Biết rồi tiếp nhận cảnh trên

Nhận rồi suy xét phải nên thế nào
Đó là thức quả thấp cao

Tùy theo nghiệp cũ thức nào khởi sinh
Thức trong hiện tại của mình
Là do tác ý mà sinh thức gì

Nếu như đi với ngu si
Lại thêm tà kiến ấy thì thức tham

Nếu như vô quý, vô tàm
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Khởi lên chán ghét thì làm thức sân
Nếu như đi với chánh chân

Có tàm, có quý thức nhân thiện lành
Nếu như trí tuệ cùng sanh

Thức này cao thượng thiện lành khởi lên
Bao nhiêu cái thức như trên

Cũng do tác ý tạo nên tâm mình.

3.DANHSẮC
Danh là tâm ý vô hình

Sắc là vật chất của mình cái thân
Danh là cái biết cảnh trần

Danh này tạo các nghiệp nhân ác, lành
Sắc làm nền tảng cho danh

Bị danh sai khiến phải hành nọ kia
Sắc căn, sắc cảnh làm nhân

Cho danh sinh khởi trên thân sắc này.

4. SÁUXỨ
Sáu xứ là sáu căn môn

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của mình
Từ đây danh sắc khởi sinh

Từ đây kiếp sống của mình diễn ra

131



Từ đây chấp trước cái ta
Từ đây sinh tử, tạo ra ác, lành
Từ đây giác ngộ thực hành

Từ đây trí tuệ thiện lành vô sinh.

5.XÚC
Xúc là xúc chạm cảnh trần

Khi căn hướng cảnh xúc phần tạo ra
Khiến cho tâm ý của ta

Sinh rồi lại diệt vậy mà khởi sinh
Xúc là nhân của tâm mình

Nếu như không xúc thực tình vô tâm
Căn luôn muốn xúc cảnh trần

Như người ta đói phải cần thức ăn.

6. THỌ
Thọ làm cảm giác khởi sinh

Thân, tâm cảm thọ của mình khác nhau
Trên thân có thọ lạc, đau

Tâm vui, tâm xả, tâm còn thọ ưu
Khi căn tiếp xúc cảnh trần

Sinh ra cảm thọ từng phần khác nhau
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Vì đời luôn sợ khổ đau
Đi tìm dục lạc càng đau khổ nhiều

Ham vui thích được yêu chiều
Càng ham vui thú càng nhiều sầu ưu

Thoáng vui, thoáng lại buồn thiu
Lạc rồi lại khổ dập dìu sinh ra

Thọ này không phải của ta
Không tham chấp thọ mới là tự do.

7. ÁI
Ái là tham luyến cảnh trần

Cũng do cảm thọ làm nhân tạo thành
Người ta ái sắc, ái thanh

Ái hương, vị, xúc kết thành lòng tham
Vô minh tà kiến mới ham

Si mê đắm nhiễm chẳng nhàm thế gian
Khiến cho lòng dạ bất an

Khiến cho tâm trí lụi tàn u mê
Chạy theo ngoại cảnh chẳng về
Kéo dài sinh tử lê thê muôn đời

Khi nào tham ái chưa vơi
Luân hồi còn mãi chưa rời tử sinh.
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8. THỦ
Thủ là chấp thủ không rời

Cũng do tham ái thủ thời sinh ra
Chấp rằng ngũ dục của ta

Gọi là dục thủ thật là tham lam
Chấp không nhân quả việc làm

Thủ về tà kiến càng tham dục trần
Chấp vào học thuyết thánh thần

Làm điều không đáng thêm phần vô minh
Chấp thân ngũ uẩn là mình

Gọi là ngã chấp tử sinh lâu dài
Cũng vì chấp thủ bền dai

Xưa nay hiếm có được ai thoát trần.

9.HỮU
Hữu là nghiệp đã hình thành

Đang chờ cho quả tái sinh nơi nào
Vô minh, tham ái ra sao

Lại thêm chấp thủ thế nào khởi sinh
Nghiệp lành nghiệp ác của mình

Tạo ra nghiệp hữu tái sinh sau này
Nghiệp lành thì hữu cũng lành

Nghiệp mà bất thiện hữu sanh đọa đày
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Hữu xưa nên có đời này
Hữu nay mới tạo sau này sinh ra

Khi nào không chấp cái ta
Không còn nghiệp hữu thì là vô sinh.

10. SINH
Sinh là theo nghiệp tái sinh

Noãn, thai, thấp, hóa do mình tạo nhân
Nghiệp xưa trổ quả dần dần

Khổ đau, hạnh phúc, tùy nhân của mình
Sinh ra đầy đủ dáng hình

Có căn, có cảnh, tâm tình khởi lên
Vô minh, tà kiến còn bền

Thì còn tham ái, tạo nên ác hành
Hận sân, trộm cắp, sát sanh

Tà dâm, nói dối, chẳng lành say sưa
Nếu như thiện nghiệp đẩy đưa

Tiếp thu chánh kiến ngăn ngừa thân tâm
Không cho làm việc lỗi lầm

Biết nghe giáo pháp tu tâm thiện lành
Từng ngày trí tuệ khởi sanh

Vô minh, ái, thủ, ác hành không sinh
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Tuệ sinh diệt hết vô minh
Không còn phiền não thì mình tự do.

11. GIÀ
Cái thân tứ đại sinh ra

Trải qua năm tháng nó già đi thôi
Răng long tóc cũng bạc rồi

Thân còng lưng kẹo mấy hồi nữa đâu
Như cây cằn cỗi héo sầu

Sâu xia đục khoét rối ngầu thảm thương
Thân già ốm yếu là thường

Sinh ra bệnh tật đau thương tháng ngày
Khi còn non trẻ đắm say

Chạy theo dục vọng đêm ngày mộng mơ
Già nua nhăn nhó bơ phờ
Thân tàn ủ rũ đợi chờ ra đi

Thân già tâm lại ngu si
Tương lai đọa xứ cũng vì cái ta

Thân già trí tuệ sâu xa
Tương lai thoát khổ thật là an vui.
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12. CHẾT
Sinh ra rồi lại chết đi

Đó là sự thật có gì lạ đâu
Sống thì tham đắm mong cầu
Chết thì buồn bã, âu sầu, bi ai

Có sinh có tử không sai
Chết rồi nằm đó chẳng ai dám gần

Có khi bệnh tật chết dần
Có khi tai họa một lần chết ngay

Có khi hành hạ đọa đày
Có khi tranh đấu chết ngay chiến trường

Có khi tàn tật đau thương
Có khi chết ở pháp trường tử sinh

Sống thì gìn giữ dáng hình
Chết rồi nó hoại, nó phình trương ra

Bọ giòi đục khoét thối tha
Mang ra nghĩa địa để mà chôn thây

Cái thân tan hoại ở đây
Ai ai cũng chết như vầy mà thôi.
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13. SẦU
Sầu là cái nỗi sầu ưu

Cái tâm đau khổ buồn thiu nỗi sầu
Sinh ra nhiều thứ mong cầu

Nếu không đạt được thì sầu khởi lên
Xưa nay tham ái vững bền

Nếu như xa cách khởi lên nỗi sầu
Xưa nay oan trái ngập đầu

Nếu không tránh được thì sầu hiện ra
Cái thân tứ đại của ta

Khổ đau, bệnh tật vậy là sầu ưu
Cuộc đời nhiều nỗi buồn thiu

Nếu chưa giác ngộ còn ưu, còn sầu.

14. BI
Bi là phiền não bi ai

Mỗi khi có cái họa tai đến mình
Bi ai than khóc sự tình

Thảm thương nên khiến cho mình bi ai.
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15. KHỔ
Khổ là nỗi khổ của thân

Mỗi khi đau đớn khổ dần hiện ra
Khổ đau trên cái thân ta

Có thân có khổ thật là khổ đau.

16. ƯU
Ưu là lo lắng ưu tư

Những khi sợ hãi quá ư muộn phiền
Ưu tư lo lắng triền miên

Khiến cho tâm trí nổi điên phát khùng.

17.NÃO
Não là ác ý với ai

Là tâm não hại kéo dài hận sân
Nếu như oán tắng ở gần

Sinh ra não hại lớn dần trong tâm
Sinh ra thù hận ngấm ngầm

Là tâm não hại ầm ầm gớm ghê.
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1. VÔMINHDUYÊNHÀNH
Vô minh ảo tưởng cho nên

Tạo ra hành động trên nền vô minh
Vô minh ảo tưởng về mình

Chấp thân ngũ uẩn thực tình là ta
Cho nên hành động tạo ra

Trở thành nghiệp lực để mà tái sinh
Vô minh không hiểu chánh tà
Muốn vui mà lại tạo ra ác hành
Vô minh tạo nghiệp sát sanh

Vô minh trộm cắp với hành tà dâm
Vô minh nói láo lỗi lầm

Vô minh nghiện rượu khiến tâm lu mờ
Vô minh tạo ác bây giờ

Sau này cho quả vô bờ thảm thê
Vô minh nên mới say mê

Cảnh trần giả tạm hả hê kiếm tìm
Vô minh nên mới đắm chìm
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Trong dòng sinh tử do mình tạo ra
Vô minh hành động xấu xa

Thì vào địa ngục hay là súc sinh
Vô minh chấp những việc lành

Vì ta tạo phước nên sanh trời, người
Vô minh chấp trước hành vi

Dù lành hay ác cũng vì hiểu sai
Nếu không học pháp Như Lai

Thì muôn đời kiếp kéo dài vô minh
Duyên cho hành động tái sinh

Khổ đau muôn kiếp do mình hiểu sai
Khi nào trí tuệ bừng khai

Vô minh diệt tận tương lai hết hành
Luân hồi chấm dứt tử sanh

Do vô minh diệt nên hành tiêu tan.

2.HÀNHDUYÊNTHỨC
Hành là nghiệp đã tạo ra

Từ trong quá khứ cũng là nguyên nhân
Thức là tâm biết cảnh trần

Cũng là quả của nghiệp nhân đã làm
Hành mà chất chứa tham, sân
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Si mê tà kiến tạo nhân ác hành
Duyên cho thức quả tái sanh

Vào trong đọa xứ chịu hành khổ thay
Duyên cho thức quả hằng ngày

Thì luôn gặp cảnh đắng cay vô chừng
Ác nhân ác quả chưa dừng

Khi nào ác nghiệp chưa ngưng vận hành
Nếu xưa đã tạo phước lành

Vì tâm hiền thiện nên hành thiện nhân
Duyên cho thức thấy cảnh trần

Mắt, tai, mũi, lưỡi nơi thân tốt lành
Thiện nhân thì quả thiện sanh

Gặp điều may mắn do hành trợ duyên
Hành xưa duyên thức ngày nay

Hành nay duyên thức ở ngày tương lai
Vì hành duyên thức không sai

Nhân duyên quả báo kéo dài tử sinh
Khi nào hành diệt thì mình

Không còn thức nữa tái sinh sẽ ngừng.
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3. THỨCDUYÊNDANHSẮC
Thức từ nghiệp đã tạo ra

Duyên cho danh sắc thân ta đời này
Thức từ thiện nghiệp lành thay

Cho quả đời này mạnh khỏe an vui
Thức từ ác nghiệp ngậm ngùi

Đời này cho quả dập vùi khổ đau
Bởi vì nhân trước quả sau

Nhân nào quả ấy thì mau làm lành
Sau này cho quả tái sanh

An vui hạnh phúc thiện lành tạo đi
Thức tâm hiện tại sân si

Duyên cho danh sắc cực kỳ xấu xa
Thức tâm từ ái sinh ra

Mặt mày nhân ái thật là dễ thương
Thức tâm tham ái thì thường

Lẳng lơ tạo dáng ướp hương ra vào
Thức tâm phóng dật ồn ào

Nay đây mai đó chỗ nào cũng đi
Thức tâm nhân ái đại bi

Mở lòng tế độ thường đi giúp người
Thức tâm hoan hỷ nói cười
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Vui khi người được những điều lành thay
Thức tâm trí tuệ hiện bày

Trang nghiêm bình tĩnh không hay hướng trần
Thức duyên danh sắc xoay vần

Tử sinh cũng bởi nghiệp trần tạo ra
Khi nào thức diệt thì ta

Không còn danh sắc vậy là vô sinh.

4.DANHSẮCDUYÊNSÁUXỨ
Danh sắc là cái thân, tâm

Duyên cho sáu xứ căn trần khởi lên
Danh là tâm sở với tâm

Cùng sinh cùng diệt âm thầm trợ duyên
Sắc là bốn đại hợp liền

Hỗ tương sinh diệt nhân duyên kết thành
Sắc làm duyên trợ cho danh

Danh làm duyên trợ cho thành sắc thân
Sắc danh khi hướng cảnh trần

Duyên cho sáu thức xoay vần khởi sinh
Thân tâm sáu xứ nơi mình

Nhân duyên hỗ trợ cứ sinh lại tàn
Khi nào danh sắc tiêu tan
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Không còn sáu xứ Niết Bàn hiện ra
Khi nào tỏ ngộ cái ta

Sắc, danh, sáu xứ chỉ là nhân duyên
Sinh lên rồi lại diệt liền

Đó là chân lý diệu huyền tuệ tri
Khi nào danh sắc diệt thì

Không còn sáu xứ tuệ tri Niết Bàn.

5. SÁUXỨDUYÊNXÚC
Sáu căn hướng đến sáu trần

Duyên cho sáu xúc xoay vần sinh ra
Sáu căn thì ở trong ta

Sáu trần là cảnh để mà mê say
Thông qua sự tiếp xúc này

Khiến cho tâm trí đổi thay không ngừng
Có khi thích thú vui mừng

Có khi sân hận quá chừng khởi lên
Có khi tham ái vững bền

Có khi chấp thủ làm nền tử sinh
Sáu căn còn chứa vô minh

Thì còn tham ái tử sinh miên trường
Khi nào giác ngộ vô thường
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Sáu căn duyên xúc không vương tục trần
Tử sinh sẽ thoát ra dần

Sáu căn tỉnh ngộ xúc trần chẳng thương
Tuệ tri mọi thứ vô thường

Không ham xúc nữa thì thường tự do.

6.XÚCDUYÊNTHỌ
Khi căn tiếp xúc cảnh trần

Duyên cho cảm thọ dần dần sinh ra
Hỷ, ưu là bởi tâm ta

Yêu hay ghét cảnh thành ra thọ này
Thản nhiên thọ xả hiện bày

Thọ thân khổ, lạc tự hay xúc gì
Xúc duyên cảm thọ mỗi khi

Căn trần tiếp xúc thọ thì khởi sinh
Vui, buồn, khổ, lạc do mình

Chạy theo trần cảnh mà sinh thọ nào
Lòng người biến đổi vì sao

Là do cảm thọ tuôn trào đổi thay
Xúc duyên cảm thọ suốt ngày

Khiến cho tâm trí đổi thay không ngừng
Khi nào xúc cảnh trần ngưng
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Không sinh cảm thọ thì ngừng khổ đau
Ý tâm xúc cảnh thanh cao

Thì luôn an lạc dồi dào khởi sinh
Tuệ tri đoạn diệt vô minh

Ngộ ra cảm thọ thì mình an vui.

7. THỌDUYÊNÁI
Thọ do sáu xúc khởi sanh

Duyên cho tham ái vận hành tử sinh
Thọ duyên ái sắc do mình

Mắt theo cảnh sắc thọ sinh ái này
Tai nghe thấy tiếng tưởng hay

Ái âm thanh ấy suốt ngày lắng nghe
Ái hương từ mũi khởi sinh

Do hương trần ấy mà mình mê say
Lưỡi duyên ái vị thường ngày
Tham ăn do ái vị này sinh ra

Thân ưa xúc chạm vậy là
Từ thân ái xúc cũng là nhân duyên

Ý ưa các pháp thì chuyên
Hướng về trần cảnh mà duyên ái trần

Lâu ngày ái ấy tăng dần
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Sinh ra chấp thủ thêm phần tử sinh
Khi nào diệt hết vô minh

Không còn tham ái thì mình tự do.

8. ÁI DUYÊNTHỦ
Ái là tham ái cảnh trần

Duyên cho chấp thủ khi dần mạnh lên
Nếu ta tham ái vững bền

Tạo ra chấp thủ ở trên ái này
Mắt mà tham ái sắc trần

Duyên cho chấp thủ muốn gần chẳng xa
Khi tai tham ái âm thanh

Duyên cho chấp thủ muốn thành của ta
Ái hương từ mũi mà ra

Duyên cho chấp thủ khó mà biệt ly
Lưỡi tham ái vị vậy thì

Sinh ra chấp thủ cực kỳ ham ăn
Thân tham xúc chạm không ngăn

Duyên cho chấp thủ cứ săn xúc hoài
Ý tham tất cả thứ này

Cho nên chấp thủ sâu dày khó ra
Gọi là dục thủ của ta
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Thêm tà kiến thủ vì là thấy sai
Lại thêm giới cấm thủ dài

Lại thêm ngã chấp thấy sai thân mình
Thủ rồi mới có tái sinh

Vì còn phiền não vô minh chưa tàn
Khi nào chứng ngộ Niết Bàn

Đoạn trừ tham ái mới tan thủ này.

9. THỦDUYÊNHỮU
Hữu là nghiệp hữu tái sinh

Cũng do chấp thủ của mình mà ra
Thủ là phiền não của ta

Đi theo nghiệp đã tạo ra hằng ngày
Nếu như nghiệp ác sâu dày

Lại thêm chấp thủ nghiệp này là ta
Duyên cho nghiệp hữu đọa sa

Ở trong ác đạo thật là đau thương
Thủ đi cùng nghiệp thiện lương

Duyên cho nghiệp hữu về phương an lành
Thủ do tà kiến khởi sanh

Chấp việc thiện lành là thực của ta
Vậy là nghiệp hữu sinh ra
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Nhân gian Thiên giới để mà thọ sinh
Cũng vì tham ái vô minh

Cũng vì chấp thủ việc mình tạo ra
Tùy theo thiện, ác của ta

Tương lai mình sẽ sinh ra nơi nào
Thì xem chấp thủ ra sao

Thì xem nghiệp hữu nơi nào tái sinh
Khi nào chấm dứt vô minh

Tiêu tan chấp thủ thì mình ngộ ra
Con đường giải thoát phải là

Không còn nghiệp hữu thì ta Niết Bàn.

10.HỮUDUYÊNSINH
Hữu là nghiệp đã tạo ra

Sinh là hiện tại thân ta đời này
Do xưa nghiệp hữu thiện lành

Duyên cho tái tục mới thành nhân thân
Luân hồi sinh tử xoay vần

Khi nào tạo ác thì thân đọa đày
Khi nào thiện hữu sâu dày

Duyên sinh thiện thú đời này thanh cao
Tương lai mình sẽ ra sao
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Thì xem nghiệp hữu thế nào sẽ hay
Việc làm thiện, ác đã bày

Theo mình đi mãi đời này đời sau
Duyên sinh hỗ trợ lẫn nhau

Tử sinh biết đến khi nào thoát ra
Khi nào giác ngộ về ta

Vô thường sinh diệt vậy mà tuệ tri
Diệt tham, chấp thủ, ngu si

Không còn nghiệp hữu nữa thì vô sinh.

11. SINHDUYÊNGIÀ,CHẾT
Sinh là từ lúc tái sinh

Duyên cho già, chết vì mình sinh ra
Có sinh thì phải có già

Đó là sự thật ai mà chẳng hay
Chết là sự thật đắng cay

Sinh thì phải tử điều này chẳng sai
Sầu, bi, ưu, não, khổ dài

Sinh duyên cho những bi ai cuộc đời
Kiếp người dài ngắn chơi vơi

Từ đây mình sẽ sống đời ra sao
Tương lai rồi sẽ thế nào

151



Ngục sâu, ngạ quỷ hay vào súc sinh
Nhân gian, Thiên giới do mình
Luân hồi các nẻo tái sinh xa gần

Từ đây giác ngộ chánh chân
Đoạn trừ phiền não thì dần ngộ ra

Không sinh thì chẳng có già
Không sinh không tử mới là an nhiên

Không sinh chẳng có muộn phiền
Không sinh là pháp hiện tiền vô vi

Khi nào diệt hết ngu si
Luân hồi sẽ dứt vô vi thoát trần.

12.DUYÊNSINHTHUẬN
Ngu si tà kiến vô minh

Duyên cho hành động của mình nghiệp nhân
Hành duyên cho thức khởi dần

Hành nhân quá khứ thức phần đời nay
Thức duyên danh sắc thân này

Thức nhân quá khứ đời này sắc danh
Thức trong hiện tại khởi sanh

Duyên cho danh sắc hiện hành trong ta
Danh sắc duyên sáu xứ là

Sáu căn, danh sắc vậy mà duyên nhau
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Sáu xứ duyên xúc như sau
Căn, trần, với thức gặp nhau tạo thành

Xúc duyên cho thọ khởi sanh
Để mà trải nghiệm thọ hành sinh ra

Thọ duyên cho ái thiết tha
Ái là lưu luyến chẳng xa muốn gần

Ái duyên chấp thủ sinh dần
Chấp rồi giữ chặt ở gần chẳng xa

Thủ duyên cho hữu sinh ra
Hữu là nghiệp đã tạo ra vận hành

Hữu duyên cho sự tái sanh
Khởi đầu kiếp mới nên thành tử sinh

Sinh duyên già chết thân mình
Sầu, bi, ưu, não, khổ sinh suốt đời

Duyên sinh là vậy chẳng rời
Tử sinh nhiều kiếp nhiều đời lắm thay

Duyên sinh mắt xích đã bày
Muốn luân hồi đoạn từng ngày tu tâm

Khi nào trí tuệ uyên thâm
Vô minh, ái, thủ, ngấm ngầm tiêu tan

Khi nào chứng ngộ Niết Bàn
Luân hồi sẽ đoạn mới tan xích xiềng.
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13.DUYÊNSINHNGƯỢC
Già, đau, bệnh, chết do đâu?

Nguyên nhân từ bước khởi đầu tái sinh
Tại sao lại có thân mình?

Bởi vì nghiệp lực tái sinh đời này
Do đâu nghiệp ấy tỏ bày?

Bởi vì chấp thủ nghiệp này sinh ra
Nguyên nhân chấp thủ ấy là

Do tâm tham ái sinh ra thủ này
Nguyên nhân tham ái từ đâu?

Từ trong cảm thọ ái sâu tạo thành
Nguyên nhân gì thọ khởi sanh?

Vì căn xúc cảnh mà thành thọ sinh
Nhân gì xúc ấy hiện ra?

Vì do sáu xứ ấy là nguyên nhân
Từ đâu sáu xứ hiện dần?

Từ trong danh sắc là nhân xứ này
Từ đâu danh sắc thân này?

Từ nơi thức nghiệp thân này tái sinh
Từ đâu thức ấy hiện hình?

Do hành tạo nghiệp mà sinh thức này
Từ đâu hành ấy hiện bày?
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Vô minh là gốc hành này khởi sinh
Tại sao lại có vô minh?

Bởi vì ngu dốt của mình từ lâu
Vô minh là cái đi đầu

Duyên hành, duyên thức khởi đầu tái sinh
Duyên cho danh sắc dáng hình

Duyên cho sáu xứ của mình sinh ra
Duyên cho xúc chạm trần sa

Duyên cho cảm thọ vậy là ái sinh
Duyên cho thủ hữu nơi mình

Duyên cho tái tục thân hình ngày nay
Duyên cho sầu khổ đời này

Già, đau, bệnh, chết từng ngày trong ta
Tử sinh cứ vậy diễn ra

Luân hồi bất tận thực là duyên sinh
Khi nào đoạn được vô minh

Luân hồi sẽ đoạn duyên sinh mới tàn.
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1.NHÂNDUYÊN
Cái gì cũng có nguyên nhân

Có duyên hỗ trợ góp phần tạo ra
Nhân duyên ở chính thân ta

Ba nhân bất thiện tạo ra chẳng lành
Ba nhân hiền thiện khởi sanh

Tạo ra công đức phước lành an vui
Tham là nhân của chôn vùi

Duyên cho đọa xứ ngậm ngùi khổ đau
Sân là nhân của ngục sâu

Duyên cho quả báo dài lâu đọa đày
Si là ngu dốt chẳng hay

Duyên sinh cầm thú suốt ngày ngu si
Ba nhân bất thiện bỏ đi

Ba nhân hiền thiện vậy thì khởi lên
Vô tham thanh tịnh vững bền

Duyên sinh giải thoát vượt trên tục trần
Vô sân hiền thiện là nhân
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Duyên cho từ ái cõi trần lạc an
Vô si trí tuệ muôn ngàn

Duyên cho giác ngộ Niết Bàn vô sinh
Nhân duyên gieo tạo do mình

Từ trong quá khứ quả sinh đời này
Gieo nhân tốt xấu hôm nay

Duyên cho quả báo ở ngày tương lai
Nhân nào quả ấy không sai

Từ trong tâm thức mở khai đời mình
Nhân duyên quả báo thực tình

Hướng về tâm để hết mình tu tâm.

2. CẢNHDUYÊN
Sáu căn hướng sáu cảnh trần

Duyên cho tâm thức dần dần khởi sinh
Tùy theo ngoại cảnh tâm mình

Nhiễm ô, thanh tịnh, khởi sinh chánh tà
Cảnh trần ô nhiễm tâm ta

Cũng do tâm ấy nhiễm tà từ lâu
Vô minh tham ái thâm sâu

Không hay thật giả nên cầu dục tham
Nếu tâm có tuệ thì nhàm
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Cảnh trần giả tạm không làm động tâm
Nếu như muốn tránh lỗi lầm

Thì nên tránh cảnh khiến tâm chẳng lành
Ở nơi thanh tịnh thực hành

Tu tâm ngày tháng thiện lành khởi sinh
Ngày ngày tâm trí tịnh minh

Cảnh trần vô nhiễm thì mình thanh cao.

3. TRƯỞNGDUYÊN
Bốn tâm mạnh mẽ khởi lên

Gọi là duyên trưởng vững bền của tâm
Một là ước muốn điều gì

Gọi là dục trưởng tâm thì khởi lên
Dục tà tham đắm vững bền

Duyên cho nghiệp xấu ở trên dục này
Dục sân bất thiện khổ thay

Duyên cho những quả đắng cay nơi mình
Dục mà hướng thiện phước sinh

Nhân gian, Thiên giới tự mình lạc an
Dục mong chứng ngộ Niết Bàn

Tạo ba la mật thế gian siêu phàm
Hai là tinh tấn khởi lên

Gọi là cần trưởng vững bền mạnh thay
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Cần mà tham đắm, sân si
Duyên cho cái ác là đi sai đường

Cần mà hướng thiện phước trường
Duyên cho hạnh phúc đúng đường mà đi

Cần mà đoạn diệt ngu si
Duyên cho tuệ giác là đi Niết Bàn

Ba là ý thức khởi lên
Gọi là tâm trưởng vững bền trước tiên

Tâm mà tà kiến đảo điên
Duyên cho cái ác đọa miền khổ lao
Tâm mà hướng thiện thanh cao

Duyên cho thiện thú5 nơi nào cũng an
Thiện tâm hướng đến Niết Bàn

Duyên cho giải thoát trần gian chẳng màng
Bốn là trí tuệ khởi lên

Gọi là thẩm trưởng vững bền thiện tâm
Tuệ thì chẳng có lỗi lầm

Tạo duyên cho những thiện tâm viên thành
Tạo duyên cho những phước lành

Tạo duyên cho cõi tái sanh an nhàn

5. thiện thú: là các cõi thiện, gồm có cõi người, cõi chư
Thiên, cõi PhạmThiên.



Tạo duyên chứng ngộ Niết Bàn
Tuệ là tối thắng lạc an thiện lành.

4. VÔGIÁNDUYÊN
Vô gián là những tâm hành

Khởi lên liên tục tạo thành nhân duyên
Tâm này sinh trước diệt liền

Tâm sau tiếp nối sinh rồi diệt ngay
Dòng tâm cứ vậy đổi thay

Sinh sinh, diệt diệt từng ngày không ngưng
Thiện duyên cho thiện không ngừng

Thiện duyên vô ký không ngưng chút nào
Ác duyên cho ác truyền trao

Ác duyên vô ký tuôn trào không ngưng
Vô ký, vô ký chẳng ngừng

Vô ký duyên thiện không ngưng nối liền
Vô ký bất thiện trợ duyên

Hàng hàng, lớp lớp nối liền sinh ra
Dòng tâm là vậy trôi qua

Cho nên vô gián cũng là nhân duyên.
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5.ĐẲNGVÔGIÁNDUYÊN
Đẳng duyên với vô gián duyên

Tuy hai mà một cần chuyên không ngừng
Dòng tâm chẳng lúc nào ngưng

Nối nhau liên tục không ngừng diệt sinh
Đẳng là đúng vậy thật tình

Dòng tâm sinh diệt của mình nối nhau
Tâm này sinh trước diệt đi

Tâm sau nối tiếp duy trì diệt sinh
Hiểu ra quy luật tâm mình

Vô thường biến đổi thực tình không sai
Tâm là như vậy kéo dài

Sinh sinh, diệt diệt, không sai vô thường.

6.ĐỒNGSINHDUYÊN
Đồng sinh là sự tương đồng

Đồng sinh cùng diệt vì không xa rời
Sát na tái tục chào đời

Sắc, danh hai cái đồng thời cùng sinh
Trên thân bốn đại của mình

Đất, nước, lửa, gió cùng sinh một thời
Dòng tâm bốn uẩn chẳng rời
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Thọ, tưởng, hành, thức đồng thời sinh lên
Cái thân tứ đại làm nền

Cho y đại được sinh lên đồng thời
Tâm và tâm sở chẳng rời

Tạo ra tâm sắc đồng thời cùng sinh
Thân, tâm, danh, sắc của mình

Đôi khi nó cũng cùng sinh một lần.

7.HỖTƯƠNGDUYÊN
Hỗ tương là hỗ trợ nhau

Cùng sinh cùng diệt khổ đau chẳng lìa
Thọ, tưởng, hành, thức phân chia

Hỗ tương sinh diệt chẳng lìa trợ duyên
Đất, nước, lửa, gió cùng sinh

Giúp nhau tạo tác dáng hình đổi thay
Sát na tái tục thân này

Sắc, danh hai cái hiện bày hỗ tương
Vậy trong cuộc sống bình thường

Người người chung sống hỗ tương hợp hòa
Cùng nhau tu tập vượt qua

Biển trầm luân khổ để mà thoát ly.
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8. Y CHỈDUYÊN
Y chỉ là dựa vào nhau

Cũng là nương tựa trước sau duyên cùng
Dòng tâm bốn uẩn sinh chung
Gọi là y chỉ vì cùng nương nhau

Cái thân bốn đại khổ đau
Tựa nhau mà sống trước sau chẳng lìa

Tục sinh danh, sắc phân chia
Cả hai nương tựa chẳng lìa y duyên

Sắc tâm y chỉ nơi tâm
Sắc thân y đại nương thân đại thành

Thức tâm nương ở sắc căn
Đều là y chỉ mà thành y duyên
Cuộc đời cũng có tựa nương

Người người cũng phải biết nhường cậy nhau
Giúp người người giúp lại sau

Gọi là nương tựa cùng nhau kết thành
Không nên đấu đá tranh giành

Mà nên giúp đỡ tạo thành y duyên.
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9. CẬNYDUYÊN
Cận y là những duyên gần

Trợ nhau tương tác góp phần khởi sinh
Thiện duyên pháp thiện nơi mình

Thiện duyên bất thiện khởi sinh cũng gần
Thiện duyên vô ký cận y

Ác duyên cho ác cũng là cận duyên
Ác duyên cho thiện không xa

Ác duyên vô ký cũng là cận duyên
Vô ký vô ký tựa nương

Vô ký duyên thiện cũng thường sinh ra
Vô ký duyên ác chẳng xa

Con người cũng vậy thường là cận duyên
Thức ăn, thời tiết, chỗ nương

Cận duyên là những cái thường trợ nhau
Cũng vì có trước có sau

Nhân duyên tương tác cùng nhau kết thành.

10. TIỀN SINHDUYÊN
Tiền là đi trước mở đường

Tạo duyên cho những pháp thường đi sau
Sắc căn cùng với sắc trần

164



Duyên cho tâm thức khởi dần sinh ra
Sáu căn, sáu cảnh cũng là

Tiền sinh đi trước để mà làm nhân
Tâm từ căn hướng cảnh trần

Sắc luôn sinh trước tinh thần theo sau.

11.HẬU SINHDUYÊN
Hậu là những cái có sau

Duyên cho cái trước cùng nhau kết thành
Tâm mình nương sắc khởi sanh

Duyên cho thân thể tạo thành thân tâm

12. TRÙNGDỤNGDUYÊN
Trùng dụng là một pháp gì

Luôn luôn sinh khởi vậy thì trùng duyên
Tâm thiện sinh trước diệt rồi

Duyên cho tâm thiện lại hồi sinh sau
Bởi vì hai cái trùng nhau

Là duyên trùng dụng cùng nhau tạo thành
Ác sinh ác lại khởi sanh

Cũng là trùng dụng tạo thành ác duyên
Vô ký không ác không hiền

Sinh sinh diệt diệt liên miên cũng trùng.
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13.NGHIỆPDUYÊN
Nghiệp từ quá khứ là nhân

Thân, tâm là quả thọ dần nghiệp xưa
Thiện nhân quá khứ đẩy đưa

Phước lành hiện tại truyền thừa nghiệp nhân
Ác nhân quá khứ tạo rồi

Khổ đau hiện tại liên hồi xảy ra
Ngay trong hiện tại tâm ta

Cố tình hướng thiện vậy là tạo nhân
Tương lai nghiệp quả phước phần
Cố tình làm ác là nhân chẳng lành

Tương lai ác quả khởi sanh
Rồi mình lại chịu khổ hành thân tâm

Khi nào không tạo lỗi lầm
Khi nào giác ngộ thân tâm tịnh lành

Khi nào chấm dứt tử sanh
Thì dòng nghiệp lực vận hành tiêu tan

Khi nào chứng ngộ Niết Bàn
Không còn nghiệp nữa mới an thật tình.
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14. QUẢDUYÊN
Quả là quả báo hiện bày

Từ nhân quá khứ đến ngày trổ ra
Nếu như thiện quả thì ta

Gặp điều may tốt thật là an vui
Nếu như ác quả dập vùi

Thì ta đau khổ ngậm ngùi bi ai
Nhân nào quả đấy không sai

Gắng mà tạo lấy tương lai an lành.

15. VẬT THỰCDUYÊN
Thức ăn nuôi dưỡng cái thân

Suốt đời hối hả tạo nhân khổ này
Nuôi tâm cũng phải suốt ngày

Tìm mồi cho nó khổ này kém chi
Xúc là vật thực bởi vì

Tâm không xúc cảnh tâm thì héo hon
Tư là tạo nghiệp để còn

Duy trì mạng sống mỏi mòn mong manh
Thức là nhận biết khởi sanh

Nếu không biết cảnh thì thành vô tri
Bốn duyên vật thực duy trì

Thân tâm tồn tại được vì có ăn.
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16. QUYỀNDUYÊN
Quyền là những cái có quyền

Điều hành cai quản tạo duyên vận hành
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình

Quyền duyên tâm thức khởi sinh hằng ngày
Sắc quyền nơi sắc nghiệp sanh

Duyên cho mình được trưởng thành tự thân
Danh quyền tâm thức là nhân

Duyên cho tâm với sắc tâm khởi hành
Quyền là cai quản trọn lành

Duy trì sự sống khởi sanh nơi mình
Nếu như quyền ấy hy sinh

Cuộc đời chấm dứt mạng mình cũng vong.

17. THIỀNDUYÊN
Có năm chi pháp làm nhân

Cho tâm trú ở cảnh dần thâm sâu
Tầm mà hướng thiện đi đầu

Thì tâm tỉnh giác thâm sâu mạnh dần
Tứ là bám sát không rời

Vì không do dự không lơi bám vào
Hỷ là thích thú cao trào
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Hỷ sinh sân diệt dồi dào hân hoan
Lạc là thoải mái lạc an

Lăng xăng tự diệt lạc tăng an lành
Định là tĩnh lặng khởi sanh

Loại trừ tham dục định hành càng sâu
Năm chi thiền ấy đi đầu

Duyên cho tâm được lắng sâu thiện lành
Tâm thiền cao thượng khởi sanh

Cũng do người ấy thực hành thiền duyên.

18.ĐẠODUYÊN
Đạo là bát chánh các chi

Duyên người tu đạo ra đi đúng đường
Một là chánh kiến tỏ tường

Thấy ra sự thật thấy đường để đi
Hai là chân chánh tư duy

Hướng về đường ấy mà đi khỏi lầm
Ba là chánh ngữ nói năng

Nói điều đáng nói, không văng nói xàm
Bốn là chánh nghiệp đã làm

Hướng về thiện nghiệp không làm ác nhân
Năm là chánh mạng nuôi thân
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Kiếm ăn chân chánh tạo nhân thiện lành
Sáu là tinh tấn thiền hành

Siêng năng tinh tấn thiện lành phát sinh
Bảy là chánh niệm nơi mình

Vì tâm hướng chánh niệm sinh chẳng tà
Tám là thiền định sâu xa

Định sâu trí sáng cũng là đạo duyên
Thực hành bát chánh cần chuyên

Thì nhanh giải thoát khỏi miền khổ lao.

19. TƯƠNGƯNGDUYÊN
Tương ưng là pháp cùng nhau

Dòng tâm bốn uẩn chẳng sau trước gì
Cùng sinh cùng diệt vậy thì

Cùng chung số phận là vì tương ưng
Nhân duyên hòa hợp quá chừng

Không gì chia rẽ tương ưng vận hành
Dòng tâm cùng diệt cùng sanh

Vì không sau trước nên thành tương ưng.
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20. BẤT TƯƠNGƯNGDUYÊN
Bất tương là bởi dị thường

Vì không chung một con đường tử sinh
Sắc thân tứ đại của mình

Không cùng tâm thức diệt sinh một lần
Nhưng luôn là chỗ tạo nhân

Để cho tâm thức xoay vần khởi sinh
Cái tâm chẳng có dáng hình

Chẳng cùng tứ đại diệt sinh nhưng mà
Trợ duyên cho sắc của ta

Thường trong trạng thái hài hòa thân tâm
Không tương nhưng vẫn âm thầm

Giúp nhau tồn tại nẩy mầm sinh sôi
Thân tâm đâu có cái tôi

Nhân duyên sinh diệt, diệt rồi lại sinh
Tu cho nó hết vô minh

Thân tâm diệt hết lặng thinh Niết Bàn.

21.HIỆNHỮUDUYÊN
Cùng sinh hiện hữu ở đời

Giúp nhau là pháp hợp thời nhân duyên
Dòng tâm cùng khởi lên liền
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Gọi là hiện hữu nhân duyên hợp thời
Sát na tái tục đầu đời

Sắc danh hiện hữu trong thời thọ thai
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình

Duyên cho năm thức cùng sinh một thời
Sắc, thanh, hương, vị, xúc trần

Trợ cho năm thức góp phần hiện ra
Năm trần duyên ý thức ta

Cũng là hiện hữu vì là cùng sinh
Sắc duyên ý giới mà thành

Duyên cho các ý khởi sanh đồng thời
Người ta cùng sống trên đời

Giúp nhau những lúc hợp thời nhân duyên
Không nên phân biệt vùng miền

Cùng sinh thì phải thiện hiền giúp nhau
Cho đời vơi bớt khổ đau

Cùng sinh thì phải giúp nhau thiện lành.

22. VÔHỮUDUYÊN
Vô hữu là chẳng cùng nhau

Không hề gặp mặt vẫn giàu nhân duyên
Dòng tâm sinh khởi diệt liền
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Duyên cho tâm khác nối liền sinh lên
Diệt sinh, sinh diệt như trên
Gọi là vô hữu trên nền tử sinh

Thế gian vạn vật hữu hình
Luôn luôn biến đổi diệt sinh vô thường

Thế gian đâu có cửu trường
Diệt sinh, sinh diệt vô thường vậy thay

Đời xưa duyên trợ đời nay
Nhân duyên biến đổi tỏ bày đó thôi.

23. LYKHỨDUYÊN
Ly khứ là sự lìa nhau

Dòng tâm sinh diệt trước sau nối liền
Tâm này sinh diệt tạo duyên

Cho dòng tâm khác nối liền sinh ra
Giống như vô hữu vậy mà

Nhân duyên ly khứ thật là không sai
Cuộc đời quá khứ tương lai

Tuy hai nhưng cũng một bài ly duyên.
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24. BẤT LYDUYÊN
Bất ly là chẳng lìa nhau

Cũng như hiện hữu trước sau chẳng lìa
Thân tâm nào chẳng phân chia

Bất ly duyên ấy chẳng lìa khỏi nhau
Cùng sinh, cùng diệt, khổ đau

Cùng chung số phận bên nhau vô thường.
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1.MƯỜI CÁCHQUÁNVÔTHƯỜNG
Có mười cách quán vô thường

Ở trên danh sắc mở đường tuệ tri
Thấy ra các pháp hữu vi

Vô thường giả tạm tuệ tri vững vàng
1. Aniccato: Vô thường là sự vô thường
Bởi vì danh sắc không trường cửu lâu
2. Palokato: Vô thường sụp đổ hiểm sâu

Bởi vì nó chẳng trụ lâu bao giờ
3.Calato: Vô thường dao động vật vờ
Bởi vì nó chẳng bao giờ đứng yên

4. Pabbanguto: Vô thường phá hủy đảo điên
Bởi vì nó chẳng an nhiên chút nào

5. Addhuvato: Vô thường bất ổn vì sao
Bởi vì nó chẳng lúc nào bình yên

6. Vipariṇāmadhammato: Vô thường biến đổi
liên miên

Bởi vì nó tạo các duyên chẳng lành
7. Asārako: Vô thường yếu ớt mỏng manh
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Vì không vững chắc vừa thành đã tan
8. Vibhavato: Vô thường hoại diệt bất an
Bởi vì sinh diệt điêu tàn quẩn quanh

9.Maraṇadhammato: Vô thường chết chóc tử sinh

Bởi vì sinh tử, tử sinh vô thường
10. Sankhatato: Vô thường tạo nghiệp vận hành
Luôn trong trạng thái diệt sanh không ngừng

Tập mười pháp quán vô thường
Diệt trừ tà kiến chấp thường trong ta

Mỗi ngày trí tuệ sáng ra
Mỗi ngày tuệ giác thật là thâm sâu.

2.HAIMƯƠI LĂMCÁCHQUÁNKHỔ
Hai mươi lăm cách quán khổ đau
Ở trên danh sắc trước sau hoại tàn

Hữu vi các pháp chẳng an
Chứa đầy đau khổ lụi tàn thảm thương

1.Dukkhato: Khổ đau là sự khổ đau
Bởi vì sinh diệt thi nhau hoành hành
2.Rogato: Khổ do bệnh tật phát sinh

3. Aghato: Khổ do mất mát nên mình khổ đau
4.Gaṇḍato: Khổ như ung nhọt thối tha
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5. Sallato: Khổ như gai nhọn thật là nhói tâm
6. Ābādhato: Khổ như dịch bệnh ỉ âm

7.Upaddavato: Khổ như tai họa ầm ầm xảy ra
8. Bhatato: Hiểm nguy khổ ấy thiết tha

9. Ītito: Kinh hoàng khổ ấy xảy ra thật tình
10.Upassagato: Khổ như hiểm họa rập rình

11. Atānato: Không ai bảo vệ cho mình khỏi đau
12. Aleṇato: Khổ không nương tựa vào đâu

13. Asaraṇato: Không nơi ẩn náu khổ sầu khởi sinh

14. Vadhakato: Khổ như kẻ sát hại mình
15. Aghamūlato: Khổ là cội gốc sinh cùng với thân

16. Ādīnavato: Khổ đau tệ hại lớn dần
17. Sāsavato: Đều do phiền não làm nhân khổ sầu

18.Mārāmasato: Khổ như cái chết đón đầu
19. Jātidhammato: Khổ vì mình đã sinh ra trên đời

20. Jarādhammato: Khổ già tan hoại hết thời
21. Byādhidhammato: Khổ thân bệnh tật suốt

đời đau thương
22.Sokadhammato: U sầu khổ não vấn vương

23.Paridevadhammo: Bi ai khổ não miên trường
24.Upasāsadhammo: Khổ như tuyệt vọng cùng

đường thiết tha
25.Samkilesadhammo: Khổ do ô nhiễm của ta
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Hai lăm cái khổ vậy mà tuệ tri
Sắc danh khổ thế tỉnh đi

Không yêu nó nữa vậy thì ngộ ra
Sắc danh chẳng phải của ta

Vô thường khiến nó thật là khổ đau.

3.NĂMCÁCHQUÁNVÔNGÃ
Có năm pháp quán tuệ tri

Sắc danh vô ngã vậy thì ngộ ra
1.Anattato: Vô ngã vì không có ta

2.Suññato: Vô ngã trống rỗng vậy mà tuệ tri
3.Parato: Vô ngã xa lạ quán đi

4.Rittato: Rỗng không vô ngã bởi vì rỗng không
5. Tucchato: Hư vô, vô ngã cũng đồng

Năm cái vô ngã đều không có gì
Tuệ tri vô ngã ngộ ra

Thân, tâm vô ngã vậy mà tuệ tri
Để mà đoạn diệt ngu si

Ai còn chấp ngã vậy thì còn ngu.
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Một, tuệ phân biệt sắc danh
Hai, tuệ phân biệt các hành nhân duyên

Ba, tuệ tam tướng tỏ tường
Bốn, tuệ sinh diệt không trường cửu lâu

Năm, tuệ hoại diệt thâm sâu
Sáu, tuệ kinh cảm bắt đầu khởi sinh

Bảy, tuệ thấy sự hiểm nguy
Tám, tuệ nhàm chán yếm ly xa dần

Chín, tuệ muốn thoát cõi trần
Mười, tuệ giản trạch đang cần thoát ly

Mười một, hành xả hữu vi
Mười hai, thuận thứ là đi không về

Mười ba, chuyển tộc bước qua
Mười bốn, Tuệ Đạo thăng hoa Niết Bàn

Mười lăm, Tuệ Quả lạc an
Mười sáu, phản khán tâm can đạo hành.
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1. TUỆ TRI SẮCDANH
Sắc danh là cái thân tâm

Tưởng tri tà kiến lạc lầm chấp ta
Thực hành thiền tuệ phân ra

Sắc, danh chân đế vậy là tuệ tri
Sắc thân tứ đại hữu vi

Nghiệp sinh sắc nghiệp, tâm thì sắc tâm
Sắc do thời tiết sinh sôi

Sắc do vật thực ăn rồi dưỡng nuôi
Danh nương vào sắc sáu căn

Hướng ra sáu cảnh khởi sanh tâm mình
Tùy theo nghiệp lúc bình sinh

Mà danh gặp cảnh như mình muốn không
Tùy theo hiểu biết sâu, nông

Chánh, tà sinh khởi cũng đồng là danh
Nếu như tâm thiện khởi sanh

Cũng là nghiệp thiện sẽ thành thiện nhân
Nếu như bất thiện sinh dần

Gieo nhân bất thiện xoay vần tử sinh
Danh không sinh diệt một mình

Có tâm, tâm sở cùng sinh cùng tàn
Có danh hiệp thế trần gian
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Có danh siêu thế Niết Bàn sâu xa
Có danh dục giới chánh, tà

Có danh sắc giới là tâm đắc thiền
Có danh vô sắc an nhiên

Tuệ tri danh sắc hiện tiền gần xa
Trong ngoài chẳng thấy cái ta
Chỉ là danh sắc vậy mà tuệ tri.

2. TUỆQUÁNNHÂNDUYÊN
Tuệ tri quán sát nhân duyên

Có năm cách quán mình chuyên cách nào
Quán theo nhân quả trước sau

Năm nhân quá khứ khởi đầu tái sinh
Hướng về kiếp trước của mình

Nương theo phiền não luân mà tuệ tri
Lúc lâm chung thấy nghiệp gì

Vây quanh là ước nguyện gì khởi sinh
Vô minh mong có thân hình

Lại thêm tham ái kiếp mình đầu thai
Lại thêm chấp thủ không sai

Vây quanh nghiệp hữu tương lai hiện bày
Duyên cho danh sắc đời này
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Thân, tâm nghiệp quả ở ngay trong mình
Duyên cho sắc nghiệp khởi sinh

Thọ, tưởng, hành, thức tâm mình quả xưa
Nhân duyên nối tiếp truyền thừa

Đời này tạo nghiệp để chừa đời sau
Vô minh tham ái cùng nhau

Lại thêm chấp thủ kiếp sau lại thành
Vây quanh nghiệp hữu tái sanh

Đời này, đời khác, vận hành dài lâu
Khi nào chứng đắc đạo mầu

Vô minh, tham ái, thủ sâu sẽ tàn
Không còn nghiệp hữu tái sinh

Nhân duyên là vậy để mình tuệ tri.

3. TUỆ TRI TAMTƯỚNG
Tuệ tri tam tướng sắc danh

Vô thường sinh diệt các hành diệt sinh
Khổ đau bức bách trên mình
Tuệ tri vô ngã thực tình tuệ tri

Sắc, danh là pháp hữu vi
Nó luôn sinh diệt tuệ tri rõ ràng
Quán trên sắc pháp chuyển sang
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Quán trên danh pháp rõ ràng từ trong
Ra ngoài, quá, hiện, vị lai

Thực hành tuệ quán từng bài sắc danh
Phân ra năm uẩn theo hàng

Quán từng uẩn một dễ dàng sâu xa
Từ tâm dục giới chánh, tà

Đến tâm thiền định, cả ta lẫn người
Quán trên duyên khởi từng chi

Bốn mươi (to) pháp quán thực thi dần dần
Bảy lần quán pháp sắc thân

Bảy lần quán pháp danh cần tuệ tri
Quán sâu tam tướng vậy thì

Tuệ càng thêm mạnh chứng tri Niết Bàn.

4. TUỆ TRI SINHDIỆT
Tuệ tri sinh diệt bước sang

Quán sâu nhân quả mở mang trí này
Cái này sinh cái kia sinh

Nương theo duyên khởi pháp mình tuệ tri
Năm nhân quá khứ sinh thì

Duyên cho năm uẩn quả này cũng sinh
Năm nhân hiện tại nơi mình
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Duyên sinh năm uẩn dáng hình tương lai
Quán trên sự diệt theo bài

Do nhân diệt trước quả thời diệt sau
Quán thêm sinh diệt theo nhau

Vô thường, vô ngã, khổ đau hiện bày
Các chi duyên khởi pháp này

Quán thêm pháp khác tỏ bày diệt sinh
Quán trên danh sắc trong, ngoài

Quán uẩn, xứ, giới… thấy hoài diệt sinh
Tuệ còn non yếu thì mình

Thấy mười phiền não khởi sinh lúc này
Duy trì chánh trí thẳng ngay

Vượt qua phi đạo tuệ này mạnh lên
Tuệ tri sinh diệt vững bền

Đến ngày giác ngộ hướng lên Niết Bàn.

5. TUỆ TRIHOẠIDIỆT
Tuệ tri hoại diệt thực hành

Nhân sinh diệt trước quả thời diệt sau
Vô thường, vô ngã, khổ đau

Trên nhân, trên quả trước sau diệt hoài
Sắc, danh trong cũng như ngoài

184



Tuệ tri hoại diệt thấy hoài rã tan
Hữu vi các pháp bất an

Luôn trong trạng thái điêu tàn diệt vong.

6. TUỆKINHCẢM
Tuệ tri kinh cảm khởi lên

Do luôn quán pháp ở trên hoại tàn
Khởi lên kinh cảm bất an

Như con rắn ở địa bàn cùng ta
Khi xưa yêu quý thiết tha

Vì ta không biết nó là độc thay
Từ khi trí tuệ tỏ bày

Nhận ra rắn độc ở ngay trong mình
Đó là danh sắc diệt sinh

Xưa nay âu yếm vì mình ngu si
Thấy bằng con mắt tưởng tri

Cho rằng nó đẹp mới si dáng hình
Tuệ tri thấy nó diệt sinh

Ngộ ra sự thật thấy mình hoại tan
Khởi lên kinh cảm chứa chan

Hướng về tịch diệt Niết Bàn an vui.
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7. TUỆHIỂMNGUY
Tuệ tri thấy sự hiểm nguy

Ở trên danh sắc bởi vì hiểu ra
Sắc, danh đâu có cái ta

Tùy duyên sinh diệt, có mà lại không
Giống như có một ông chồng

Sống cùng bà vợ mà không biết rằng
Đó là con quỷ nhe răng

Chuyên ăn xác chết thường hằng ở bên
Sắc, danh này chẳng vững bền

Nó luôn nguy hiểm ở bên cạnh mình
Tuệ tri thiền quán phát sinh

Thấy ra nguy hiểm thì mình thoát đi
Hướng về tịch diệt vô vi

Niết Bàn tối thượng vô vi an lành.

8. TUỆNHÀMCHÁN
Tuệ tri nhàm chán sắc, danh

Từ trong thiền quán các hành diệt sinh
Xưa nay yêu quý dáng hình

Là do phiền não vô minh buộc ràng
Tuệ tri thấy rõ mình đang

186



Ở trong sinh diệt mơ màng xưa nay
Hiểm nguy là sắc danh này

Cho nên nhàm chán hiện bày khởi lên
Hướng về tịch diệt vững bền

Niết Bàn tối thượng vượt trên các hành.

9. TUỆDỤCTHOÁT
Tuệ tri muốn thoát diệt sinh

Do tâm nhàm chán của mình mạnh lên
Muốn lìa nguy hiểm ở trên

Tuệ tri dục thoát khởi lên mạnh dần
Muốn xa lìa cái tục trần

Muốn ly tham ái cái thân hoại tàn
Muốn rời ba cõi thế gian

Muốn tâm chứng ngộ Niết Bàn vô vi.

10. TUỆGIẢNTRẠCH
Tuệ tri giản trạch sinh ra

Vì tâm dục thoát trong ta rõ ràng
Ở trong trạng thái sẵn sàng

Đoạn trừ tham ái chẳng màng sắc danh
Rút lui chẳng muốn tạo hành
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Thiện cùng bất thiện chẳng sanh muốn gì
Bởi vì nhàm chán cực kỳ

Khắp trong tam giới có gì thật đâu
Tuệ tri giản trạch thâm sâu

Chỉ mong sớm thoát bể sầu tử sinh.

11. TUỆHÀNHXẢ
Tuệ tri hành xả sinh ra

Khi tâm đã được hài hòa tự nhiên
Sắc danh sinh diệt liên miên

Không yêu không ghét hiện tiền xả ly
Sắc danh các pháp hữu vi

Sinh sinh diệt diệt có gì lạ đâu
Không yêu, không ghét, không sầu
Tuệ tri đã hiểu thâm sâu các hành

Nó đều có tính diệt sanh
Cho nên mới gọi tuệ hành xả ly.

12. TUỆ THUẬNTHỨ
Tuệ tri thuận thứ sẵn sàng

Như người chuẩn bị lên đàng ra đi
Sắc danh này có nghĩa gì
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Sẵn sàng đoạn ái viễn ly xa rời
Không còn do dự chút thời

Khởi lên thuận thứ là rời thế gian
Hướng tâm thẳng đến Niết Bàn

Sẵn sàng rời khỏi thế gian tục trần.

13. TUỆCHUYỂNTỘC
Chuyển tộc là đã bước qua

Dòng đời thế tục, hòa dòng Thánh nhân
Dòng tâm phàm tục thoát dần

Dòng tâm Thánh trí thật chân hiện tiền
Từ đây giải thoát an nhiên

Từ đây thật sự thoát miền tử sinh.

14. TUỆĐẠO
Tuệ tri chánh đạo sinh ra

Là khi trí tuệ của ta viên thành
Lúc này chấm dứt khởi sanh

Chỉ còn tịch diệt pháp thành vô vi
Niết Bàn là thế tuệ tri

Pháp này vượt khỏi hữu vi phàm trần
Đoạn trừ phiền não từng phần
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Tùy theo Tuệ Đạo chánh chân đã thành
Lần đầu Tuệ Đạo khởi sanh

Đoạn trừ thân kiến, hoài nghi, thủ tà
Lần hai Tuệ Đạo sinh ra

Đoạn trừ cũng vậy nhưng mà mạnh hơn
Lần ba Tuệ Đạo chánh chơn

Đoạn trừ tham dục, giận hờn tiêu tan
Lần tư Tuệ Đạo Niết Bàn

Sạch băng phiền não dư tàn trong tâm
Không còn một chút lỗi lầm

Từ đây giải thoát khỏi tâm mê tà
Từ đây sinh tử đã qua

Từ đây tuệ giác thăng hoa thoát trần.

15. TUỆQUẢ
Tuệ Quả từ đạo sinh ra

Đạo cho quả vị thật là lạc an
Gọi là đạo quả Niết Bàn

Một trong bốn quả lạc an tịnh lành
Dòng tâm siêu thế khởi sanh

Trú trong đạo quả tịnh lành vô vi
Sơ-Nhị-Tam-Tứ quả gì

190



Cũng đều là quả vô vi Niết Bàn
Tâm thiền siêu thế lạc an

Trú trong đạo quả Niết Bàn hữu dư.

16. TUỆ PHẢNKHÁN
Tuệ tri phản khán sinh ra

Mỗi khi đạo quả mà ta đã thành
Tuệ tri phản khán khởi sanh

Xét xem đạo quả đã thành là chi
Xét xem đoạn kiết sử gì

Xét xem phiền não dư thì ra sao
Tuệ tri phản khán tùy vào

Mỗi lần chứng đạo quả nào xét xem.
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Muốn tu thành Phật độ sinh
Khi xưa Bồ Tát hết mình tu nhân

Đó là tạo tác phước ân
Duyên lành gieo để làm nhân độ đời

Một là bố thí hợp thời
Hai là giữ giới sống đời thiện nhân

Ba là tu đạo xuất trần
Bốn là trí tuệ chánh chân hiện tiền

Năm là tinh tấn làm lành
Sáu là kham nhẫn không sanh hận thù

Bảy là chân chánh thật thà
Tám là quyết định để mà tu tâm

Chín là ban rải từ tâm
Mười là ban rải xả tâm hữu tình

Trải qua nhiều kiếp tử sinh
Huân tu pháp độ trong mình lớn lên

Khi nào minh, hạnh vững bền
Phước lành trí tuệ tạo nên đạo mầu
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Huân tu pháp độ thâm sâu
Con đường giải thoát nhiệm mầu khởi sinh

Con đường giác ngộ do mình
Huân tu pháp độ thực tình tối cao.

1. BỐ THÍ
Thực hành bố thí độ sinh

Là mang tài sản của mình đi cho
Gia tài thì chẳng đắn đo

Hợp thời bố thí mang cho thiện lành
Hảo tâm bố thí phước sanh

Là đang gieo tạo nhân lành bao la
Người cho thành thật thiết tha
Với tâm hoan hỷ trước và cả sau
Với tâm bình đẳng như nhau

Thiện tâm trí tuệ trước sau lòng thành
Của cho hợp pháp tịnh thanh

Nếu như người nhận thiện lành thanh cao
Phước lành bố thí phát trao

Làm nhân cho những ước ao viên thành
Chỉ vì muốn thoát tử sanh

Chỉ vì muốn tạo phước lành độ sinh
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Khởi tâm bố thí thật tình
Mong người an lạc như mình lạc an

Mở lòng bố thí phát ban
Vì mong chứng ngộ Niết Bàn tương lai

Phước lành bố thí không sai
Những gì nguyện ước tương lai sẽ thành.

2.GIỮGIỚI
Giữ giới bỏ ác làm lành

Giới ba la mật do hành thiện nhân
Giữ giới bỏ ác ở thân

Không làm việc ác nên thân thiện hành
Giữ giới nói những lời lành

Vì không nói ác khẩu hành thiện sinh
Giữ cho trong sạch tâm mình

Cũng là giữ giới tâm sinh thiện lành
Giữ cho việc ác chẳng sanh

Việc lành tinh tấn thực hành tạo ra
Một lòng giữ giới thiết tha

Mỗi ngày đức hạnh của ta lớn dần
Những ai muốn thoát tục trần

Thọ trì giữ giới làm nhân Niết Bàn.
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3.XUẤTGIA
Xuất gia từ bỏ sự đời

Tránh xa thế tục sống nơi tịnh lành
Vì lòng muốn thoát tử sanh

Xa lìa thế tục thực hành tu tâm
Vì đời phiền não mê lầm

Xuất gia học đạo tu tâm nhiệm mầu
Vì đời tội lỗi thâm sâu

Xuất gia giải thoát khổ sầu tử sinh
Vì đời tham ái buộc mình

Xuất gia rũ bỏ ái tình chẳng vương
Vì đời khổ ải vô thường

Xuất gia là để tìm đường vô sinh
Vì đời tăm tối vô minh

Xuất gia trí tuệ khởi sinh lên dần
Xuất gia giải thoát tục trần

Xuất gia là hạnh chánh chân thiện lành.

4. TRÍ TUỆ
Muốn cho trí tuệ viên thành

Phải luôn nghe pháp thực hành tu tâm
Trí tuệ là chẳng mê lầm
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Trí tuệ là giữ cái tâm thiện lành
Trí tuệ do học do hành

Do suy xét đúng thiện lành sinh ra
Thức là trí biết trần sa

Học nhiều hiểu rộng thì là thức tri
Trí do suy xét thực thi

Hiểu ra thật giả tuệ tri mới thành
Trí do thiền tuệ tu hành

Ngộ ra chân lý thì thành tuệ tri
Tuệ tri đoạn diệt ngu si

Là chân trí tuệ là đi Niết Bàn.

5. TINHTẤN
Siêng năng tạo nghiệp thiện lành
Gọi là tinh tấn do hành thiện nhân

Siêng năng bố thí ban ân
Siêng năng trì giới chuyên cần tu tâm

Siêng năng từ bỏ lỗi lầm
Siêng năng học pháp cho tâm tịnh lành

Siêng tu trí tuệ tịnh thanh
Siêng năng tạo phước thiện lành vị tha

Diệt trừ phiền não trong ta
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Là đang tinh tấn thiết tha không ngừng
Khi nào sinh tử chưa ngưng

Niết Bàn chưa ngộ chưa ngừng siêng năng.

6.NHẪNNHỤC
Nhẫn là chế ngự thân tâm

Nhẫn là kham chịu bập vầm tổn thương
Người ta đánh, mắng, khinh thường
Người ta vu vạ tai ương đến mình

Cũng đều nhẫn nại làm thinh
Không than không trách không trình phân bua

Vì không tranh chấp hơn thua
Vì không sân hận cay chua với đời

Nhẫn là cao thượng tuyệt vời
Nhẫn là sức mạnh ở nơi người lành

Người nào trí tuệ viên thành
Cũng đều nhẫn nhục thực hành dài lâu

Nhẫn là đức hạnh thâm sâu
Nhẫn là cửa ngõ đạo mầu vô sinh

Nhẫn là áo giáp của mình
An nhiên trong cõi tử sinh bụi trần

Nhẫn là tu đạo chánh chân
Nhờ tu nhẫn nhục thoát dần khổ đau.
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7. CHÂNTHẬT
Chân thật là hạnh thật thà

Là không giả dối, gian tà với ai
Chân thật là đúng không sai

Là không lừa dối với ai điều gì
Chân thật là sống chánh tri

Sống đời chân chánh không đi đường tà
Chân thật là biết tránh xa

Những điều sai trái để mà tu tâm
Chân thật không tạo lỗi lầm

Vì tâm chân chánh không tầm dục tham
Chân thật có quý, có tàm

Vì tâm hổ thẹn việc làm trái sai
Vì tâm ghê sợ họa tai

Cho nên thành thật không sai sự tình
Người ta tin tưởng vì mình

Có lòng chân thật đáng tin ở đời.

8.QUYẾTĐỊNH
Vì không do dự cho nên

Có tâm quyết định vững bền sinh ra
Việc gì chân chánh thật thà
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Việc gì ích lợi dẫu là khó khăn
Quyết lòng thì chẳng lăn tăn

Cũng là quyết định nhọc nhằn sẽ qua
Từng ngày trí tuệ thăng hoa

Là do quyết định vượt qua não phiền
Quyết tâm học đạo hành thiền

Quyết tâm buông xả não phiền thế gian
Quyết tâm chứng ngộ Niết Bàn

Những điều quyết định chứa chan chẳng ngừng

Khi nào phiền não chưa ngưng
Thì tâm quyết định chưa ngừng trong ta

Mỗi lần quyết định xông pha
Mỗi lần ta đã vượt qua chính mình

Khi nào chưa dứt tử sinh
Thì còn quyết định đưa mình thoát ra

Vì không ngần ngại xông pha
Quyết đi tìm đạo để mà tu tâm

Quyết tu cho sạch lỗi lầm
Quyết tu đoạn hết nhiễm tâm mê tà

Quyết tu chánh trí thăng hoa
Quyết tu giải thoát vượt qua luân hồi.
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9. TỪ TÂM
Từ tâm không hận không sân
Từ tâm lan tỏa từ gần đến xa
Từ tâm sinh khởi trong ta

Từ tâm hướng đến gần xa hữu tình
Từ tâm mong muốn chúng sinh

Tránh xa nguy hiểm thực tình an vui
Mong cho họ thoát khổ thân

Mong cho họ thoát khổ tâm an lành
Mong cho tất cả chúng sanh

An vui hạnh phúc thực hành từ tâm
Người yêu, kẻ ghét, trung bình

Phá đi ranh giới hữu tình như nhau
Từ tâm mở rộng trước sau

Chúng sinh muôn loại như nhau an lành
Vì lòng yêu quý chúng sanh

Cho nên hoan hỷ thực hành từ tâm.
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10.XẢ TÂM
Xả tâm dính mắc tham, sân

Chúng sinh hết thảy xa gần quanh ta
Đều đang thừa tự nghiệp mà
Xưa kia họ đã tạo ra dữ, lành
Xả tâm như vậy thực hành

Gần xa hết thảy chúng sanh hữu tình
Đều đang thừa tự nghiệp mình

Xưa kia đã tạo thực tình không sai
Xả tâm sinh khởi dựa trên

Tâm từ đi trước làm nền xả ly
Tâm bi thương nỗi khổ đau

Cùng tâm hoan hỷ thấy nhau an lành
Làm nền tâm xả khởi sanh

Là tâm tự tại thiện lành tối cao
Không còn yêu ghét người nào

Mỗi người mỗi nghiệp thấp cao do mình
Xả tâm với chúng hữu tình

Là tâm cao thượng trong mình khởi lên.
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