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Nhân ngày khánh thành Thiền tự Bồ-đề và an vị tượng 

Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, Tuệ Chấn cùng các Phật tử 

tại đây đã tha thiết cúng dường Thiền tự này cho chúng 

tôi, để chư Tăng trong các Thiền viện về truyền bá Phật 

pháp. Với tâm chân thành đó, tôi hứa nhận Thiền tự này. 

Thiền tự Bồ-đề sẽ trực thuộc vào Thiền viện Đại Đăng, 

chúng tôi đã chuẩn bị cử người qua đây để trợ lực cho Tuệ 

Chấn nhưng vì giấy tờ còn chậm nên chư Tăng chưa đến 

được. Thời gian quí thầy chưa đến thì Trụ trì, Phó trụ trì ở 

Đại Đăng có trách nhiệm sắp đặt người qua trợ lực, khi 

nào quí thầy qua được chừng đó mới bớt người ở Đại 

Đăng. Nếu quí thầy qua chậm thì Trụ trì, Phó trụ trì Đại 

Đăng thỉnh thoảng thay nhau qua đây giảng dạy cho Phật 

tử, vì Bồ-đề là một cơ sở tùy thuộc vào Đại Đăng nên 

chúng ta chung lo góp sức với nhau. Tôi tuổi đã già không 

làm Phật sự được nhiều nữa, ngang đây tôi chỉ có trách 

nhiệm nhận, còn duy trì, gìn giữ và phát huy là trách 

nhiệm chung của tất cả quí vị. Sau lễ cúng dường Thiền tự 

Bồ-đề này, tôi có ít lời giải thích ý nghĩa tên Thiền tự Bồ-

đề. 



Trước hết tôi nói về chữ Thiền tự. Trước kia ở Việt Nam 

khi lập ra chỗ tu thiền cho Tăng Ni tu tập, tôi đều đặt tên 

là Thiền viện như: Thiền viện Chân Không, Thiền viện 

Thường Chiếu, Thiền viện Trúc Lâm, Thiền viện Viên 

Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu, Thiền viện Huệ Chiếu, 

Thiền viện Phổ Chiếu v.v... Tại sao những chỗ đó tôi đặt 

Thiền viện? Vì chư Tăng, chư Ni tu từ năm mươi người trở 

lên. Với số người đông đảo như vậy chúng ta có thể gọi là 

một Thiền viện, chớ không còn là chùa nữa. Gần đây có 

nhiều nơi chỉ một, hai thầy tu thiền, nếu gọi Thiền viện thì 

không xứng với danh xưng, nên tôi chuyển lại thành Thiền 

tự. Thiền tự là chùa tu thiền, chớ không có gì lạ. 

Ở Thiền tự một số ít thầy cô tu thiền, Phật tử lui tới tu 

tập thiền dưới sự hướng dẫn của chư Tăng Ni. Ngoài ra 

còn có những vị quyết tâm tu thiền, cất cái thất ở một 

mình chuyên tu thiền thì tôi đặt tên là Thiền thất. Như vậy 

tu một mình ở Thiền thất, tu năm ba huynh đệ ở Thiền tự, 

tu đông đảo nhiều người ở Thiền viện, đâu ra đó đàng 

hoàng, không có lầm lẫn. 

Tại sao tôi đặt tên Bồ-đề? Hai chữ Bồ-đề là tiếng Phạn, 

Trung Hoa dịch là giác ngộ. Ngày xưa đức Phật ngồi dưới 

cội tất-bát-la tu hành được giác ngộ nên người ta đổi tên 

tất-bát-la thành cây bồ-đề. Vì tôi nghĩ nơi đây Phật tử hợp 

tác với quí thầy chọn nơi để dựng lập ngôi Thiền tự tu 



hành, tự mình được giác ngộ và dìu dắt chỉ dẫn cho Phật 

tử cùng giác ngộ. Đó là ý nghĩa Thiền tự Bồ-đề. 

Giác ngộ như thế nào? Sở dĩ từ Phật hay từ Bồ-đề 

không dịch nghĩa mà nói thẳng tiếng Phạn, là vì sự giác 

ngộ của đức Phật là sự giác ngộ triệt để, thấu suốt cả nhân 

loại và thế gian chớ không chỉ thấy cạn cợt như một số 

người thường. Trên ý nghĩa đó, người học Phật phải là 

người giác ngộ triệt để, chớ không thể giác ngộ chút chút 

được. Các vị Tôn túc trong nhà Phật sợ người sau dịch 

kinh dịch sách, hiểu lầm ý nghĩa hai chữ giác ngộ này nên 

để nguyên âm cho chúng ta suy gẫm, thấu hiểu tới nơi tới 

chốn, chớ không thể hiểu một cách cạn cợt thông thường. 

Giờ đây chúng ta đặt câu hỏi lại, giác ngộ là giác ngộ 

cái gì? Đó là vấn đề lâu nay người tu Phật ngộ nhận. Nói 

tu Phật là phải giác ngộ, nếu không giác ngộ thì chưa phải 

tu Phật. Ở đây tôi sẽ nói giác ngộ từ cạn tới sâu. Cạn nhất 

là giác ngộ lý nhân quả nghiệp báo. Lâu nay người đời cứ 

ngỡ rằng mình làm điều này điều nọ hoặc lành hoặc dữ, 

chớ không nghĩ ngày mai kết quả ra sao. Khi nóng giận họ 

cứ làm những việc dữ, khi cảnh thuận lợi họ làm việc lành, 

mà không biết đến kết quả. Ngày nay chúng ta học Phật 

biết rõ nhân mình tạo thì quả phải lãnh, nhân quả không 

sai chạy bao giờ. Bởi thấu hiểu lý nhân quả nên ta làm việc 

gì, nói việc gì đều cẩn thận, dè dặt. Làm việc lành, nói lời 



lành, ý nghĩ lành, không để tất cả niệm xấu xa chen vào 

thân, miệng, ý. Đó là tạo nhân lành sẽ được hưởng quả 

lành. Những người không biết cứ tha hồ nói, làm, nghĩ trái 

với đức hạnh, trái với lợi ích chúng sanh. Đó là tạo nhân 

dữ, nhất định phải gánh quả dữ. Bước đầu vào đạo chúng 

ta phải hiểu rõ lý nhân quả. Đó là giác ngộ thứ nhất. 

Giác ngộ thứ hai là chúng ta phải thấu triệt lý nhân 

duyên. Phật nói tất cả các pháp do nhân duyên sanh, 

không có tự tánh, tức là không có thật thể. Duyên hợp thì 

có, duyên tan thì mất. Vì duyên sanh nên tất cả các pháp 

không thật. Pháp không thật mà chúng ta ngỡ thật, đó là 

mê. Vì vậy Phật tử phải giác ngộ tất cả pháp duyên sanh 

không có tự thể, đủ duyên nó còn thiếu duyên nó mất, 

sanh diệt không bền. Trong kinh thường nhắc các pháp 

duyên hợp giả có, đã là duyên hợp thì phải giả có. Nhìn từ 

con người cho đến muôn vật đều đúng như vậy, đó là 

giác. Nếu thấy mình thật, người thật, sự vật bên ngoài thật, 

đó là mê. 

Trên đường tu chúng ta phải làm sao thấy đúng lẽ thật. 

Đó là ta đang đi trên con đường giác ngộ, nếu thấy sai lẽ 

thật là đi trên đường mê. Đức Phật sợ chúng ta quên nên 

khuyên chúng ta mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ đọc Bát-nhã 

tâm kinh. Đọc Bát-nhã tâm kinh để làm gì? Để chúng ta 

nhớ dùng trí tuệ soi thấy tất cả sự vật đúng như thật, đó là 



giác. Ngày nay Tăng Ni, Phật tử mỗi đêm đều tụng kinh 

Bát-nhã, câu đầu Phật dạy “Bồ-tát Quán Tự Tại soi thấy 

năm uẩn đều không, liền qua tất cả khổ ách”. Thấy năm 

uẩn không thật tức là thấy thân và tâm này không thật, 

thấy như thế thì qua hết khổ nạn. Người nào thấy đúng 

như vậy, trên đường tu không còn gì vướng bận, lúc ngồi 

thiền tâm sẽ an ổn. Nếu tâm còn vướng bận hơn thua, phải 

quấy thì ngồi thiền bao nhiêu thứ lăng xăng trói buộc 

mình, mất hết sự yên tĩnh, sự tự do. 

Như vậy, người tu thiền trước phải vận dụng trí Bát-

nhã chiếu soi các uẩn đều không thật, đó là bước đầu để 

chúng ta tiến tới giác ngộ. Có giác mới là con Phật, vì đức 

Phật là bậc giác ngộ viên mãn, những vị Bồ-tát giác ngộ 

từng phần. Mỗi đêm chúng ta ngồi thiền, trước khi ngồi 

tụng Bát-nhã, sau khi xả thiền cũng tụng Bát-nhã. Nhắc tới 

nhắc lui để thấy rõ năm uẩn không thật, đó là Trí tuệ Bát-

nhã, là giác. Có giác ngộ chúng ta mới xứng đáng là đệ tử 

của Phật. Phật là bậc giác ngộ viên mãn, chúng ta cũng 

phải giác ngộ chút chút chứ! Có giác ngộ ta mới cứu giúp 

được chúng sanh, nên Phật dạy tự giác rồi giác tha. 

Chúng ta có giác ngộ mới dạy người giác ngộ được, 

mình mê làm sao dạy người giác ngộ được. Như vậy tự 

giác rồi chúng ta mới đem cái thấy biết giác đó nhắc nhở, 

chỉ dạy cho hàng Phật tử, có thế mới đúng nghĩa tự giác 



giác tha. Từ tự giác, giác tha đó chúng ta bước sang tự độ, 

độ tha. Bản thân có giác mới qua hết phiền não, sau đó dạy 

người giác ngộ qua hết phiền não. Đó là ta tự độ mình qua 

được phiền não, sau mới dạy người tự độ họ qua hết phiền 

não, cho nên gọi là độ tha. 

Ngày nay chúng ta cứ hiểu mình đi tu, rồi ai muốn đi 

tu theo mình độ người đó đi tu, mà không biết độ cái gì? 

Độ là cạo đầu, mặc áo nhuộm chăng? Đó chỉ là trợ duyên 

cho người phát tâm tu thôi. Độ là phải giác, giác rồi mới 

hết phiền não, qua khỏi sông mê, chừng đó mới độ người 

khác hết phiền não, qua được sông mê. Đó là tự giác giác 

tha, tự độ độ tha. Trên đường tu thiếu hai phần này thì sự 

tu của chúng ta trở thành vô nghĩa. Ai là người xuất gia 

mà mải mê lo chuyện thế tục không chịu tự giác, giác tha, 

không chịu tự độ, độ tha thì uổng đi một đời tu. 

Tăng Ni Phật tử nhớ rõ rằng, chúng ta tu là vì cầu giác 

ngộ, giải thoát sanh tử và cứu độ những người khác cũng 

được giác ngộ, giải thoát sanh tử. Tu mà không có tự giác, 

tự độ thì chỉ là chuyện nói suông nói rỗng, không có giá trị 

gì hết, làm sao giác ai, độ ai? Bởi vậy Tăng Ni có trọng 

trách không phải nhỏ, làm sao bản thân mình giác ngộ, 

giải thoát sanh tử, mới có thể cứu độ chúng sanh. Nếu tự 

mình không giác ngộ, không giải thoát mà nói độ chúng 

sanh thì chỉ là nói cho vui miệng thôi. Tệ nhất là những 



người chưa giác thật mà khoe mình giác, tội này đọa địa 

ngục. Tại sao? Trong luật Phật dạy rõ ai đại vọng ngữ, 

chưa chứng nói chứng, chưa ngộ nói ngộ để gạt gẫm 

người, kẻ đó sẽ đoạ vào địa ngục. Vì vậy người tu cẩn thận 

từ lời nói, điều gì trái đạo lý thì không nói, lời nào đề cao 

bản ngã cũng không nói. Sống khiêm cung từ tốn đối với 

tất cả mọi người, đó là tư cách của người tu chân chánh. 

Những ai có một nói mười, nói quá những gì mình thấy 

mình hiểu, đó là lừa gạt thiên hạ chớ không phải người tu. 

Chúng ta mang một trọng trách lớn như vậy, mà không 

lo chuyện giác, cứ lo những chuyện thế tục, không khéo sẽ 

rủ nhau đi trong trầm luân sanh tử, chịu nhiều khổ đau, 

không thế nào giải thoát được. Tôi mượn ý nghĩa Thiền tự 

Bồ-đề để đánh thức quí vị nhớ tu. Nói tới đi chùa là nói tới 

giác ngộ, không phải nói tới chuyện hơn thua phải quấy, 

thị phi. Ai đem hơn thua phải quấy đến chùa là không biết 

đi chùa, mà đi trong bể khổ. 

Chúng ta vì quí trọng chánh pháp nên mới đến với đạo 

cầu được giác ngộ, giác ngộ rồi mới tu tập qua khỏi trầm 

luân sanh tử. Con đường của chúng ta đi là con đường phi 

thường, thế gian không thể biết không thể hiểu. Do đó tất 

cả Tăng Ni và Phật tử khi bước chân vào đạo chúng ta 

phải đi từng bước đúng trên đường giác ngộ. Những gì sai 

chúng ta tránh liền, đừng để mang danh Phật tử mà làm 



những chuyện tà giáo ngoại đạo, uổng đi một đời. Việc tu 

hành muốn thành tựu đến nơi đến chốn, đừng bao giờ 

xem thường, đừng bao giờ quên lãng, chúng ta nhất quyết 

tu cho tới giác ngộ mới thôi. Đó là điều thiết yếu. 

Nói giác ngộ là giác ngộ cái gì? Phật dạy “chiếu kiến 

ngũ uẩn giai không”. Ngũ uẩn là Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng 

uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn. Sắc uẩn là thân tứ đại, Thọ là 

cảm thọ sáu căn tiếp xúc với sáu trần có khổ có vui, Tưởng 

là tâm mình suy tưởng, Hành là niệm niệm suy tư không 

dừng, Thức là phân biệt. Như vậy một phần nói về Sắc 

thân, bốn phần nói về nội tâm. 

Sắc thân do duyên hợp không thật, tự tánh là không. 

Tự tánh không thật là sao? Ví dụ như bình hoa, trước khi 

cắm hoa vào chỗ này không có hoa nên không thể gọi là 

bình hoa được. Khi cắm hoa vô mới nói đây là bình hoa. 

Như vậy bình hoa có từ cái gì? Lá, hoa, bình, nước và 

người cắm nữa. Hồi chưa cắm nó có hay không? Khoảng 

này là khoảng không, cắm vô mới thành bình hoa, nó có là 

do duyên hợp. Nếu hoa héo mình ném đi thì bình hoa 

cũng trở lại không. Cho nên không là cái sẵn, trước khi các 

sự vật hợp. Bởi trước là không nên duyên hợp giả có, nếu 

xét kỹ bình hoa có đây nhưng mai chiều nó khô héo phải 

ném đi, trong bình không còn hoa nữa. Khi hợp tạm có 

nhưng rốt cuộc cũng trở thành không. Thân này đất, nước, 



gió, lửa tạm hợp nên tạm có. Khi đất, nước, gió, lửa ly tán 

thì thân tứ đại này rã ra trở về không. Khi đủ duyên cha 

mẹ hợp lại có thân này tức có sắc. Lúc thân già cỗi hết 

duyên, tan ra thì trở về không. Đây gọi là “sắc tức là 

không”. Khi thân này hết duyên rã ra, sau đó lại gặp 

duyên hợp lại có thân khác. Đây gọi là “không tức là sắc”. 

Nên khi sắc có chỉ là giả có, nó sẽ trở về không. Tuy hiện 

giờ không, nhưng đủ duyên hợp lại thì trở thành có sắc. 

Nên nói “sắc tức thị không, không tức thị sắc”. 

Đến cảm thọ của chúng ta có thật không? Nếu mắt nhìn 

hư không thì không có cảm thọ gì hết, còn nhìn người, 

nhìn vật, nhìn cây thì có cảm thọ đẹp, xấu… Khi mắt, tai, 

mũi, lưỡi v.v… xúc chạm cảnh thì sanh cảm thọ vui, buồn, 

thương, ghét. Cảm thọ ấy thật hay không? Xúc cảnh thì có, 

cảnh qua rồi thì mất cho nên thọ cũng không thật. Thọ tức 

là không, không tức là thọ. 

Tưởng cũng thế, chúng ta tưởng tượng việc này việc 

kia. Trước khi đi đâu hay muốn làm việc gì, ta thường 

tưởng tượng sẽ gặp người đó, sẽ nói những gì. Tưởng 

tượng để sắp đặt trước công việc, như vậy tưởng có thật 

không? Tưởng thì tưởng chớ không trúng gì cả. Nhiều khi 

ta tưởng vui lại thành buồn, tưởng buồn lại hóa vui. Như 

vậy tưởng cũng không thật nên nói tưởng tức là không. 



Đến hành tức là suy tư hay suy nghĩ. Chúng ta suy 

nghĩ việc này, việc nọ, khi suy nghĩ tâm mình cứ đi tới, 

chớ đâu có dừng lại được. Gần nhất như quí vị đi chợ, suy 

nghĩ coi bữa nay mua cái gì, mua đậu, mua bắp, mua một 

mạch như vậy. Nhà Phật nói dòng suy tư đó luôn luôn 

sanh diệt, nó có rồi không, nên suy tưởng là không, nghĩa 

là hành cũng không. 

Thức là phân biệt. Phân biệt tốt xấu, hay dở. Nếu thấy 

cảnh thì chúng ta phân biệt, không thấy cảnh thì phân biệt 

cái gì? Thì hết phân biệt. Như vậy phân biệt của thức cũng 

không thật, tùy duyên, tùy cảnh mà có phân biệt. Tóm lại 

chúng ta biết rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không 

thật, do duyên hợp nên thể nó là không. Thể là không, 

duyên hợp có cho nên giả có. 

Nói giả có là lời đúng lẽ thật hay lời nói tưởng tượng? 

Đó là lời đúng lẽ thật. Song ngoài miệng chúng ta nói giả 

mà gặp việc lại thật hết trơn. Đó mới là cái khổ, tu hành trở 

ngại ở chỗ này. Nếu chúng ta biết thân và tâm không thật 

thì mọi cái đến với mình, vui buồn sướng khổ… coi như 

trò ảo tưởng thôi, qua rồi mất, qua rồi mất. Giả sử khi nhai 

thức ăn ngon, cái ngon ấy chừng bao lâu? Ngon chút xíu ở 

lưỡi, nuốt qua khỏi cổ nó mất tiêu. Như vậy cảm thọ ngon 

chỉ qua mấy giây đồng hồ thôi, mà người ta lại lệ thuộc 

vào cảm thọ rất nhiều. Vì thế phải cực khổ tìm kiếm món 



ngon vật lạ để thỏa mãn cảm thọ của lưỡi. Chúng ta quên 

rằng, buổi sáng nay ăn thấy ngon, nhưng đến sáng mai nó 

thành cái gì? - Đại chúng cười - Như vậy cái ngon có thật 

đâu, chỉ một chút cảm giác ở lưỡi thôi mà người ta tưởng 

nó thật quí rồi khổ sở vì miếng ăn. Đôi khi cũng vì miếng 

ăn ngon mà thiên hạ cãi nhau, đánh nhau, chém giết nhau. 

Thật đáng thương! 

Chúng ta sống trong mê lầm, giành giựt, tranh đua 

nhau những thứ tạm bợ, do đó nên khổ. Bây giờ biết năm 

uẩn đều không thật thì hết khổ, nên Phật bảo qua hết mọi 

khổ ách. Quí Phật tử thấy khổ và hết khổ từ cái gì mà ra? - 

Giác với mê mà ra. Cái không thật tưởng thật là mê, cái 

không thật biết không thật là giác. Biết rõ như vậy rồi khổ 

nào cũng qua được hết, ngược lại không thật mà tưởng là 

thật thì khổ dồn dập tới. Giả sử ai chửi mình, ta nghĩ thân 

không thật thì chửi thật sao? Nghĩ thế tự nhiên mình cười, 

còn gì là khổ. Cho nên đau khổ không phải ở đâu đem 

đến, chỉ tại cái mê mà mình khổ. Bây giờ hết mê thì ngay 

đó khổ liền qua, dễ như trở bàn tay. Vậy mà Phật tử cứ rên 

hoài “khổ quá”. Đêm nào cũng đọc Bát-nhã, mà cứ than 

khổ suốt. 

Phật dạy một đàng, chúng ta làm một nẻo hoặc không 

chịu tu theo lời Phật dạy, rồi kêu Phật cứu. Cứu sao được? 

Chúng ta tu thì phải đi trên con đường giác ngộ. Mỗi khi 



tụng kinh, quí vị nghe lời Phật dạy rồi thấm, thấm rồi ứng 

dụng, đó là tu. Đừng tưởng tụng kinh bộ là tu, tụng kinh 

mà không hiểu, không ứng dụng lời Phật dạy là không tu 

chút nào hết. Nhiều người tụng bộ này qua bộ kia, cho 

rằng mình tu nhiều, nhưng ai nói trái ý liền la quải lên. 

Như vậy không biết tụng kinh để làm gì? Phật có dạy tụng 

kinh để nóng giận đâu, mà tụng kinh ra ai động tới la um 

sùm. Rốt cuộc càng tu càng dễ sân hận, càng làm khổ mình 

khổ người. Đó không phải là người thật tu, quyết tâm tu. 

Chúng ta tu phải thật tu, càng tu tâm càng nhẹ nhàng 

thanh tịnh, càng tu càng tỉnh táo sáng suốt, không bị danh 

lợi phù phiếm thế gian quyến rũ. Đó mới thật là người tu. 

Đi chùa về quí vị luôn tươi cười vui vẻ, cho ở nhà thấy đi 

chùa có ích, đi chùa đem lại sự an lạc cho gia đình. Chớ đi 

chùa về ai nói trái ý quạu đeo, làm người thân không hiểu 

sao đi chùa mà sân quá vậy, tức việc tu không có giá trị gì 

hết. 

Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy tu cứu mình cứu người. 

Nếu không thật tu chỉ gây phiền luỵ cho mình và người 

thôi. Đó là chủ đích chúng tôi đặt tên Thiền tự Bồ-đề. Khi 

tới cửa Thiền tự Bồ-đề, Phật tử luôn nhớ mình đang tập 

giác ngộ, bước vô chùa tụng Bát-nhã là đang giác, ra ngoài 

cũng giác. Không nên vô chùa dụm năm dụm bảy nói 

chuyện phải quấy của thế gian rồi phiền não, không có lợi 



ích gì hết. Học đạo giác ngộ, tu theo đạo giác ngộ là mục 

tiêu của người xuất gia cũng như tại gia. Đây là điều tất cả 

phải ghi nhớ và thực hành cho được viên mãn. 

Tôi có mấy lời nhắc nhở, mong tất cả quí vị cố gắng 

thực hiện cho được tốt đẹp. 

 


