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LỜI NÓI ĐẦU

     Đây là cuốn sách thâu thập một số tài liệu nói về việc tu tâm. 
Trong tâm mỗi người đều có hình bóng một con trâu, tùy theo 
từng người mà con trâu đó thuần tính hay hung dữ, trắng trẻo hay 
đen thui. Để cho con “trâu tâm” thuần đen thì nó sẽ không ngừng 
gây phiền não và khổ đau cho cả mình lẫn người khác. Biết cách 
chăn dắt, huấn luyện thì trâu sẽ dần dần được thuần hóa. Khi đó
trâu dù có lỡ đen cũng sẽ trở thành trắng. Bởi thế đức Phật từng 
dạy chúng sinh là cần phải “luyện Tâm như chăn Trâu”.

     Sách trích dẫn “Kinh Pháp Cú” ghi lại lời dạy của đức Phật nói 
về sự quan trọng của Tâm và Ý con người. Sau đó là hình ảnh 
con trâu được Ngài nhắc đến rất nhiều lần trong các bản kinh từ
“Kinh Phóng Ngưu”, “Kinh Tứ Thập Nhị Chương” đến ”Kinh Pháp 
Hoa” và đặc biệt là “Kinh Di Giáo” nơi mục chế tâm v.v…

     Hình ảnh con trâu cũng được minh họa rất linh động qua văn 
thơ, qua công án và cách vấn đáp của các thiền sư trong thiền 
môn kể cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Con trâu còn xuất hiện ngay 
cả trong hội họa nữa. Bộ “THẬP MỤC NGƯU ĐỒ” là “mười bức
tranh chăn trâu” mượn hình tượng một người mục đồng đi chăn 
trâu và một con trâu để nói về “thuật luyện tâm” của nhà Phật. Có
hai loại tranh chăn trâu: Đại thừa và Thiền tông.

     Trong phần tranh chăn trâu Đại thừa sách trích dẫn lời tiếng 
Anh và mười bức tranh trong cuốn “Manual of Zen Buddhism” của 
Daisetz Teitaro Suzuki và mười bài thơ chữ Hán của thiền sư Phổ 
Minh. 

     Trong phần tranh chăn trâu Thiền tông sách trích dẫn lời tiếng 
Anh trong cuốn “Zen Flesh, Zen Bones” sưu tập bởi Nyogen 
Senzaki và Paul Reps cùng với mười bức tranh của nghệ nhân 
mộc bản người Nhật là Tomikichiro Tokuriki. Mười bài thơ bằng 
chữ Hán của thiền sư Quách Am (cũng thường được gọi là 
Khuếch Am) cũng được ghi lại trong phần này.

     Sau đó sách cũng trích dẫn mười bài thơ chữ Hán của thiền sư 
Cự Triệt rồi đến mười bài thơ chữ Hán của thiền sư Nhất Sơn 
Nhất Ninh. Cuối cùng là mười bức tranh chăn trâu của họa sư 
người Nhật Gyokusei Jikihara Sensei trưng bày tại thiền viện “Zen
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Mountain Monastery” ở New York (USA) cùng mười bài thơ tụng 
của Quách Am được chuyển dịch sang tiếng Anh bởi Kazuaki 
Tanahashi và John Daido Loori.

     Trong sách, soạn giả sau khi đã chuyển ngữ tất cả các tài liệu 
tiếng Anh sang tiếng Việt, cũng đã chuyển dịch một số thành thơ 
“lục bát”. Riêng các bài thơ bằng chữ Hán soạn giả đã chuyển 
dịch thành thể thơ “tứ tuyệt” theo đúng với nguyên bản hoặc 
chuyển thành thể thơ “lục bát”. Thể thơ “lục bát” (sáu tám) với 
ngôn từ bình dị nhắm mục đích để độc giả dễ hiểu và dễ nhớ.

     Các bài thơ tụng bằng chữ Hán nói trên đã từng được chuyển 
dịch thành thể thơ tiếng Việt bởi một số các vị tỳ kheo và cư sĩ.
Soạn giả sau khi tham khảo các tài liệu này cùng với cuốn tự điển 
Hán Việt (online) của Thiều Chửu, đã thêm một số bản dịch thơ 
mới nữa của chính mình để ước vọng có thể đóng góp được một 
chút gì mới mẻ vào vườn hoa văn thơ Phật giáo của nước nhà
vốn đã phong phú và khởi sắc.

     Ước mong các độc giả, sau khi đọc xong cuốn sách, sẽ không 
quên lời Phật dạy mà luôn luôn nhớ chăn dắt con trâu tâm ý của 
mình trong cuộc đời hầu đem lại một niềm an lạc và hạnh phúc 
đến cho chính bản thân mình và cho cả mọi người chung quanh
nữa. Con trâu trong đạo Phật, một ẩn dụ thật thi vị, rất thâm thúy
và đầy sinh động. Nhìn theo khía cạnh này thời ta thấy Phật giáo 
quả là bình dị và thiết thực vì không dạy gì khác ngoài việc “luyện 
tâm như chăn trâu”. Mong mỗi vị sẽ là một mục đồng chăn trâu 
giỏi, sau một thời gian ngắn có thể gạt bỏ hết mọi vọng tâm, vọng 
tưởng để thong dong tự tại cưỡi trên mình chú trâu trắng thuần 
tính, đủng đỉnh dạo khắp các cánh đồng cỏ thênh thang của kiếp 
nhân sinh và nghêu ngao hát khúc nghê thường, hay thổi điệu sáo 
thiên thai trầm bổng du dương.

     Nhưng xin thưa, thật ra khi mà cả mê lẫn ngộ đã tan theo tiếng 
sáo mục đồng, thời không còn trâu đen hay trâu trắng, trâu nhà 
Phật hay trâu thế gian nữa rồi…

NAM MÔ BỔN SƯ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

DIỆU PHƯƠNG

      (Xuân Canh Dần 2010)
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TTÂÂMM ÝÝ CCOONN NNGGƯƯỜỜII

     Tâm ý con người rời đổi mau lẹ trong từng phút từng giây theo 
với ngoại cảnh. Đức Phật đã dạy: “Tâm viên, ý mã”. “Viên” là 
vượn, “mã” là ngựa. Tâm người như vượn chuyền trên cây, như 
ngựa rông nơi đồng nội. Đây là cái tâm chập chờn, lăng xăng, 
vọng động của con người. Cái tâm khi ma khi Phật. Cái tâm như 
khỉ như vượn. Cái tâm khó kiểm soát, khó canh phòng. Còn ý của 
con người thì mênh mông đủ chuyện, mơ tưởng từ đông sang tây, 
hết quá khứ tới vị lai… Trong nháy mắt ta có thể có đến biết bao 
nhiêu là ý tưởng dấy lên, chúng tiếp nối nhau cái này sau cái 
khác, thoáng qua nhanh chóng trong đầu như ngựa tự do chạy 
trên cánh đồng rộng thênh thang. Chính vì tâm ý sinh diệt quá 
mau lẹ, nhiều khi ta không nhận ra được sự biến chuyển của nó, 
nên ta có cảm tưởng như nó không thay đổi gì cả.  

     Tâm điều khiển ý muốn và hành động của con người. Tâm tạo 
ra mọi thứ, không có gì trong cuộc đời này có thể so sánh hay 
thay thế được tâm. Cho nên canh phòng và kiểm soát tâm, hướng 
dẫn tâm theo chính đạo là điều cần thiết. Nhưng việc này không 
dễ thực hiện, vì dò biết được tâm con người còn khó hơn dò lòng 
đại dương. Hơn nữa thân thể nếu có bệnh hoạn ta vội vã đi tìm 
thầy, chạy thuốc, nếu mệt mỏi ta vội cho nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, 
nhưng có rất nhiều người dường như lơ là và không coi cái tâm 
của mình là hệ trọng!

     Qua các kinh sách ta thấy đức Phật luôn nhấn mạnh vào vai 
trò rất quan trọng của tâm trong đời sống con người. Chỉ cần tham 
khảo một cuốn KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) thôi cũng thấy 
biết bao nhiêu lời khuyên dạy của Ngài. 

     Đức Phật dạy rằng mọi hành động đều do tâm hướng dẫn, do 
tâm làm chủ và do tâm tạo nên. Theo lối hành động tiêu cực thời 
con người thường buông thả theo bản tính. Lối này dễ thực hành 
hơn, có thể thoả mãn tạm thời tính ích kỷ và lòng ham muốn thụ 
hưởng thường tình của con người. Tiếc thay nếu ta nói hay hành 
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động với ý xấu hoặc với ác tâm thì khổ não và bất hạnh sẽ theo ta 
như cái bánh xe lăn theo bước chân của con vật kéo xe:

“Việc làm của bản thân ta
Do tâm, do ý tạo ra, dẫn đầu

Nói năng, hành động trước sau
Ý mà ô nhiễm: khổ đau theo kề

Tựa như là cái bánh xe
Theo chân con vật kéo lê trên đường.”

(Kinh Pháp Cú, câu 1)

     Nhưng nếu ta theo lối hành động tích cực thời con người 
thường suy nghĩ chín chắn, có kiểm soát để theo lẽ phải trái, biết 
phân biệt thiện, ác. Nếu ta nói hay hành động với ý tốt, với thiện 
tâm, thời hạnh phúc và an lạc sẽ theo ta như bóng theo hình: 

“Việc làm của bản thân ta
Do tâm, do ý tạo ra, dẫn đầu

Nói năng, hành động trước sau
Ý mà thanh tịnh: dạt dào niềm vui

Và bao hạnh phúc trên đời
Theo ta như bóng khắp nơi theo hình.”

(Kinh Pháp Cú, câu 2)

     Trong hai câu Pháp Cú 1 và 2 đối nhau ở trên, đức Phật dạy 
cho ta thấy rằng theo “luật nhân quả” thời con người có hai cách 
xử sự và mỗi cách sẽ đưa đến một hậu quả khác nhau. Hậu quả 
đó tốt hay xấu đều tùy thuộc ở hành vi của con người đã làm 
trong quá khứ hay đang làm trong hiện tại. Tất cả những hậu quả 
tốt hoặc xấu do hành vi của con người tạo ra đối với xã hội và đối 
với chính mình, đếu là trách nhiệm của mình. Điều thiện điều lành 
sẽ tạo nghiệp thiện và đưa đến an lạc, hạnh phúc. Điều xấu điếu 
ác sẽ tạo nghiệp dữ và đưa đến khổ đau. Không cần phải có một 
đấng thiêng liêng tối cao nào để thưởng phạt con người. Chính 
con người tự thưởng hay tự phạt mình bằng những hành động 
của chính mình. Ai gieo thứ gì thì sẽ gặt hái thứ ấy. Kẻ gieo gió sẽ 
gặt bão. Con người tự tạo cho mình thiên đường hay địa ngục. 
Con người tự xây dựng số phận cho chính mình.  

     Muốn tâm được phát triển sâu rộng, ta cần phải chăm sóc tâm, 
nếu không cái tâm đó sẽ luôn luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt 
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“hai chiều” (nhị nguyên) để rồi luôn bị kích động bởi hai chiều đối 
nghịch nhau là yêu-ghét, lấy-bỏ, được-mất, hơn-thua, khen-chê, 
vinh-nhục v.v… Chỉ khi nào tâm đã được rèn luyện, ta mới có thể 
thay đổi cái nhìn của mình. Trong kinh Phật đã dạy cách an trụ 
tâm và hàng phục tâm. Phật dạy rằng “lục trần” là nguyên do làm 
cho tâm ý con người bị động. “Lục” là sáu, “trần” là bụi dơ. Lục 
trần là sáu cảnh bên ngoài như bụi bặm có thể làm nhiễm dơ tâm 
ý ta. Sáu cảnh đó là “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”. Sáu cảnh 
này do sáu căn là “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý” mà nhập vào thân 
làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của ta.    
  
     “Sắc” là những mầu sắc, những hình thể của người, của sự vật 
v.v... hiển hiện ra cho ta thấy. Khi mắt thấy màu sắc, hình thể, ý 
nhận rằng đẹp đẽ, từ đó nảy lòng muốn chiếm đoạt bằng mọi 
cách. Khi thấy châu báu, tiền bạc muốn thâu góp. Khi thấy người 
có sắc đẹp bèn có ý muốn chạy theo. Cái đẹp thì ưa thích tìm 
cách tạo sắm cho được, khi được rồi thời lo bảo quản giữ gìn. Một 
thời gian sau nếu cái đẹp đó bị mất đi thời buồn rầu tiếc nuối khổ 
sở để mong kiếm tìm lại… Khi tiếp xúc với người thời ai tử tế sẽ 
cho là tốt là phải, ai tệ bạc sẽ cho là xấu là sai quấy. Và cứ như 
thế mà ý tưởng dấy khởi không ngừng. Khi thấy màu sắc hoặc 
hình thể xấu xa, không hợp nhãn mà những cái đó cứ bấu víu lấy 
ta thời ta khổ sở và loay hoay tìm cách xa lìa, buông bỏ v.v… Các 
trường hợp như vậy đều làm cho tâm bị ô nhiễm và dao động.   

     “Thanh” hay “thinh” là tiếng phát lộ ra của vật vô tình và hữu 
tình. Tiếng của vật vô tình thì không có ý nghĩa gì như tiếng gió 
mưa, tiếng sấm sét. Tiếng của vật hữu tình như những thanh âm 
của giọng nói, lời ca tiếng hát, tiếng đờn, tiếng nhạc thì có ý vị, có 
lý thú. Những giọng nói ngon ngọt, lời rủ rê ngọt ngào, tiếng nịnh 
hót êm ả lọt vào lỗ tai làm ta cảm động xiêu lòng, say đắm, nên 
chạy theo âm thanh đó, tìm cách vận dụng mọi khả năng của 
mình để tạo phương tiện làm sao cho âm thanh đó có mãi hoặc 
mê mải làm theo những lời đó. Trái lại khi nghe tiếng chát chúa 
đắng cay, tiếng cục cằn nhục mạ khó nghe, thời ta nổi lên ý nghĩ 
muốn xóa bỏ, cố làm cho tiếng trái tai đó không đến nữa. Các 
trường hợp như thế đều làm cho tâm bị dao động và ô nhiễm.

     Rồi đến các loại như “hương” là chất ngửi vào mũi, mùi phát ra 
từ nơi hình sắc của mỗi vật của mỗi chúng sinh như mùi thơm tho 
của son phấn, của hoa lá, của món ăn thức uống thoảng vào 
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mũi… “Vị” là vị ngon ngọt của món ăn thức uống thấm đượm vào 
đầu lưỡi… “Xúc” là sự tiếp xúc, gặp gỡ, đụng chạm với đồ vật, 
quần áo, thân thể con người mà mình ưa thích… “Pháp” là những 
phương thế, những tư tưởng xâm nhập cái ý nghĩ của mình khiến 
mình sinh ra những sự phán đoán phân biệt. Khi ưa khi thích thì
muốn ôm muốn giữ lại. Khi chê khi ghét thì muốn xua muốn đuổi 
đi. Tất cả những cái đó cũng đều làm cho tâm bị động. 

     Muốn an trụ tâm thì chẳng nên dính với lục trần. Lục trần cũng 
được gọi là “lục tặc”, tức là sáu tên giặc thường hay cướp đi công 
đức, lấy mất thiện pháp của ta. Kinh Phật từng ghi rõ: “Sáu tên 
giặc lớn tức là sáu trần ở bên ngoài… Vì chúng hay cướp đoạt hết 
thảy mọi thiện pháp… sáu giặc lớn kia đến đêm thì sung sướng hí 
hửng. Giặc ác lục trần cũng giống hệt như thế, ở chỗ tăm tối vô 
minh thì sung sướng hí hửng”. Người theo đạo Phật phải dõng 
mãnh chiến đấu chống lục tặc trong tâm mình vì: “Chiến trận gay 
go nhất là chống giặc nội tâm. Hàng phục được giặc nội tâm, ấy là 
kẻ trượng phu.”
             
     Đức Phật dạy tựa như căn nhà lợp vụng về, không kín sẽ bị 
nước mưa thấm dột vào, thời kẻ tâm không tu, kém thuần thục dễ 
bị tham dục xâm nhập. Trái lại căn nhà khéo lợp kín sẽ không bị 
nước mưa thấm dột vào tựa như kẻ thuần thục khéo tu, tâm phát 
triển đầy đủ thời tham dục không thấm nhuần được: 

“Căn nhà lợp chẳng kỹ càng
Mưa tuôn thấm dột dễ dàng lắm thay

Tâm mà tu vụng có ngày
Bị nhiều tham dục lọt ngay khác gì.”

(Kinh Pháp Cú, câu 13)

“Căn nhà lợp thật kỹ càng
Mưa tuôn đâu dột dễ dàng mấy khi

Tâm mà tu khéo sợ gì
Bao nhiêu tham dục dễ chi lọt vào.”

(Kinh Pháp Cú, câu 14)

     Đức Phật cũng đã chỉ rõ cái vọng động khó chế phục của tâm. 
Ngài khuyên người trí phải biết giữ cái tâm của mình cho chính 
trực, ngay thẳng, giống như người thợ làm cung tên phải chau 
chuốt, uốn nắn cho mũi tên được ngay:
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“Thường thường tâm kẻ phàm phu
Chập chờn, dao động, lu mờ, khó canh

Khó mà chế phục được nhanh,
Chỉ riêng kẻ trí tâm mình giữ yên

Giữ cho ngay thẳng lâu bền
Như tay thợ khéo uốn tên lành nghề

Tên luôn ngay ngắn mọi bề.”
(Kinh Pháp Cú, câu 33)

     Hình ảnh con cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên mặt đất khô 
sẽ kinh hãi như thế nào thời tâm chao động cũng dường như thế 
ấy. Vậy phải lánh xa cảnh giới của dục vọng:

“Tựa như cá ở hồ ao
Bị đưa khỏi nước quăng vào bờ kia

Vẫy vùng, sợ sệt kể chi,
Tâm người nên vậy khác gì cá đâu

Phải vùng vẫy, phải lo âu
Cố mà phấn đấu thoát mau tâm mình

Khỏi tay Ma giới dục tình.”
(Kinh Pháp Cú, câu 34)

     
     Nhưng tâm là một cái gì khó nắm giữ, hay khinh động, hoảng 
hốt, khó hộ trì, khó nhiếp, sẵn sàng chạy theo sở thích của dục 
vọng và lòng tham con người. Hàng phục tâm khó hơn an trụ tâm. 
Hàng phục tâm phải dùng đến ý chí để kiềm chế sự ham muốn 
của tâm. Khi tâm chạy theo cảnh, theo người, theo lục trần một 
cách hăng hái, thì ta phải cương quyết dùng ý chí để kiềm nó lại. 
An trụ tâm thời tương đối dễ thực hiện hơn vì lúc ấy tâm đã được 
kiềm chế rồi. Cái tâm kẻ phàm phu chao đảo lanh lẹ phóng đi 
khắp nơi lại tinh vi, khó thấy nên tâm có được kiểm soát, tư tưởng 
có được canh chừng kỹ lưỡng thường xuyên mới dẫn đến yên vui 
hạnh phúc:

“Tâm phàm phu cứ xoay vần
Chạy theo dục vọng muôn phần đảo chao

Khó mà nắm giữ được nào,
Chỉ riêng những kẻ thanh cao tính tình

Đã điều phục được tâm mình
Mới mong hạnh phúc, an bình mãi thôi.”

(Kinh Pháp Cú, câu 35)
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“Tâm phàm phu cứ xoay vần
Chạy theo dục vọng muôn phần đảo chao

Tinh vi, khó thấy được nào
Chỉ riêng người trí lo âu thật tình

Canh phòng nghiêm ngặt tâm mình
Cho nên hạnh phúc, an bình mãi thôi.”

(Kinh Pháp Cú, câu 36)

     Như vậy, chúng ta thấy rõ, tâm dẫn đầu các pháp, tâm là tối 
thượng, mọi hành động đều do tâm hướng dẫn, do tâm làm chủ 
và do tâm tạo nên. Chính tâm điều khiển và tạo tác ra hành động 
bằng “Thân, Khẩu, Ý”. Tâm tạo tác ra thiện hoặc ác. 

     Nhưng cái tâm vô hình, vừa không có hình thể, lại không có 
màu sắc. Tâm con người thường yếu đuối và vô định. Ai chế ngự 
được tâm mới mong thoát khỏi mọi ràng buộc của dục vọng, của 
Ma Vương, mới sống tự do:

“Tâm phàm phu cứ lao mình
Âm thầm, đơn độc du hành rất xa

Nào đâu hình dạng phô ra
Hang kia ẩn náu thật là thẳm sâu,

Tâm ai điều phục được mau
Thoát Ma trói buộc, lụy đâu dục tình.”

(Kinh Pháp Cú, câu 37)

     Người mà tâm không vững, trí không thanh thản, không biết 
chánh pháp, niềm tin bị dao động thời trí tuệ không bao giờ đạt 
được đến mức toàn hảo: 

“Người không an định được tâm
Không rành chánh pháp, không thông đạo mầu

Lòng tin lại chẳng bền lâu
Tất nhiên trí tuệ dễ đâu hoàn thành.”

(Kinh Pháp Cú, câu 38)

     Trái lại người không bị tham ái thấm nhuần, không bị sân hận 
thâm nhiễm, đã vượt lên cả hai nghiệp thiện và ác thông thường, 
đó là người tâm thanh tịnh và giác tỉnh thời không bao giờ còn sợ 
sệt điều gì:
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“Người nào thanh tịnh trong tâm
Không còn tham ái và sân hận gì

Vượt lên thiện, ác đôi bề
Là người giác ngộ chẳng hề sợ chi.”

(Kinh Pháp Cú, câu 39)

     Vì thân xác con người mỏng manh như một chiếc lọ sành nên 
phải giữ cho tâm mình kiên cố, bền vững như một thành trì. Hãy 
tấn công và tiêu trừ Ma Vương dục vọng bằng khí giới trí tuệ. Hãy 
gìn giữ mức tiến bộ về đạo đức và phẩm hạnh mà mình đã đạt 
được và luôn luôn nỗ lực cầu tiến thêm mãi: 

“Thân như đồ gốm mong manh
Giữ tâm cho vững như thành vây quanh

Với gươm trí tuệ tinh anh
Hãy mau đánh dẹp tan tành quân Ma

Dẹp Ma dục vọng quấy ta
Thắng rồi nỗ lực để mà tiến thêm

Giữ gìn chiến thắng cho bền
Vượt vùng luyến ái, thoát miền nhiễm ô.”

(Kinh Pháp Cú, câu 40)

     Đức Phật cũng dạy là mọi người cần phải tu tâm, phải luyện 
tâm vì “tâm có thể tạo nghiệp, mà tâm cũng có thể chuyển 
nghiệp”. Một khi tâm kia đã được hàng phục sẽ trở nên an ổn tịch 
lặng, như ly nước vẩn đục khi để yên, cáu bẩn lắng đọng thì nước 
ắt trong trẻo, như trên trời mây tan đi thì hiển lộ ra trăng sáng.

     Chính nhờ điều phục tự tâm mà an lạc luôn luôn đến với người 
thiền định. Kẻ ngu thường có hành động phóng dật, buông lung, 
không biết tự kiềm chế, sống bừa bãi bất chấp hậu quả. Còn bậc 
thiện trí luôn luôn giữ tâm chánh niệm, canh giữ tâm niệm như 
bảo vệ một kho tàng quý giá:

“Kẻ ngu si bị đắm chìm
Trong đời phóng dật, trong miền buông lung

Nhưng người hiền trí tìm đường
Chăm lo gìn giữ tâm đừng buông lung

Tựa người bạc bể tiền rừng
Chăm lo báu vật, trông chừng quý kim.”

(Kinh Pháp Cú, câu 26)
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     Thiền định là một pháp môn nhằm điều phục tâm, huấn luyện 
tâm và do vậy nhiều khi chữ tâm được dùng thay cho chữ thiền 
định. Ở đây chúng ta chứng kiến vai trò quan trọng của sự tu tập, 
huấn luyện, điều phục tâm trong đời sống của người Phật tử kể  
cả tại gia lẫn xuất gia. Tâm con người thường yếu đuối và vô định, 
tâm rất khinh động, theo các dục quay cuồng nên điều phục tâm 
không phải là đơn giản. Ai chế ngự được tâm mình thì mới thoát 
khỏi vòng trói buộc của dục vọng. Người chuyên cần hành thiền 
sẽ gặt hái phước báu dồi dào:

“Chớ nên chìm đắm xuôi theo
Buông lung, phóng dật là điều chẳng hay,

Chớ nên dục lạc mê say,
Hãy nên tỉnh giác tâm này cho mau

Tu thiền định thật chuyên sâu
Mới mong phước báu, mới cầu bình an.”

(Kinh Pháp Cú, câu 27)

     Tâm hướng về mười loại bất thiện nghiệp là: “sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô lỗ cộc cằn, nói lời 
nhảm nhí, tham lam, sân hận và tà kiến”.

     Cái nguy hại mà kẻ thù hay người oán hận gây hại cho ta cũng 
không nguy hiểm, không to lớn bằng chính tâm ta hướng về điều 
bất thiện, về hành vi tà ác. Đó mới là kẻ thù tệ hại nhất: 

“Kẻ thù gây hại cho nhau
Hay người oán hận trước sau rửa hờn

Cũng đâu gây hại nhiều hơn
Hại do hạnh ác trong tâm tạo thành

Gây ra cho chính thân mình.”
(Kinh Pháp Cú, câu 42)

     Mười loại hành động tạo thiện nghiệp là: “bố thí, giữ giới luật, 
hành thiền, cung kính bậc trưởng thượng, phục vụ chúng sinh, hồi 
hướng phước báu, hoan hỉ với phước báu của người khác, nghe 
giáo pháp, truyền bá giáo pháp và củng cố chính kiến”.

     Tâm hướng về điều thiện sẽ mang lại nhiều điều tốt lành và lợi 
ích còn hơn một người cha hay một người mẹ hoặc thân nhân 
đem lại phước báu cho ta:     
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“Dù cha mẹ hoặc thân nhân
Giúp ta chỉ được một phần thăng hoa

Chính nhờ tâm tốt của ta
Tìm về việc thiện, hướng qua hạnh lành

Làm mình cao thượng thật nhanh.”
(Kinh Pháp Cú, câu 43)   

     
     Phải nắm ngay mọi cơ hội để làm điều thiện, điều lành. Những 
hành động như thế sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến hạnh phúc trường 
cửu của ta. Nên vận dụng mọi cố gắng để thanh lọc tâm, hãy chế 
ngự, ngăn cản đừng cho tâm nghĩ đến điều ác. Vì tâm ô nhiễm 
của người biếng nhác trong việc tạo thiện nghiệp sẽ có khuynh 
hướng thoả thích trong tư tưởng xấu, sẽ ưa thích làm điều ác:

“Hãy mau thực hiện điều lành
Còn bao điều ác tránh nhanh đừng làm,

Điều lành lười biếng không ham
Làm càng chậm trễ lại càng khổ đau

Trong tâm chuyện ác đến mau.”
(Kinh Pháp Cú, câu 116)

     Ác là cái gì làm cho tâm nhiễm ô, dẫn ta đến trạng thái khổ 
cực. Hành động nào bắt nguồn từ ba căn tham ái, sân hận và si 
mê đều được coi là ác. Nếu đã lỡ làm điều ác, chớ nên tiếp tục 
làm nữa. Không nên vui khi làm điều ác. Hễ ai chứa ác ý hay ác 
tâm thì nhất định sẽ thọ khổ đau. Trái lại thiện nghiệp hay phước 
báu là cái gì thanh lọc tâm. Nếu đã làm việc thiện, nên tiếp tục làm 
nữa. Nên vui khi làm điều thiện. Hễ ai chất chứa, tích trữ thiện ý 
hay thiện tâm thì nhất định sẽ được an lạc và hạnh phúc:

“Lỡ làm việc ác mất rồi
Chớ nên tiếp tục bước đời lầm sai

Chớ vui với việc ác này
Tâm hay chứa ác có ngày khổ đau.”

(Kinh Pháp Cú, câu 117)

“Đã làm việc thiện, việc lành
Hãy nên tiếp tục thực hành hăng say

Hãy vui với việc lành này
Tâm hay làm thiện có ngày hưởng vui.”

(Kinh Pháp Cú, câu 118) 
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     Không nên nản chí xem thường phước báu mà nói rằng nó sẽ 
không bao giờ đến gần ta. Đừng xem thường những điều lành 
nhỏ, đừng tưởng rằng những cái đó sẽ không đem lại kết quả tốt 
cho ta. Nên nhớ rằng từng giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống lâu ngày 
cũng sẽ làm đầy được cái bình to lớn. Kẻ thiện trí sở dĩ đạt được 
sự toàn thiện là nhờ góp nhặt và thực hành điều thiện trong tâm 
mình mỗi lần một chút ít:

“Chớ khinh điều thiện nhỏ nhoi
Cho rằng: ‘Quả báo mình thời hưởng đâu!’

Nhớ rằng giọt nước nhỏ lâu
Mỗi ngày một chút cũng mau đầy bình,

Người hiền trí chứa tâm mình
Bao điều thiện nhỏ dần thành phước to.”

(Kinh Pháp Cú, câu 122)

     Người trí chẳng những lo kiểm soát thân, mà còn lo điều phục 
cả tâm và ý nữa, có thế mới là hạng người điều phục hoàn toàn:

“Những người trí, những kẻ hiền
Luôn lo kiểm soát, giữ gìn tấm thân

Lời ăn tiếng nói lo luôn
Lại lo cho ý, cho tâm của mình
Chăm lo ba nghiệp nhiệt tình.”

(Kinh Pháp Cú, câu 234)

     Đức Phật trong quá khứ tâm cũng từng buông lung. Nhưng về 
sau với chánh niệm Ngài đã nắm vững và điều phục được tâm 
như người nài giỏi nắm vững và khắc phục một thớt voi:

“Như Lai thuở trước buông lung
Bao nhiêu tham dục cứ thường chạy theo,

Tâm ta nay đã xoay chiều
Nhờ vào chánh niệm ta điều phục tâm

Như voi hung dữ vô ngần
Nhờ tay quản tượng sẽ thuần tính ngay.”

(Kinh Pháp Cú, câu 326)

     Hãy thoả thích trong chánh niệm. Hãy vui vẻ, siêng năng và 
tinh tấn canh phòng tâm mình. Hãy tự cứu mình ra khỏi đường tà 
ác như voi sa lầy gắng sức để rút chân ra khỏi đầm bùn:
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“Canh phòng tâm thật kỹ càng
Tươi vui, sáng suốt, siêng năng, nhiệt tình

Mình lo tự cứu lấy mình
Khỏi đường tà ác chúng sinh đọa đày

Như voi kia bị sa lầy
Rút chân gắng sức vượt ngay đầm bùn.”

(Kinh Pháp Cú, câu 327)

     Đừng luyến ái ngũ uẩn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Hãy để cho dĩ vãng, hiện tại hay tương lai trôi đi. Hãy vượt qua 
đến bờ bên kia của kiếp nhân sinh trần tục với tâm giải thoát, để 
khỏi chịu cảnh sinh tử luân hồi trở lại với mình:

“Mặc cho quá khứ trôi đi
Níu chi hiện tại, chờ gì tương lai

Rời mau bến thảm cuộc đời
Vượt qua bờ nọ là nơi tuyệt vời

Khi tâm đã giải thoát rồi
Đâu còn sinh lão nổi trôi xoay vần.”

(Kinh Pháp Cú, câu 348)

     Những lời vàng chư Phật từng khuyên dạy như đã được ghi rõ 
trong cuốn KINH PHÁP CÚ là: “Không nên làm các điều ác. Nên 
thường xuyên trau giồi làm việc thiện và giữ tâm, ý trong sạch”. 
Đạo Phật có thể tóm tắt trong câu đó:

“Chớ làm điều ác bao giờ
Làm điều lành tốt người chờ, người mong

Giữ tâm, giữ ý sạch trong
Là lời Phật dạy ghi lòng chớ quên.”

(Kinh Pháp Cú, câu 183)

     Ðức Phật cũng từng dạy: "Hỏi các Tỳ kheo, có hai thứ bệnh. 
Hai bệnh ấy là gì? Bệnh thể xác và bệnh tinh thần. Có những 
người hưởng sự vô bệnh về thể xác trong một năm, hai năm... cả 
đến trăm năm hay hơn nữa. Nhưng, này các Tỳ kheo, hiếm thay 
trong thế gian này là những người hưởng được sự vô bệnh về 
tinh thần, ngay cả trong chốc lát, trừ phi những người đã thoát 
khỏi những tâm xấu xa ô nhiễm". Thật vậy, tâm ý con người cũng 
tựa như một tượng Phật đúc bằng vàng ròng, vô cùng trong sạch, 
tinh khiết và quý báu. Nhưng vì bị chôn vùi trong nhiều năm tháng 
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nên bị bao phủ bởi nhiều lớp cát bụi bùn lầy dơ bẩn. Nếu ta tốn 
công tận lực lau chùi tu bổ bồi đắp thời một thời gian sau tượng 
Phật sẽ hiển lộ ra ánh sánh chói lọi rực rỡ một cách toàn diện. 

     Kinh Phật từng dạy về lợi ích của việc đào luyện Tâm Ý:  “Ta 
không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ kheo, đưa đến bất lợi
lớn, như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không
được phòng hộ, không được bảo vệ.” “Ta không thấy một pháp 
nào khác, này các Tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn, như tâm được 
điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ.” 

     Nhưng phải công nhận rằng con người thường rất sợ hãi hay 
hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào tâm mình. Bởi thế họ ưa lẩn 
tránh nó. Đúng ra mọi người nên can đảm, thành thật nhìn vào 
tâm mình như nhìn vào mặt mình soi trong gương để thiền quán 
về tâm mà luyện tâm. Cần hoàn toàn ý thức được tâm mình đang 
mê hay tỉnh, nó đầy hận thù, ác độc, ghen ghét, hay đầy tình yêu, 
từ bi, nó đang có ảo tưởng hay thấy biết chân xác rõ ràng v.v...   

     Có người đến hỏi Thiền Sư Đại Chu Huệ Hải (thiền sư đời 
Đường) rằng: “Hòa thượng tu đạo, có dụng công không?”. Thiền 
Sư đáp: “Dụng công”. Hỏi: “Dụng công thế nào?”. Thiền sư trả lời: 
“Đói thì ăn cơm, buồn ngủ thì ngủ”. Hỏi: “Tất cả mọi người đều 
vậy, như thế thì vấn đề dụng công có giống với thiền sư hay 
không?”. Thiền Sư trả lời: ”Không giống”. Hỏi: “Tại sao không 
giống?”. Đáp: “Khi họ ăn cơm, nhưng họ không chịu ăn cơm vì bị 
trăm điều đòi hỏi, nghĩ đến trăm thứ nhu cầu; khi ngủ thì không 
chịu ngủ, vì phải so sánh tính toán ngàn việc vạn sự”. 

     “Đói thì ăn cơm, buồn ngủ thì ngủ” – đây chính là thiền, nếu 
thực hiện được điểm này, thì đó gọi là hiểu biết về thiền. Người 
không tu hành, thường buông lỏng tâm ý, mặc cho các niệm nối 
đuôi nhau xuất hiện trên bình diện ý thức, một cách tự phát, ít khi 
dừng lại suy nghĩ xem mình đang nghĩ gì, nghĩ như vậy là đúng 
hay sai, thiện hay ác. Nghệ thuật đào luyện tâm ý của đạo Phật 
chính là ở chỗ biết “dừng lại”, sách Phật gọi là “chỉ “. Rồi trên cơ 
sở “chỉ ” ta sẽ “quán” xem đó là niệm gì, niệm ấy đúng hay sai, 
thiện hay ác. 

     Tâm ý con người trong cuộc sống hàng ngày thường xuyên bị 
dao động, tán loạn, phóng dật, đuổi theo lục trần không phút giây 
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nào ngừng nghỉ nên dễ dàng bị lớp màn vô minh che phủ. Vô 
minh che lấp chân tính, chân tâm nhiều đời nhiều kiếp khiến con 
người lăn lộn trong vòng sinh tử luân hồi. Vì không biết dừng lại 
để quán sát nên người ta thường bị “tán tâm” và cuộc sống do 
điên đảo mê loạn dẫn dắt đã gieo bao nhân xấu, gây bao ác 
nghiệp. Ta phải cố gắng tìm cách phủi sạch mọi lớp bụi bặm trần 
gian, quyết tâm thức tỉnh với trí tuệ bừng sáng, ghé lại bến bờ 
“định tâm”. Lúc đó cái tâm chân thật chưa từng đến đi sinh diệt, 
cũng là “bộ mặt thật từ xưa tới nay của mình”, mới hiển lộ ra. 

     Bộ mặt từ xưa đến nay của mình tức là “bản lai diện mục”, một 
ẩn dụ nổi tiếng trong Thiền tông được dùng để chỉ Phật tính, chân 
như trong mỗi chúng sinh. Dưới dạng câu hỏi “Gương mặt xưa 
nay của ngươi là gì?” chư vị thiền sư thường hay dùng để trắc 
nghiệm kinh nghiệm ngộ đạo của đệ tử. Thấy “gương mặt xưa 
nay” tức là kiến tính, ngộ được bản tính thanh tịnh sẵn có.  

     Thấy được “gương mặt xưa nay” cũng là khi nhận ra được 
“tâm” và “tính” và cũng là một phương pháp để chúng ta nhận 
thức ra được chính mình. Mê và ngộ tuy có khác biệt  nhưng bản 
tính vẫn không khác. Như vàng thì chỉ có một chất nhưng được 
chế tạo thành nhiều thứ khác nhau như bông tai, nhẫn, dây 
chuyền... các món đồ này có tên gọi tuy khác nhau nhưng thể của 
nó cũng vẫn chỉ là vàng mà thôi. Cũng vậy tâm và tính tuy tên gọi 
khác nhau nhưng đều dùng để chỉ bản thể của chúng ta.

     Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã từng dạy môn đệ của ngài:

“Tính tức là Tâm,
Tâm tức là Phật ,
Phật tức là Đạo

Đạo tức là Thiền.”

     Nói ngược trở lại thì tâm tức là tính và thấy tính là thành Phật, 
và con đường đi đến thấy tính là Thiền. Thiền Tông là một chi phái 
của Phật Giáo chủ trương dùng phương pháp thiền định để trực 
tiếp thu nhận nghĩa lý sâu sắc của nhà Phật. Thiền Phật giáo, như 
chúng ta thường được nghe nói đến, là chủ trương truyền riêng 
ngoài kinh điển, ngoài giáo lý, không để lại lời dạy bằng chữ viết, 
mà đi thẳng vào lòng người, giác ngộ thì thành đạo, thấy tính là 
thành Phật:
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“Giáo ngoại biệt truyền,
Bất lập văn tự,

Trực chỉ nhân tâm,
Kiến tính thành Phật.”

     Có một học tăng đến thiền sư Huệ Trung để cầu tham thiền 
học đạo. Vị này thỉnh vấn thiền sư rằng: “Thiền là cách gọi khác 
của tâm, mà tâm là một thật tính, ở thánh cũng không tăng mà ở 
phàm cũng không giảm, các vị tổ sư thiền tông thường nói tính là 
tên gọi khác của tâm, vậy xin hỏi thiền sư: tâm và tính khác nhau 
thế nào?” Thiền sư trả lời: “Lúc mê có khác, khi ngộ thì không”.

     Vị học tăng lại hỏi tiếp: “Trong kinh nói rằng: Phật tính thì 
thường mà tâm thì vô thường, vì sao ngài nói không có khác 
biệt?” Thiền sư đưa ra ví dụ để giải thích cho học tăng như sau: 
“Ngươi chỉ dựa vào ngữ mà không y vào nghĩa, ví như khi lạnh thì 
nước kết thành băng, khi ấm lên thì băng tan thành nước; lúc mê 
thì tính kết thành tâm, lúc ngộ thì tâm tan thành tính, tâm tính vốn 
đồng, chỉ vì do mê ngộ mà có khác biệt”. Vị học tăng nhân đó mà 
liễu ngộ.

     Lục Tổ Huệ Năng - vị tổ “tướng mạo quê mùa nhưng trí tuệ phi 
thuờng” - khi đựơc ngũ tổ khai thị rồi, cũng hân hoan thốt lên 
những lời nói về “tự tính” tức là “chân tâm”:

“Đâu ngờ tự tính vốn tự thanh tịnh
đâu ngờ tự tính vốn không sinh diệt

đâu ngờ tự tính vốn tự đầy đủ
đâu ngờ tự tính vốn không dao động

đâu ngờ tự tính hay sinh muôn pháp.”

     Người muốn luyện tâm dù ngồi thiền định nghiêm túc, dù “lựa 
chọn một trú xứ thanh vắng, tịch mịch như gốc cây, khe núi, chỗ 
hoang vu, hang đá, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm” 
thời chỉ mới khiến cho thân được yên mà thôi. “Thân yên” chưa 
đủ, phải làm sao cho “tâm yên” nữa. Thân ngồi đây, mà tâm có 
thể phóng đi rất xa, chạy theo những bóng dáng, những hình ảnh 
mà nó ưa thích. Những bóng dáng đó, hình dáng đó giống như 
những ma lực trói buộc tâm, lôi kéo tâm quay cuồng, vì vậy mà 
tâm rất khó điều phục, khó chế ngự. Muốn điều phục được tâm, 
muốn được ung dung, tự tại thời đừng để bị vướng mắc, dao 
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động bởi bất cứ gì khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đừng bị lôi 
kéo theo thất tình lục dục, cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn 
v..v.. hãy để cho những cái đó đến rồi đi tự nhiên như những đám 
mây đến, đi trong bầu trời. Những đám mây không phải là bầu 
trời, và không thuộc về bầu trời, chúng chỉ lơ lửng giữa không
gian và không lệ thuộc vào đâu, nhưng chúng không bao giờ có 
thể để lại dấu vết làm lấm lem bầu trời trong sáng.

     Hãy sống gần với bản tâm thanh tịnh, nhìn mọi sự vật, hiện 
tượng trong cuộc đời như một tấm gương trong sáng, phản ánh 
trung thực “như-nó-là” (as-it-is) không thêm bớt, vẽ vời, suy diễn 
v..v.. vì tâm Phật hay Phật tính luôn luôn toàn hảo; “ngay cả chư 
Phật với trí tuệ vô biên cũng không thể làm cho nó tốt hơn được 
và chúng sinh với tất cả vô minh có vẻ bất tận, cũng không thể 
làm cho nó lấm lem.”

     Nếu chúng ta cố gắng sống trong chánh niệm, tỉnh thức, theo 
dõi tâm và giữ gìn cho tâm bớt dao động thì một ngày kia ta cũng 
có thể làm hiển lộ bản tâm thanh tịnh, nói cách khác, có thể an trú 
thường trực trong đó như chư Phật vậy. Nhớ lại lời đức Phật cũng 
từng dạy: “Mặt trời mặt trăng vẫn thường sáng tỏ tại sao người 
mù họ lại chẳng thấy?... Cũng như vậy đó, chúng sinh không tỏ, 
nghiệp thức che đậy, trong đời thường hay biết mà cố phạm, cho 
nên chẳng thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chẳng 
nhận ra được bản tâm thanh tịnh thường hằng hiện hữu!” 

     Hương Hải thiền sư một hôm dạy chúng: “Muốn cầu thấy Phật 
cứ nhận nơi chúng sinh, chỉ vì chúng sinh mê không tự biết có 
Phật, chớ Phật đâu có làm mê chúng sinh. Ngộ được tự tính của 
mình thì chúng sinh là Phật, làm mê tự tính của mình thời Phật là 
chúng sinh. Giữ được tự tính của mình bình đẳng thời chúng sinh 
là Phật, để tự tính mình gian hiểm thời Phật là chúng sinh.”

     Đây nói rất rõ, ngộ được tự tính của mình thì chúng sinh là 
Phật. Tự tính của mình tức là tính giác của mình, mà giác là Phật. 
Nếu nhận được tính giác hay ngộ được tính giác của mình tức là 
nhận ra Phật. Tức là chúng sinh biến thành Phật. Còn ngay tính 
giác sẵn có của mình mà quên, thì Phật là chúng sinh. Có tính 
giác tức đã là Phật rồi mà quên bẵng đi thì Phật trở lại làm chúng 
sinh! Như vậy chúng sinh và Phật không cách nhau bao xa. Tu để 
thành Phật, không phải là chuyện khó khăn. Ngay nơi mình mà 
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nhớ tính giác thì chúng sinh là Phật, quên tính giác thì Phật là 
chúng sinh! Chỉ cần đổi chữ “quên” thành chữ “nhớ” là được.

     Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nhiều lần gạn hỏi ông A Nan, 
cái tâm ở chỗ nào? Ông A Nan đáp: Tâm ở trong thân, tâm ở 
ngoài thân, tâm núp trong con mắt, tâm ở chặng giữa v.v… đều 
không đúng cả. Chúng ta với Phật không khác, nhưng vì chúng ta 
chưa nhận được bản tâm của mình, nên làm chúng sinh; Chư 
Phật đã chứng được cái bản tâm ấy rồi, nên các Ngài thành Phật.

     Để kết luận lại ta thấy rằng TÂM và Ý con người muốn giữ cho 
được trong sạch thời ta phải tìm cách tu luyện. Trong “bốn lời 
nguyện lớn” (tứ hoằng thệ nguyện), dựa trên “tứ diệu đế” mà phát 
sinh ra, thời lời nguyện thứ ba đó là: “Pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học”, nghĩa là ở trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn 
hướng dẫn người tu tập, chúng ta thệ nguyện rằng sẽ học hết tất 
cả để mong được thông suốt hầu đạt thành chính quả.

     Trong KINH DI GIÁO đức Phật thoạt tiên có dạy các vị Tỳ kheo 
là phải trì giới, nên tôn trọng giới “như tối gặp sáng”, “nên tự giữ 
tâm ngay thẳng, suy niệm chân chính, để cầu độ thoát” và “giới là 
căn bản chân chính thuận theo đường giải thoát… Nhân y vào 
giới này được sinh ra các thiền định và trí tuệ diệt khổ.” Ngài nhấn 
mạnh: “Nếu ai giữ được giới thanh tịnh, sẽ có các thiện pháp. Nếu 
không giữ giới thanh tịnh, các công đức thiện đều không sinh 
được. Do đó, nên biết giới là trụ xứ công đức an ổn thứ nhất vậy.” 
Kế đó đức Phật dạy tiếp: “Tu tập hành trì ví như chăn trâu, cầm 
roi canh chừng, luôn luôn kiểm soát không cho trâu xâm phạm 
vào lúa mạ của người”. Tâm là con trâu. Kẻ chăn trâu là mình. 

     Như vậy trong vô số pháp môn tu tập hành trì mà đức Phật 
từng chỉ giáo có một phương pháp tu hành có thể gọi là “Pháp 
môn chăn trâu.” Trong pháp môn này đức Phật dạy cho chúng 
sinh biết cách luyện tâm của mình như trẻ mục đồng chăn giữ một 
con trâu vậy.

**
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- 2 -

CCOONN TTRRÂÂUU
TTRROONNGG PPHHẬẬTT PPHHÁÁPP

     Tại các nước nông nghiệp hình ảnh con trâu với đứa trẻ chăn 
trâu ngồi trên lưng trâu thổi sáo là một hình ảnh quen thuộc 
thường gắn liền với đời sống của người dân. Tại Việt Nam, từ lâu 
hình ảnh này đã đi vào tâm thức mọi người và không chỉ có giá trị 
trong đời sống lao động thực tiễn mà còn nghiễm nhiên đi vào 
lãnh vực văn học nghệ thuật nữa. 

     Trong văn học Phật giáo nói chung và văn học Thiền tông nói 
riêng thời hình ảnh con trâu với trẻ mục đồng đã trở thành thi liệu,
biểu tượng, thủ pháp nghệ thuật. Những hình ảnh này hiển hiện 
trong truyền thống kinh điển cũng như được đề cập đến nhiều lần 
trong những thời pháp của đức Phật khi Ngài còn tại thế. 
     
     Trong gần nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, đức Phật đã giảng 
dạy và hóa độ cho rất nhiều người thuộc nhiều thành phần, căn 
cơ và nguồn gốc khác biệt nhau. Tùy cơ duyên mà Ngài sử dụng 
những phương cách giảng khác nhau để khai mở trí tuệ cho hàng 
đệ tử. Có khi Ngài dùng lời dịu dàng để khuyên răn. Có khi Ngài 
dùng các lý luận sắc bén để thuyết phục. Có khi Ngài dùng những 
ví dụ, những ngụ ngôn, những điển cố. Có khi Ngài dùng những 
định nghĩa. Cũng có khi Ngài dùng các ẩn dụ mạnh mẽ. Trí tuệ 
của đức Phật đã tỏ rạng trong cách trình bày chân lý cao thâm với 
những từ ngữ bình dị, thông thường, dễ hiểu, không rườm rà 
phiền phức. Có rất nhiều phẩm, chương, đoạn trong các Kinh 
được đức Phật dùng hình ảnh con trâu để diễn đạt giá trị thông 
điệp giải thoát tâm linh đối với người học đạo. 
     
     Hình ảnh con trâu tượng trưng cho tâm ý của chúng sinh. Mỗi 
người ai cũng đều có một con “trâu tâm" của riêng mình. Con trâu 
ấy lúc nào cũng cận kề với chúng ta như hình với bóng vậy mà rất 
nhiều người không tỏ ý quan tâm đến sự hiện diện của nó, không 
chiêm nghiệm để khám phá nó. Bản tính của trâu là thuần hậu, 
siêng năng, nhẫn nại và cũng dễ điều phục, nhưng thỉnh thoảng 
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vẫn ngu si làm bậy, hung hăng tàn bạo như loài thú hoang. Đó 
cũng là đặc tính của chúng sinh. Kinh điển lấy hình ảnh trâu để 
nhấn mạnh đến sự vô trí có trong con người chúng sinh với một 
cái tâm đầy vọng tưởng, điên đảo, tham, sân, si, buông lung, thiếu 
tự chủ, chất chứa phiền não, mê lầm và dục vọng. Tâm vô minh 
của chúng sinh với sự si mê của con trâu vốn khởi đi từ một gốc 
gác vô minh như nhau. Cả hai đều không giác ngộ được chân tâm 
của mình mà chỉ sống theo “vọng tâm” điên đảo từ muôn kiếp. 
Nhưng cả hai đều vốn sẵn có tính Phật nên đều có thể thành tựu 
giác ngộ và giải thoát. Cả hai đều là Phật sẽ thành.

     Quá trình thuần hóa trâu để cho nó trở thành hiền hòa và chịu 
phục tùng theo con người là một quá trình mang tính biểu tượng 
về mặt giáo hóa và chuyển hóa tâm linh trong thế giới nhà Phật. 
Trâu ví như vọng tâm điên đảo. Người tu tập chuyển hóa tâm 
giống như trẻ mục đồng chăn trâu, điều ngự vọng tâm sinh diệt để 
thuần phục nó. Bởi lẽ đó, quá trình tu chứng chính là quá trình 
chuyển hóa tâm, từ vọng sang chân, từ sinh diệt sang vô sinh 
diệt, từ mê sang ngộ, từ chúng sinh sang quả vị Phật. Nhưng quá 
trình chuyển hóa tâm đó, tùy theo căn cơ của người tu mà có đốn 
có tiệm, có cao có thấp và có sâu có cạn.

     Công việc quán sát từng động niệm của tâm để luyện tâm, để 
tu tâm tương tự như việc chăn trâu. Đức Phật cũng như chư Tổ 
đã để lại nhiều lời dạy quý giá để chăn giữ “con trâu tâm ý” này.  
   
     Trong KINH PHÓNG NGƯU (Tăng Nhất A Hàm) ghi lại chuyện 
quốc vương xứ Ma Kiệt Đà thỉnh Phật và năm trăm đệ tử Phật để 
cúng dường trong ba tháng. Quốc vương muốn dọn sữa tươi 
cúng Phật và chúng Tỳ kheo nên phải cho gọi những người chăn 
trâu ngày ngày mang sữa tươi đến. Sau ba tháng, quốc vương 
thương cảm những người này nên cho họ cơ duyên đến hầu 
Phật. Họ đến hầu Phật, sung sướng được chiêm ngưỡng dung 
nhan của Phật, nhưng không biết gì để thưa hỏi vì họ chỉ biết việc 
chăn trâu mà thôi. Họ đem việc đó hỏi Phật, muốn biết phải chăn 
trâu thế nào cho có hiệu quả thiết thực. Phật dạy nếu biết giữ 
“mười một điều” thì người chăn có thể làm cho bầy trâu mạnh 
khoẻ và sinh sôi nhiều thêm.

     Nhân đó, Phật cũng quay qua dạy các thầy Tỳ kheo là phải biết 
“mười một pháp”, để cho thiện pháp được tăng trưởng. Đây là 
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mười một nghệ thuật của người chăn trâu, tương xứng với mười 
một điều tâm niệm của một vị tu sĩ để điều phục tâm. Danh hiệu 
của đức Phật là “điều ngự sư” nên cũng có thể hiểu là Ngài cũng 
như một người chăn, một người đánh xe khéo léo đưa chúng sinh 
ra khỏi bể khổ, đến được bến bờ giải thoát và an lạc. Mười một 
điều đó là:

     1. Nếu người chăn trâu giỏi biết nhận ra được trâu của mình,
biết trâu sắc đen, sắc trắng hay sắc tạp, thời một tu sĩ giỏi cũng 
phải làm tương tự như thế. Tu sĩ cũng phải biết rõ “sắc pháp”, 
phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. 
Phải quán biết sắc thân mình là do “tứ đại” gồm “đất, nước, gió và 
lửa” tạo thành. Phải khéo quán sát về tính cách kết hợp của sắc 
uẩn, của các yếu tố căn bản trong thân, quán sát với trí tuệ để 
thấy rõ bản chất vô thường, bất tịnh của thân.

     2. Nếu người chăn trâu giỏi nhận diện được con trâu của mình 
trong đàn trâu, biết tướng của trâu, biết trâu có tướng tốt hay 
không có tướng tốt khi so với các bầy trâu khác thời một tu sĩ giỏi 
cũng phải biết phân biệt hình tướng, nhận biết được các chuyển 
biến của “thân, khẩu, ý”. Phải biết được những hành động nào 
của thân, khẩu, ý của mình là thiện, nên làm và những hành động 
nào là bất thiện, không nên làm. Khi phân biệt được hành vi của 
kẻ ngu và người trí, phân biệt được việc tối với việc sáng, đó là 
biết rõ “các tướng”.

     3. Khi trâu bị các trùng độc hút máu, các vết thương lở ra, nếu 
người chăn trâu giỏi biết cọ xát tắm rửa cho trâu, biết mổ xẻ để 
trừ khử trùng độc thời một tu sĩ giỏi khi thấy điều ác cũng phải biết 
cái đó là ác, tương tự như là loài trùng độc hút “máu thiện căn” 
làm vết thương của tâm lở thêm ra. Người tu phải biết sám hối,
biết buông xả và biết gột rửa tâm niệm của mình cho sạch khỏi 
những tham dục, si mê và sân hận. Biết trừ đi thì mới được an ổn.

     4. Người chăn trâu giỏi biết chăm sóc băng bó các vết thương 
của trâu, biết lấy vải, hoặc lấy lá cây che các vết thương, không 
để cho ruồi muỗi châm chích. Một tu sĩ giỏi cũng phải biết che vết 
thương lục tình, không để cho các trùng độc phiền não tham dục, 
sân nhuế, ngu si châm chích gây ra vết thương. Biết hộ trì “sáu 
căn” của mình là mắt, tai, mũi, luỡi, thân và ý khi tiếp xúc với “sáu 
trần”, để sáu trần không thể lung lạc mà gây tác hại được. 
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     5. Nếu người chăn trâu giỏi biết cách đốt vỏ cây xông khói lên 
để trâu khỏi bị muỗi đốt thời một tu sĩ giỏi cũng phải biết xông 
hương giải thoát lên, biết đem đạo lý mà mình đã học hỏi được 
mà dạy lại cho người chung quanh mình để họ tránh cho tâm khỏi 
động loạn, tránh được những khổ đau phiền muộn dằn vặt trong 
thân tâm họ, hướng dẫn cho tinh thần họ quay về niềm an vui.

     6. Nếu người chăn trâu giỏi biết tìm đường đi an toàn cho trâu 
thời một tu sĩ giỏi cũng phải biết chọn đường đi cho cuộc đời của 
mình, phải biết thực hành “bát chánh đạo”, biết con đường bát 
thánh có thể đi đến Niết Bàn. Biết tránh những con đường đưa tới 
danh lợi, sắc dục, quán rượu, sòng bạc và hý trường.

     7. Nếu người chăn trâu giỏi biết thương yêu trâu, biết tìm chỗ 
ở thích hợp cho trâu thời một tu sĩ giỏi cũng phải biết quý trọng 
những niềm an vui do thiền định mang lại. Khi nghe pháp phải 
sinh tâm hoan hỷ, tin tưởng, thọ trì và quyết tâm thực hiện. Khi 
giảng thuyết Phật pháp thì được pháp hỉ thanh tịnh, các thiện căn
tăng thêm lên.

     8. Nếu người chăn trâu giỏi biết tìm bến tốt cho trâu qua sông, 
biết khúc sông nào sâu, khúc sông nào cạn, khúc sông nào dễ lội 
xuống, dễ đi qua, không có sóng dữ, không có trùng độc, biết đưa 
những con trâu mạnh qua khúc sông nguy hiểm, lùa những con 
trâu yếu qua khúc sông cạn, bờ bến tốt, thời một tu sĩ giỏi cũng 
phải biết bến bờ tốt để an toàn đưa tâm qua, phải biết nương vào 
“tứ diệu đế” để đến được bến bờ giải thoát. Phải biết thường tìm 
đến chỗ của những Tỳ kheo đa văn mà hỏi pháp, hỏi để biết tâm 
mình sáng hay tối, phiền não nặng hay nhẹ. Có thế mới khiến cho
mình được vào bến tốt, an lành mà được độ thoát.

     9. Nếu người chăn trâu giỏi biết tìm chỗ có ruộng tốt, có cỏ non 
và có nước uống để thả cho trâu ăn, biết chỗ ở an ổn không có ác 
trùng, ác thú, thời một tu sĩ giỏi cũng phải biết rằng “tứ niệm xứ” là 
mảnh đất tốt nhất để đi đến giải thoát. Biết thân bất tịnh, biết thọ là 
khổ, biết tâm vô thường và biết pháp vô ngã.

     10. Nếu người chăn trâu giỏi biết bảo trì những vùng thả trâu, 
không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu, không vắt sữa trâu 
đến kiệt quệ thời một tu sĩ giỏi cũng phải cẩn thận và dè dặt trong 
việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường, đừng 
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để mất tín tâm của Phật tử. Đối với các vật do thí chủ cúng dường 
như y phục, thực phẩm, sàng tọa và thuốc men thời tu sĩ phải biết 
nhận lãnh vừa đủ mà thôi. Nếu làm người mất lòng tin thì cũng 
như tàn phá khu vực chăn trâu.

     11. Nếu người chăn trâu giỏi biết nuôi trâu đầu đàn. Con trâu 
nào lớn nhất, có thể dẫn dắt được cả đàn trâu nên được giữ gìn 
không để tiều tụy. Uống thì cho dầu lạc, trang sức thì cho vòng 
hoa, tiêu biểu thì lấy sừng sắt cọ mài, vuốt ve khen ngợi. Biết 
dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu con. Tỳ 
kheo cũng nên theo như thế. Trong chúng tăng có các bậc Tỳ 
kheo trưởng lão, các bậc đại nhân có uy đức hộ trì chánh pháp, 
hàng phục ngoại đạo, có thể gieo các thiện căn cho tâm, thời một 
tu sĩ giỏi cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của 
các bậc thầy đi trước mình, không được tỏ ra chểnh mảng, xem 
thường, phải biết cung kính, phụng sự cúng dường đúng cách.

     Như vậy là tu sĩ nào thực hiện được toàn hảo mười một điều 
kể trên thì chính bản thân mình hưởng được những lợi ích tốt đẹp 
và làm cho tăng đoàn càng ngày càng hưng thịnh. Những điều kể 
trên người tu sĩ có thể bắt chuớc kẻ mục đồng để thực hành 
nhưng không phải để chăn dắt con trâu nơi ngoài đồng cỏ mà 
chính là chăn dắt con “trâu tâm” trong lòng mình. 

     Những người chăn trâu sau khi nghe Phật giảng các cách chăn 
trâu cặn kẽ như vậy, rất lấy làm kinh ngạc và thán phục, không 
tưởng được một hoàng tử suốt đời chưa từng chăn trâu, mà lại 
biết rành rẽ về các cách chăn trâu như vậy. Họ nói với nhau rằng, 
trong nghề của mình, biết nhiều lắm ba hoặc bốn chuyện, dù đến 
bậc thầy chăn trâu cũng chỉ biết năm hay sáu chuyện là cùng. 
Phật lại biết cả mười một cách, Ngài quả là bậc “nhất thiết trí”. 
Theo họ, “nhất thiết trí”, một danh hiệu thường được dùng để tôn 
xưng đức Phật, có nghĩa là cái gì cũng biết, cả đến việc chăn trâu 
cũng biết.

     Trong KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG, đức Phật cũng đã từng 
minh họa hình ảnh con trâu đi trong đám bùn sâu để chỉ cho hàng 
xuất gia cần phải nỗ lực tu hành mới ra khỏi cảnh luân hồi sinh tử, 
thoát khỏi hệ lụy phiền não: “Sa môn hành đạo như con trâu mang 
nặng đi trong bùn sâu, mệt nhọc đến mấy cũng không dám ngoái 
đầu nhìn hai bên, mà phải đi cho mau, rời khỏi bùn sâu mới được 
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nghỉ ngơi. Sa môn luôn coi ái dục còn hơn ùn sâu, nên thẳng tắp 
một mạch mà hành đạo, mới thoát khỏi sự khổ lụy”.

     Trong KINH PHÁP HOA có nhiều dụ: từ dụ nhà lửa, dụ chàng 
cùng tử, dụ cỏ thuốc đến dụ hóa thành, dụ hiện tháp báu v.v... 
Hình ảnh cái xe do trâu kéo hiện ra trong phẩm “Thí dụ”. Phẩm kể 
về một trưởng giả tuổi đã già, rất giàu có, sở hữu một tòa nhà lớn 
nhưng chỉ có một lối ra vào. Con cái ông rất đông đang vui chơi 
trong đó, nhưng phút chốc bốn phía ngôi nhà cùng một lúc bốc 
cháy. Các con ông mải vui chơi, không hề hay biết. Ông kêu các 
con mau chạy thoát ra nhưng các con ưa vui chơi, không sợ sệt, 
chẳng hiểu gì là lửa, chẳng biết thế nào là nguy hại, cứ mải mê
chạy giỡn nhìn cha mà thôi, không chịu nghe lời cha khuyên bảo.
Ông phải dùng phương tiện dụ dỗ cho các con các thứ đồ chơi 
quý báu như ba cỗ xe đó là các xe dê, xe hươu và xe trâu đẹp đẽ
và lộng lẫy hầu kích thích lòng ưa thích của các con để dụ cho 
chúng ham muốn mà chạy ra khỏi nhà lửa. 

     Nhà lửa chỉ cho ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là 
ngôi nhà tâm thức chúng sinh trú ngụ, nó đang bị thiêu đốt bởi 
ngọn lửa “vô thường”, bởi các ham muốn, nhu cầu của vọng tâm 
điên đảo. Các người con đang vui chơi trong nhà lửa mà không 
hay biết căn nhà đang bốc lửa, dụ cho chúng sinh đang bị “sinh, 
lão, bệnh, tử” đốt cháy. Xe dê tượng trưng cho “thanh văn thừa”. 
Xe hươu biểu thị cho “duyên giác thừa”. Xe trâu chỉ cho “Đại thừa” 
hay “Nhất Phật thừa”.

     Việc dùng xe trâu để biểu tượng cỗ xe Đại thừa mang nhiều ý 
nghĩa thâm diệu. Thứ nhất hình ảnh con trâu gắn liền với đời sống 
của người dân. Lấy con trâu làm con vật kéo xe Đại thừa nói lên 
được tính đại chúng, tính bình dân của lý tưởng thành Phật. Thứ 
hai, con trâu là con vật có nhiều sức mạnh nên cỗ xe trâu Đại 
thừa vì vậy mới có thể chở được nhiều chúng sinh đi trên đoạn 
đường dài từ phàm phu đến thành Phật. Thứ ba, con trâu tượng 
trưng cho tâm vô minh của chúng sinh. Con đường thành Phật 
khởi đi từ tâm chúng sinh đến tâm Phật, từ giai đoạn một chúng 
sinh bắt đầu sơ phát bồ đề tâm cho đến khi hoàn thành việc giác 
ngộ và giải thoát. Chính vì vậy, cỗ xe chở chúng sinh đi từ bờ bên 
này vô minh khổ não đến bờ bên kia giác ngộ an lạc phải là cỗ xe 
tâm chúng sinh, tức cỗ xe trâu, rồi lần hồi chuyển hóa thành tâm 
giác ngộ, tức cỗ xe Phật thừa trọn vẹn.
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     Trong những ngày cuối cùng, ngay trong đêm nhập Niết Bàn 
tại rừng cây Sa La, đức Phật với KINH DI GIÁO (tức Kinh Lời Dạy 
Cuối Cùng) đã khuyên dạy các đệ tử của Ngài phải nhằm canh 
giữ cái tâm của mình, cũng như canh giữ một con trâu, hình ảnh
biểu tượng con trâu cũng đã được nêu ra như một hình ảnh cụ 
thể sống động. 

     Trong KINH DI GIÁO này nơi mục “chế tâm” đức Phật dạy rất 
kỹ rằng: “Các vị đã an trụ trong giới luật, nên phải kiềm chế năm 
căn, đừng để nó buông thả vào năm dục. Ví như người chăn trâu, 
cầm roi dòm ngó nó, không để cho nó tha hồ xâm phạm vào lúa 
mạ người ta. Nếu buông thả năm căn, chẳng phải nó chỉ lan vào 
năm dục, mà nó, hầu như xông tới không bờ bến nào và không 
thể chế phục được! Cũng như con ngựa dữ, không thể dùng giây 
cương mà kiềm chế được và nó sẽ kéo người ta sa xuống hố. 
Như bị cướp hại, chỉ khổ một đời, nhưng tai họa của giặc năm căn 
kéo đến nhiều đời, làm hại rất nặng, không thể không cẩn thận! 
Thế nên, bậc trí giả kiềm chế năm căn mà chẳng dựa theo, gìn 
giữ nó như giặc, không để cho nó buông lung. Giả như, để cho nó 
buông lung, chẳng bao lâu, sẽ thấy sự tan diệt vì nó. Đối với năm 
căn ấy, tâm làm chủ chúng. Do đó, các vị nên khéo chế phục tâm! 
Tâm rất đáng sợ, sợ hơn rắn độc, ác thú, oán tặc. Và ngay như 
lửa cháy bừng bừng cũng chưa đủ làm ví dụ về chúng! Ví như có 
người tay cầm bát mật, di động hấp tấp, chỉ ngó bát mật, không 
thấy hố sâu. Ví như voi cuồng không có móc câu, con khỉ, con 
vượn, kiếm được rừng cây, leo, trèo, nhẩy nhót, khó ngăn cấm, 
chế phục được chúng! Nên gấp bẻ gẫy tâm niệm ấy, đừng để cho 
chúng buông lung. Buông lung tâm ấy, làm mất những việc tốt của 
người. Chế phục nó vào một chỗ, không việc gì là không xong. Vì 
vậy các vị Tỳ kheo nên siêng năng tinh tiến triết phục tâm các vị!” 

     “Mười tranh chăn trâu” (Thập Mục Ngưu Đồ) được gợi ý và bắt 
nguồn từ đó. Đem hành động cầm roi trông chừng con trâu để nó 
khỏi ăn lúa mạ của người so sánh để minh họa cho hành động tự 
chế không để năm căn chạy theo năm dục vọng là một lối thí dụ 
vừa cụ thể, linh hoạt, vừa tế nhị, sâu sắc. Đối với năm dục trong 
tâm chúng sinh lúc nào cũng sẵn sàng khởi lên để thao tác, người 
tu cần thận trọng trong từng giây phút như mục đồng trông coi 
trâu không để nó ăn lúa mạ của người. Người tu không tự chế 
trong mỗi ý tưởng, lời nói và hành động thì năm dục sẽ có cơ hội 
thao tác ngay.



________________________________________________

* 24 *

     Trong THIỀN TÔNG TRUNG QUỐC thời hình ảnh con trâu 
cũng được minh họa rất linh động qua cách vấn đáp của các thiền 
sư. Các tài liệu ghi lại rất nhiều, thật là lý thú.

     Ngài Phước Châu Đại An hỏi tổ Bách Trượng: “Tôi khát khao 
muốn hiểu Phật pháp, việc đó như thế nào?” Bách Trượng đáp: 
“Hệt như cưỡi trâu tìm trâu!” Hỏi: "Hiểu rồi như thế nào?" Đáp: 
"Như người cưỡi trâu về nhà." Hỏi: "Rồi làm sao giữ cho trước 
sau khế hợp?" Đáp: "Như người chăn trâu cầm roi giữ trâu mình, 
đừng cho phạm vào lúa mạ của người."

     Hay như ngài Lặc Đàm hỏi Linh Thao: "Trước khi chưa xuất 
gia ông làm gì?" Linh Thao đáp: "Chăn trâu." Lặc Đàm hỏi: "Chăn 
như thế nào?" Linh Thao đáp: "Sáng sớm cưỡi đi, chiều tối cưỡi 
về." Lặc Đàm bảo: "Ông thật ngu si quá cỡ!” Nhờ đó mà Linh 
Thao đại ngộ.

     Hay như ngài Động Sơn hỏi hòa thượng Long Sơn: "Hòa 
thượng thấy đạo lý gì mà trụ núi này?" Long Sơn đáp: "Ta chỉ thấy 
hai con trâu bùn húc nhau rồi chạy xuống biển. Từ đó đến nay vẫn 
chưa thấy tin tức gì cả."

     Và ngài Bạch Vân - Nghĩa Đoan hỏi Quách Công Phụ rằng: 
"Trâu thuần chưa?"

     Hoặc, có hôm, ngài Đại An thăng đường dạy chúng: "Đại An 
ba mươi năm ở Qui Sơn, ăn cơm Qui Sơn, đại tiểu tiện Qui Sơn, 
mà chẳng học thiền Qui Sơn. Ngày đêm chỉ xem chừng một con
trâu nước đen. Nếu nó đi lạc vào trong cỏ mạ, liền nắm mũi kéo 
lại. Vừa mới xâm phạm đến ruộng lúa người ta, liền đưa roi ra 
quất. Thật đáng thương! Trâu bị điều phục lâu ngày trở nên thuần 
thục, vâng lời người dạy. Giờ đây trâu đen đã hóa thành trâu 
trắng, sờ sờ rõ ràng trước mặt, trọn ngày đuổi cũng không đi."

     Trong câu chuyện trên, thiền sư Đại An có nói đến trâu đen và 
trâu trắng. Trâu đen chỉ tâm vô minh. Trâu trắng chỉ tâm giác ngộ. 
Trọn ngày đuổi không đi là tâm đã được điều phục, không còn 
dong ruổi theo trần cảnh. Đó là trạng thái tâm lúc nào cũng hiện 
tiền trong minh giác, trong an lạc. Tranh chăn trâu Đại thừa vẽ
trâu từ đen dần dần thành trắng. Trái lại tranh chăn trâu Thiền 
tông thời vẽ trâu trước cũng như sau chỉ có một màu đen mà thôi.
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    Thiền sư Nam Tuyền Phổ nguyện, họ Vương, nói về việc chăn 
dắt con trâu của mình: “Vương lão sư từ nhỏ nuôi một con trâu 
đực. Định thả ăn ở khe phía Đông lại e ăn nhằm lúa nước của 
Quốc vương. Tính thả ăn ở khe phía Tây lại e khó bề không khỏi 
phạm lúa nước của Quốc vương. Chẳng bằng tùy phận lấy chút ít 
trọn chẳng thấy được.”

     Thiền sư Thạch Củng Huệ Tạng, nguyên là một thợ săn, được 
Mã Tổ độ cho xuất gia. Một hôm sư làm việc trong bếp, Mã Tổ bất 
chợt ghé lại, hỏi: “Đang làm gì?” Đáp: “Chăn trâu.” Hỏi tiếp: “Chăn 
ra sao?” Đáp: “Một khi vào ruộng lúa liền nắm mũi kéo lại.” Mã Tổ 
khen: “Ông thật là người khéo biết chăn trâu.”

     Và cứ như thế pháp chăn trâu được nhiều người sử dụng, vừa 
tự mình chăn vừa dạy kẻ khác chăn. Vào cuối thế kỷ mười ba,
thời nhà Trần, trong THIỀN MÔN VIÊT NAM xuất hiện một nhân 
vật kiệt xuất. Đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ tên thật là Trần Tung, 
ông là một thiền sư đắc đạo. Ông là người hướng dẫn vua Trần
Nhân Tông vào cửa Thiền và có nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng 
của vị vua sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử này.

     Ông là người chăn giữ con trâu đầu tiên trong văn học Thiền 
Việt Nam. Ông đã chăn con trâu chính ông, mà ông đã phát hiện 
từ Qui Sơn Trung Quốc chòm xóm. Đây, thơ ông viết:

放牛

偶 向 溈 山 得 弟 鄰，

荒 蕪 甘 作 牧 牛 人。

國 王 德 澤 寬 如 海，

隨 分 些 些 水 草 春。

Phiên âm: Phóng ngưu

Ngẫu hướng Qui Sơn đắc đệ lân,
Hoang vu cam tác mục ngưu nhân;

Quốc vương đức trạch khoan như hải,
Tùy phận ta ta thủy thảo xuân.
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Dịch thơ: Thả trâu

Chợt hướng Qui Sơn kiếm được nhà
Chăn trâu cam phận chốn đồng xa

Nhà vua ơn đức to như biển
Cỏ nước xuân sang đẹp phận ta.

(Tâm Minh dịch)

     Theo dõi bước tiến tâm linh của Tuệ Trung Thượng Sĩ từ khi 
ông thấy con trâu của Đại An ở Qui Sơn rồi cũng từ đó ông cam 
phận làm kẻ chăn trâu cho chính mình, ông đã linh hoạt tự mình 
chuyển hóa hình ảnh biểu tượng con trâu ban đầu thành con trâu 
đất, con trâu bùn hay con trâu đá mang những phong thái đồng 
quê Việt Nam, con người Việt Nam. Ông luôn luôn chạy theo nó, 
luôn đóng vai là kẻ mục đồng. Ông đã diễn tả thành công tiến 
trình chăn trâu của mình qua bài thơ sống động sau:

守 泥 牛

一 身 獨 守 一 泥 牛，

騰 鼻 牽 來 未 肯 休。

將 到 曹 溪 都 放 下，

茫 茫 水 急 打 圓 球。

Phiên âm: Thủ nê ngưu

Nhất thân độc thủ nhất nê ngưu, 
Đằng tỵ khiên lai vị khẳng hưu. 

Tương đáo Tào Khê đô phóng hạ, 
Mang mang thủy cấp đả viên cầu. 

Dịch thơ: Giữ con trâu đất

Giữ con trâu đất một mình
Liền tay xỏ mũi dắt nhanh trở về

Thả liền khi tới Tào Khê.
Nước mênh mông cuốn bọt đi lăn tròn.

(Tâm Minh dịch)
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     Con trâu đất của Tuệ Trung Thượng Sĩ đã được điều phục, 
bằng cách xỏ mũi dắt về. Hình ảnh người chăn và con trâu đất từ 
đó không còn ngăn cách với nhau nữa mà đã trở thành “một”. 
Người ta cho rằng chính cái “một” này nó được thể hiện là “hai” 
trong câu: “Tương đáo Tào Khê đô phóng hạ” (thả liền khi tới Tào 
Khê) và chính giây phút “đô phóng hạ” (thả liền) này là giây phút 
không nắm giữ, mà không còn nắm giữ thì có gì để buông ra đâu, 
do đó không buông thả. Thái độ “không giữ không buông” này quả 
thật là một thái độ “ung dung tự tại” vậy.

     Khi con trâu đã hoàn toàn được thuần phục dưới sự điều phục 
của người chăn trâu, cả người chăn trâu và trâu không còn phân 
biệt người chăn và được chăn, ở đây đã có một sự hòa điệu. Và 
như thế, quá trình hàng phục trâu là quá trình hàng phục tìm lại 
chân tâm thường tịnh trong mỗi con người thường xuyên giáp mặt
với những ham muốn của cuộc sống quá nhiều bụi trần đeo bám:

悼 先 師

一 曲 無 生 唱 了 時，

擔 橫 篳 栗 故 鄉 歸。

上 頭 打 過 胡 何 有，

一 箇 泥 牛 任 倒 騎。

Phiên âm: Điệu tiên sư

Nhất khúc vô sinh xướng liễu thì, 
Đảm hoành tất lật cố hương quy. 
Thượng đầu đả quá hồ hà hữu, 
Nhất cá nê ngưu nhậm đảo ky.

Dịch thơ: Tiếc thương thầy xưa

Khi khúc vô sinh vừa hát xong
Cầm ngang ống sáo về làng thôn

Bỏ qua cái trước không chi cả
Cưỡi ngược trâu kia cứ mặc lòng.

(Tâm Minh dịch)
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     Thiền dạy rằng tự ngàn trước tới ngàn sau ta không thiếu gì 
hết, ta vốn luôn tròn đầy. Là một nhà thơ của Phật giáo Thiền 
tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ khuyên ta nên trở về tìm kiếm cái đẹp 
ngay bên trong, chứ đừng tìm bên ngoài. Đừng nương tựa vào 
người khác. Trong ta có một suối nguồn sâu thẳm, nếu ta biết khai 
phá một cách kiên trì, thì một lúc nào đó, hàng vạn đóa hoa xuân 
sẽ tưng bừng nở rộ lên bất tận. Thơ của ông đã nói lên điều đó:

示 學

學 者 紛 紛 不 奈 何，

徒 將 瓴 甋 苦 相 磨。

報 君 休 倚 他 門 戶，

一 點 春 光 處 處 花。

Phiên âm: Thị học

Học giả phân phân bất nại hà
Đồ tương linh đích khổ tương ma 

Báo quân hưu ỷ tha môn hộ
Nhất điểm xuân quang xứ xứ hoa.

Dịch thơ: Chỉ cách học

Học rồi chẳng biết sao đây
Gạch mài gạch mãi công này uổng đi

Cửa nhà người ỷ làm chi
Ánh xuân một điểm hoa kia rợp trời.

(Tâm Minh dịch)

     Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, trong một bài thơ tương truyền 
là của thiền sư Hương Hải cũng đã đề cập đến việc đi tìm chân 
tính hay “bản lai diện mục” như đi tìm trâu. Bài thơ như sau: 

Tầm ngưu tu phóng tích 
Học đạo quí vô tâm 

Tích tại, ngưu hoàn tại 
Vô tâm đạo dị tầm.
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     Bốn câu thơ này nói rõ con đường để chúng ta tìm chân lý. Muốn 
tìm chân lý thì phải nương vào kinh điển giống như người chăn 
trâu tìm trâu, noi theo dấu thì sẽ gặp. Thơ được dịch là:

Tìm trâu cần phăng dấu 
 Học đạo cốt vô tâm 
 Dấu đâu thì trâu đó 
 Vô tâm đạo dễ tầm.

     Tìm trâu cần phăng dấu, người chăn trâu tìm theo cái dấu trâu 
đi, nó đi hướng nào thì tìm theo hướng đó. Dấu đâu thì trâu đó, 
khi trâu đi lạc thì người chăn trâu thấy cái dấu đi hướng nào bèn  
nhắm theo hướng đó mà tìm trâu, nhất định sẽ gặp được trâu. 
Chữ “dấu trâu” ở đây là tượng trưng cho kinh điển Phật. Kinh điển 
Phật dạy chúng ta học là những dấu vết để tìm chân lý. Chân lý là 
dụ cho con trâu.

     Còn học đạo thì quý ở chỗ vô tâm. Vô tâm thì đạo dễ tầm.
Người tu chúng ta nương theo giáo lý để tu, mà tu đi đến chỗ vô 
tâm. Vô tâm ví dụ như thấy được con trâu, mà học đạo ví dụ như 
theo dấu. Nếu cái dấu nó còn, thì tự nhiên chúng ta biết rằng con 
trâu còn, theo hướng đó tìm tới nhất định sẽ gặp nó. Cũng vậy, 
người học đạo mà được vô tâm thì đạo hiện tiền khỏi cần cái gì
hết. Bao nhiêu kinh, sách Phật dạy, đều cốt làm sao chúng ta tu 
dẹp bỏ hết những tâm điên đảo vọng tưởng. Điên đảo vọng tưởng 
hết gọi là vô tâm, mà vô tâm thì thấy đạo.

     Kết luận lại ta thấy hình ảnh con trâu quả thật hiện rõ nét trong 
Phật pháp và trong nhà Thiền. Còn chuyện chăn dắt con trâu thì 
rất nhiều. Tùy từng người chăn mà hình thức chăn dắt lại khác 
nhau đôi chút, nhưng đích đến của những con trâu ấy thì chỉ có 
một, đó là đưa trở về lại bản thể vô nhiễm, vô sinh, tức cái gốc 
ban sơ của nó.

**
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- 3 -

TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU

     Con trâu không chỉ xuất hiện trong văn thơ, trong công án mà 
còn xuất hiện ngay cả trong hội họa nữa. Bộ “THẬP MỤC NGƯU 
ĐỒ” là mười bức tranh chăn trâu. Mười bức tranh liên hoàn mượn 
hình tượng một người mục đồng đi chăn trâu và một con trâu để 
nói về “thuật luyện tâm” của nhà Phật. 

     Theo nhiều kinh sách nhà Phật thì tranh ra đời từ triều đại nào, 
dưới ngọn bút lông nào và ai là tác giả khó mà tra cứu cho đích 
xác được. Chính ngài Vân Thê Châu Hoàng đời nhà Minh bên 
Trung Quốc, trong lời tựa cho mười bức tranh ấy cũng nói là chưa 
rõ tranh có phải do tay một người hay không? Điều chắc chắn là 
tranh có từ xa xưa lắm, ban đầu có thuyết cho là gồm 4 bộ, có 
thuyết khác cho là 5 hay 6 bộ nhưng qua nhiều biến động thăng 
trầm nên bị thất lạc luôn. 

      Bộ tranh được phát hiện sớm nhất tương truyền là của thiền 
sư Quách Am (Kakuan hay Kuoan Shihyuan, 1100-1200, cũng 
thường được gọi là Khuếch Am Sư Viễn) người Trung Quốc, sinh 
vào thời nhà Tống thế kỷ XII. Thiền sư dựa vào các bản luận cũ 
của tiền nhân rồi họa 10 bức tranh chăn trâu, mượn hình ảnh 
tượng trưng của trâu trong Lão giáo, rồi viết bài tụng và lời bàn 
bằng văn xuôi. Bộ tranh của ngài thuần chất thiền, sâu sắc hơn 
các bộ tranh của các bậc tiền bối và từ đấy trở thành nguồn cảm 
hứng sâu xa cho các thế hệ sau này phỏng theo đó mà vẽ ra thêm 
nhiều bức họa khác nữa. 

     Mười con trâu biểu hiện cho những bước tuần tự trong sự 
chứng ngộ bản lai diện mục (tức thực tính, hay phật tính). Bộ 
tranh này được tìm thấy trong bộ sưu tập tranh của họa sĩ Châu 
Văn người Nhật vào năm 1460 nhưng cũng chỉ là bản sao chứ 
không thấy bản chính. 

     Thiền sư Quách Am có nói: “Nguồn chân của chư Phật, chúng 
sinh ai ai cũng có sẵn, Phật có nguồn chân ấy, chúng sinh cũng 
có nguồn chân ấy. Vì chúng sinh quên (mê) nguồn chân nên trầm
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luân trong tam giới. Nếu ngộ, nhận được nguồn chân sẵn có nơi 
mình thì chóng thoát sinh tử. Do đó, mới có chư Phật nhận được 
nguồn chân mà thành Phật và chúng sinh còn tạo nghiệp nên đi 
trong tam giới.”  Tam giới này chính là ba cõi: cõi Dục, cõi Sắc và 
cõi Vô sắc. Tất cả chúng sinh trong ba cõi này còn trong vòng luân 
hồi sinh tử.

     Từ đó ngày càng có thêm nhiều bộ tranh mới khác hoặc màu, 
hoặc đen trắng, bắt đầu xuất hiện ở các chốn già lam, thiền viện, 
và những bộ tranh này cũng phản ảnh được nhiều khuynh hướng 
khác nhau trong sự tu tập, không thống nhất một cách khô khan, 
mà lại uyển chuyển sáng tạo, tùy duyên truyền pháp. Như vậy là 
không phải chỉ có một bộ, mà có nhiều bộ “mục ngưu đồ” khác 
nhau, tất cả đều đượm nhuần tinh thần Phật giáo Bắc Tông. 
Trong số tranh hiện nay được truyền tụng phổ biến nhiều nhất là 
tranh của thiền sư Quách Am và họa sĩ tu sĩ áo nâu Thanh Cư. 
Hai bộ tranh này vượt trội hơn hẳn ở bút pháp lẫn cú pháp.

     Tranh “Thập Mục Ngưu Đồ” không rõ đã được du nhập vào 
nước ta từ lúc nào. Trong các cuốn lịch sử Phật giáo Việt Nam 
hiện có cũng không thấy đề cập đến vị thiền sư hay cư sĩ nào 
nhắc nhở đến mười bức tranh này. Nhưng từ đời vua Lê Dụ Tông 
(1706-1729) và chúa Trịnh Cương đã có thiền sư Quảng Trí soạn 
tập “Thập Mục Ngưu Đồ Luận Giải” bằng Hán văn để nhà vua 
thẩm định. Tập luận giải này được chép lại khoảng thời Tự Đức 
(1847-1883) nhà Nguyễn.

     Tuy có nhiều bộ tranh nhưng về hình thức thời bộ nào cũng 
như bộ nào, mỗi bộ đều có 10 bức, mỗi bức có một bài tụng bằng 
thơ tứ tuyệt và một bài chú giải bằng văn xuôi cho cả tranh và bài 
kệ. Còn về tinh thần thì tranh tuy có nhiều, nhưng có thể xếp 
thành hai loại: Đại thừa và Thiền tông. 

     Loại tranh theo khuynh hướng Đại thừa vẽ lại quá trình tu 
chứng, từ việc tự thắng bản năng mình, đến tự tri và cuối cùng là 
đạt đến tự tại. Loại tranh theo khuynh hướng Thiền tông khắc họa 
tiến trình thực nghiệm tâm linh với ba giai đoạn: sai tâm bắt tâm, 
tâm vô tâm và tâm bình thường. Trong mỗi loại, tranh vẽ sai khác 
hết nhau, nhưng bài tụng và bài chú riêng cho mỗi loại vẫn không 
thay đổi. 
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    Hình ảnh người mục đồng tượng trưng cho giới thể, cho thiền 
định, cho chính trí, nói chung là cho chính pháp của đức Phật. 
Con trâu tượng trưng cho cái tâm của chúng sinh, cái tâm ấy là 
cái tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, chất chứa đầy phiền não, mê 
lầm và dục vọng. Chúng sinh lấy giáo pháp chân chính của đức 
Phật để chữa trị các sự mê lầm và dục vọng này thì cũng tương 
tự như người mục đồng trị con trâu hoang dã đầy tật chứng vậy! 

     Phật không hề coi chúng sinh như là loài trâu. Kinh Phật mà 
nói đến trâu, là nói đến bản tính si ngốc, vô trí nơi mỗi loài chúng 
sinh mà thôi. Hiệu của Phật là “điều ngự sư”, nên Ngài là một
người chăn, hay một người đánh xe khéo léo, đưa chúng sinh đến 
thành trì an lạc của giải thoát.

     Trong Kinh cũng đã từng dạy: “Chỉ vì gió cảnh thổi động khiến 
cho sóng lớn nổi lên.” Nước với sóng tuy khác nhau nhưng tính 
của chúng chỉ là một. Tuy nhiên nếu nước thường hay êm ả chở 
thuyền đi xuôi dòng thời sóng lại có thể cuồng nộ làm lật thuyền. 
Người luyện tâm cần chuyển biến để quan sát mà thấy sắc không 
lầm sắc; nghe tiếng không chấp tiếng; thơm thối không nệ; ngọt 
đắng một vị; thô kệch hay thon mịn cũng đồng một thể. Khi chăn 
trâu thời sơi dây thừng chính là giới luật kiên trì. Cây roi chính là ý 
chí cứng rắn. Con trâu do vì lâu ngày đắm say ở cõi đời, bị ô 
nhiễm mà thành đen chính bởi năm thứ dục. Năm thứ dục là năm 
thứ ham muốn ứng với năm giác quan là thích nhìn vẻ đẹp đẽ, 
thích nghe tiếng ngọt ngào nịnh hót, thích ngửi mùi thơm tho, 
thích ăn món ngon lành... Về sau con trâu lại trắng ra vì đây là 
màu sắc chân thật của con trâu thuở ban sơ trời đất. 

     Khi luyện tâm đừng quên lời khuyên nhủ: “Bên ngoài ngưng 
các duyên, bên trong dứt các vọng. Kiểm soát cái nhìn của mắt, 
cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi. Tay chân 
không động, khiến cho năm thức, mỗi cái quay về cái gốc của nó 
thì năm thứ linh là tinh, thần, hồn, phách, ý, mỗi thứ đều ở yên 
chỗ của nó. Trong suốt ngày, lúc nào mắt cũng cần nội quán sự 
dong chạy của con trâu, tai lắng nghe tung tích con trâu. Cho đến 
nhất cử nhất động, niệm niệm đều không tách xa con trâu. Nằm, 
ngồi, đi, đứng đều để tâm vào con trâu này. Không để cho một 
giây phút nào là không chiếu rọi vào. Hễ lơi lỏng là trái phạm. 
Thần quang mới phát ra thì phải thu lại, trước sau không được 
rời, luôn luôn quán chiếu vào đây như lòng nghĩ đến con thơ vậy.”
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     Đối chiếu hai bộ tranh của hai khuynh hướng, chúng ta thấy 
hình ảnh người mục đồng có sự khác biệt. Bên Đại thừa thì mục 
đồng đã lớn tuổi, già dặn, cứng cáp tay chân; còn bên Thiền tông 
thì mục đồng chỉ là một chú bé chăn trâu đầu để chỏm, mặt mũi 
còn non nớt. Hình ảnh con trâu cũng có khác đi. Con trâu bên 
tranh Đại thừa có thân mình màu đen thui rồi dần dần trắng ra cho 
đến khi trắng hoàn toàn. Con trâu bên tranh Thiền tông thì trước 
sau chỉ một màu đen đủi, to lớn kềnh càng. Tất cả đều có ẩn ý, 
tùy theo ý niệm và căn cơ của từng người và từng pháp môn tu 
hành, nhưng tựu trung đều không đi ra ngoài Giới - Định - Huệ 
của giáo lý nhà Phật. Bảng đối chiếu sau đây cho ta thấy sự sai 
khác nhau giữa hai loại tranh, về hình thức cũng như về nội dung: 

TRANH ĐẠI THỪA

          1. Vị mục: chưa chăn
          2. Sơ điều: mới chăn
          3. Thọ chế: chịu phép
          4. Hồi thủ: quay đầu
          5. Tuần phục: thuần phục
          6. Vô ngại: không ngại
          7. Nhiệm vận: theo phận
          8. Tương vong: cùng quên
          9. Độc chiếu: riêng soi
         10. Song mẫn: cùng vắng

TRANH THIỀN TÔNG

          1. Tầm ngưu: tìm trâu
          2. Kiến tích: thấy dấu
          3. Kiến ngưu: thấy trâu
          4. Đắc ngưu: được trâu
          5. Mục ngưu: chăn trâu
          6. Kỵ ngưu quy gia: cưỡi trâu về nhà
          7. Vong ngưu tồn nhân: quên trâu còn người
          8. Nhân ngưu câu vong: người trâu đều quên
          9. Phản bản hoàn nguyên: trở về nguồn cội
         10. Nhập triền thùy thủ: thõng tay vào chợ

**
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- 4 -

TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU
ĐĐẠẠII TTHHỪỪAA

    Đại thừa lấy việc chăn trâu dụ cho việc điều tâm, luyện tâm. 
Cái tâm đó, nguyên lai thuần hậu, nhưng đã bị đánh lạc mất, để 
nó chạy rông, buông lung theo sở thích không biết gì đến những 
hiểm nguy rình rập, cho nên phải tìm lại, và chế ngự cho thuần 
tính. Cái tâm vọng động xấu xa lần hồi được gạn lọc khỏi các cấu 
nhiễm trần gian sẽ sáng dần lên và từ chỗ vô minh sẽ đạt tới cảnh 
giới vòng tròn viên giác. Đó là tượng trưng cho phép tu “tiệm”. 
Theo phép tu tiệm thì phải tốn rất nhiều công phu mới tiến đến 
được từng nấc thang giác ngộ. Nhờ công phu, cái vọng tâm lần 
hồi gạn lọc được trần cấu mà sáng lần lên, cũng như nhờ được 
chăn dắt mà con trâu hoang đàng lâu ngày trở nên thuần thục dần 
dần và lớp da đen dơ dáy trắng lần ra. 

     Tâm là con trâu, người chăn là mình. Vì có trâu nên có mục 
đồng, vì có tâm nên có cảnh. Từ khi tìm được trâu để chăn cho 
đến khi việc chăn thành tựu phải trải qua mười giai đoạn, được 
minh họa bằng mười bức tranh liên hoàn. Tranh chăn trâu Đại 
thừa nhằm vào sự cột trâu, tức là điều tâm, luyện tâm.

     Tranh 1 là “VỊ MỤC”: chưa chăn.  Tranh vẽ con trâu dưới vầng 
mây đen. Do xưa nay trâu được buông thả quá lâu nên gần như là 
trở thành hoang dã, hung hăng. Khi chưa bị chăn dắt trâu hoang 
còn đen thui, vô kỷ luật, tuôn chạy lông nhông, mình đầy dơ bẩn, 
dẫm đạp lên lúa tốt, mạ non. Sự dẫm đạp lên lúa mạ coi như là 
phá hoại điều thiện. Trẻ chăn trâu vừa đuổi theo trâu vừa đưa 
nắm cỏ non để dụ, nhưng trâu vẫn ngỏng cổ sải chân chạy. 

     Trong tranh này đã thấy ngay trâu chứ không phải tìm trâu, 
chứng tỏ “thể chân thật” có sẵn nơi mỗi người. Tâm không bị mất 
bao giờ. Tâm chỉ có được thuần phục hay không mà thôi. Con 
trâu đen tượng trưng cho tâm mê vọng. Lúc này người luyện tâm 
mới bắt đầu phát tâm tu học, tâm ý hãy còn buông lung theo trần 
cảnh, tạo nghiệp nên bị nghiệp dẫn đi trong luân hồi lục đạo, xa 
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cách tính giác. Tuy đã tin là mình có “thể chân thật” nhưng chưa 
nhận ra nó nên mới dùng phương tiện để tu tập là dụ bẻ cỏ non 
để nhử trâu. Đây là hành động cố gắng tìm cách “bắt” tâm lại.

     Tranh 2 là “SƠ ĐIỀU”: mới chăn. Tranh vẽ cho thấy trẻ chăn 
trâu đã xỏ được dây vào mũi trâu, bắt đầu dùng kỷ luật trị cho trâu 
thuần. Trâu bị chế ngự và mỗi khi tháo chạy đều bị đánh bằng roi. 
Nhưng trâu vẫn đang còn hung hăng lồng lộn, muốn giựt dây vàm 
mà chạy. Chỉ có mũi trâu là đã chuyển màu đen thành trắng. Như 
vậy khi mới chăn phần thắng là ở trâu chứ không ở người chăn. 
Vầng mây đen đã biến mất. Trẻ chăn trâu bấy giờ phải tỏ ra 
nghiêm khắc, tay nắm chặt dây vàm, tay giơ ngọn roi cao lên như 
để hăm dọa, cảnh cáo trâu. 

     Tranh cho thấy người mới tu thời dụng công tu tập tuy nhiều 
nhưng chỉ gặt hái được ít kết quả vì tập khí vọng niệm xưa nay đã 
quá dày. Lúc này người luyện tâm đã biết quay về nương tựa nơi 
Tam Bảo, nguyện gìn giữ giới luật và tu học thật nghiêm túc để 
cho tâm ý không còn xao lãng, phóng túng theo dục vọng nữa.

     Tranh 3 là “THỌ CHẾ”: chịu phép. Trâu bị kiềm chế bấy giờ có 
lẽ đã đau đớn vì bị dây vàm kéo lỗ mũi, lại sợ lãnh thêm những 
đòn roi, nên bắt đầu dần dà chịu phép, chịu khuất phục. Trâu bị 
giơ roi dắt đi, nhưng đầu đã sạch trắng ra. Vầng trăng đã xuất 
hiện từ xa, nhưng trong đám mây trắng. Tuy là trâu hết chạy tới 
chạy lui hung hăng hùng hổ, nhưng trẻ chăn trâu vẫn phải nắm 
chặt sợi dây vàm xỏ mũi mà kéo nó đi, chưa dám buông thả, tay 
chưa dám bỏ cây roi. Chú dắt trâu đi nhẹ nhàng, không còn phải 
dùng sức lực lôi kéo hay roi vọt đánh đập nữa. 

     Nhờ quyết lòng tu tập, giới hạnh nghiêm túc, thường trực quán 
sát và nhận diện dòng tâm ý đang trôi chảy của mình mà giờ đây 
người luyện tâm thấy tâm ý mình có phần định tĩnh, sáng suốt, 
nhẹ nhàng hơn. Tâm không còn điên đảo, bớt dong ruổi theo cảnh 
vật bên ngoài. Vọng niệm nếu có thời vừa dấy khởi lên người tu 
liền thấy ngay, do đó vọng niệm tự lặng đi.

     Tranh 4 là “HỒI THỦ”: quay đầu. Tranh vẽ trâu cổ đã sạch, đã 
chuyển sang màu trắng đến gần nửa thân mình. Nhờ được huấn 
luyện và chăn giữ lâu ngày, bây giờ trâu đã dần dần thuần thục, 
không còn giống như trâu hoang nữa. Trâu quay đầu lại nhìn 
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người chăn dắt nó, nhờ vậy dây vàm được nới lỏng đi chút ít. Tuy
vậy người chăn vẫn ràng cột dây mũi, vẫn giữ chặt dây. Vầng 
trăng cũng xuất hiện, nhưng không có mây trắng. Tuy thấy trâu đã 
lành, không còn phải mệt nhọc trị nó nữa nhưng trẻ chăn trâu vẫn 
chưa tin tưởng lắm, vẫn phải để ý coi ngó. Chú cột đầu dây vào
một gốc cây rồi cùng trâu nghỉ ngơi, hưởng được chút nhàn hạ. 

     Đến đây tâm bắt đấu thuần nhu dần, người tu cũng bắt đầu bớt 
nhọc sức, ngày càng sống với chính niệm thường xuyên hơn, 
theo sát và thấy rõ tâm ý mình hơn, không một hoạt động nào của 
tâm mà qua lọt được con mắt quán niệm của mình.

     Tranh 5 là “TUẦN PHỤC”: vâng chịu, thuần phục. Tranh vẽ trâu 
đã trắng đến gần hết lưng và bụng, đã sạch hai chân trước đã 
được trẻ chăn trâu cởi bỏ sợi dây, không buộc dây vào mũi trâu 
nữa vì trâu đã hoàn toàn thuần phục. Trẻ chăn trâu không còn lo 
lắng gì nữa, thả cho trâu thoải mái tự do đi theo mình. Chú đi đâu 
thì trâu ngoan ngoãn bước đủng đỉnh theo đó. Chú chỉ cầm chừng 
dây và roi. Vầng trăng vẫn xuất hiện trong đám mây trắng. 

     Đến đây là đươc chút nhàn rỗi vì đã tu được nửa chặng đường 
rồi, ít còn phải dụng công nhiều nữa. Người luyện tâm lúc này đã 
hoàn toàn điều phục được tâm ý mình và sống trong tỉnh thức. 
Tâm ý đã thanh tịnh, người tu thật an lạc, thấy được sự mầu 
nhiệm của cuộc sống. Thấy ra tu là hướng nội, là chuyển chính 
nội tâm mình trở nên thanh tịnh tốt đẹp, không phải là chuyển 
cảnh vật bên ngoài theo ý mình.

     Tranh 6 là “VÔ NGẠI”: không ngại, không vướng. Trẻ chăn trâu 
không còn phải e ngại hay lo sợ, cũng không phải chăn giữ 
nghiêm ngặt nữa vì trâu đã hiền lành, thuần tính. Khi không còn bị 
vướng mắc ngăn trở, chú có quyền mặc sức tiêu dao, ngồi chơi 
trên phiến đá nơi trống trải, thổi sáo nơi gốc tùng. Trâu nằm cạnh, 
ngoảnh đầu nhìn lại vừa nghe vừa lim dim ngủ, không hoang 
đàng chạy đi đâu nữa. Trâu đã sạch trắng cả thân mình và hai 
chân sau, chỉ có cái đuôi là còn chút đen mà thôi. Nhưng vầng 
trăng không còn thấy xuất hiện trong đám mây trắng.

     Người luyện tâm lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, không cần dụng 
công điều phục kiềm chế mà tâm ý vẫn an nhiên tự tại. Tu tới đây 
là được thảnh thơi, khá nhàn rồi.
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     Tranh 7 là “NHIỆM VẬN”: theo phận, tha hồ. Tranh vẽ cho thấy 
trẻ chăn trâu thoải mái nằm ngủ trên phiến đá, để mặc trâu. Tuy 
thế mà trâu vẫn quấn quít một bên không rời xa, luôn hướng nhìn 
về người chăn dắt nó. Nay trâu ăn uống tự nhiên, tha hồ mặc tình 
dong chơi gặm cỏ. Trâu thoạt tiên đen thui, rồi trắng dần dần từ 
đầu tới mình và bây giờ thời đã sạch luôn cả đuôi. Vầng trăng lại 
xuất hiện cũng trong đám mây trắng. 

     Người tu tới đây không còn phải dụng công, bây giờ tùy duyên 
nhiệm vận. Không còn để ý điều phục tâm mà tâm tự điều phục. 
Không còn ý ngăn ngừa mà tâm tự an ổn. Tùy thời đói ăn khát 
uống, không lo không buồn. Bởi tâm đã an nhiên tự tại, không còn 
bị chướng ngại, nên tất cả những kiến chấp sai lạc về ngã (tức 
bốn thứ phiền não: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái) nơi người 
luyện tâm giờ đây cũng bị gột sạch; tuy nhiên, những tà kiến về 
pháp vẫn còn, sự giải thoát chưa được trọn vẹn.

     Tranh 8 là “TƯƠNG VONG”: cùng quên. Tất cả đều quên lãng.
Trong tranh vẫn còn có trâu và trẻ chăn trâu, nhưng trâu đã quên 
mất sự có mặt của người chăn, mà trẻ chăn trâu cũng quên mất 
sự có mặt của trâu. Trâu đứng một nơi, chú đứng một nẻo, cả hai 
không còn để ý đến nhau, cùng quên nhau cả rồi. Toàn thân trâu 
từ đầu đến đuôi đã trắng, không còn chỗ nào đen. Trăng sao xuất 
hiện trong đám mây trắng. Mây trắng rọi xuống cánh đồng xanh.

     Hình ảnh trẻ chăn trâu và trâu đứng mỗi nơi cùng quên nhau, 
không còn lệ thuộc nhau chỉ cho người tu tới chỗ vô tâm, tự tại vô 
ngại. Tuy trâu và người chăn đã quên nhau, tuy tâm và mình chưa 
nhập một nhưng cả hai đều đã được an lạc thảnh thơi. Người 
luyện tâm cố gắng tiến lên mãi, và giờ đây thì tất cả mọi tà kiến vô 
thức về sự tồn tại của ngã cũng như của pháp đều dứt sạch.

     Tranh 9 là “ĐỘC CHIẾU”: soi riêng. Hình bóng của trâu trong 
tranh đã biến mất không còn trông thấy nữa. Chỉ còn trẻ chăn trâu 
một mình đứng giữa thiên nhiên, vỗ tay hát hò giữa đất trời sáng 
một vầng trăng. Trên cao mặt trăng thời cô đơn và mây trắng còn 
vướng mắc chút ít. 

     Trâu đã đồng ý với người chăn thì trâu tức là người chăn, 
người chăn trâu tức là trâu, nên không nghĩ đến trâu nữa. Tâm 
người tu luyện bây giờ đã trở thành “vô tâm”, mọi niệm phân biệt
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đều dứt sạch, không còn có trong-ngoài, có-không, sinh-diệt, tâm-
cảnh, dơ-sạch v.v... nữa; tự tính chân như của vạn hữu đã hiển lộ 
ra trước mắt.

     Tranh 10 là “SONG MẪN”: dứt hết cả hai. Cuối cùng là mất tất 
cả. Tranh không còn gì nữa, hình vẽ trống không. Cả hai đã biến 
đi không còn một vết tích gì của người lẫn cảnh. Trâu không còn 
thì trẻ chăn trâu cũng không thành người chăn trâu nữa. Chỉ còn 
xuất hiện một vòng tròn đầy đặn và trống rỗng, đó là vầng trăng 
lớn và sáng, chân như hiển lộ, diệu dụng toàn diện. Vòng tròn 
tượng trưng cho “Viên Giác”. Trâu và người chăn, tâm và cảnh 
dứt hết là hiển hiện ánh chân như lung linh trong màu cỏ nội hoa 
ngàn.  

     Người luyện tâm tu đến đây tức là đã giác ngộ viên mãn. Tuệ 
giác hoàn toàn sáng tỏ, giải thoát trọn vẹn, không còn ngôn ngữ gì 
có thể nói về mức chứng ngộ tột cùng nữa, chỉ diễn tả tượng 
trưng bằng một vòng tròn viên mãn. 

**
     Đề tài chung của các loại tranh chăn trâu là đường lối tu tập. 
Đường lối tuy nhiều, song không ngoài việc bắt tâm. Nên tập 
“Thập mục ngưu đồ” có thể coi như là lời giải đáp cho câu hỏi 
trong kinh Kim Cương: “Vân hà hàng phục kỳ tâm?” (làm sao làm 
chủ được cái tâm?). Đây là câu hỏi của trưởng lão Tu Bồ Đề, một 
trong số mười vị đệ tử lớn của đức Phật. Trưởng lão đã thỉnh 
Phật chỉ dạy cho đại chúng biết: “Bạch đức Thế Tôn có kẻ thiện 
nam cùng người tín nữ phát tâm bồ đề thì phải làm sao an trụ tâm 
mình và bằng cách nào hàng phục tâm ấy?”.

     Tất cả cố gắng của Đại thừa đều nhằm vào sự “cột” trâu, tức là 
“điều tâm” vậy. Tâm là con trâu hoang, tượng trưng cho cái tâm 
mê vọng. Muốn trị nó phải dùng những biện pháp mạnh, như 
đánh bằng roi, xỏ mũi bằng dây lòi tói v.v... Cũng vậy, muốn trị 
tâm, cần quy y, giữ giới cấm, phát tâm bồ đề v.v.... Lâu ngày trâu 
trở nên thuần thục, tâm trở nên điều hòa. 

     Trong ba giai đoạn giới, định và huệ thời đó là bước đầu, diễn 
tả bằng năm bức tranh vẽ: “vị mục, sơ điều, thọ chế, hồi thủ và 
tuần phục”. Đây là giai đoạn của GIỚI.
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     Giai đoạn kế mở đường cho ĐỊNH phát sinh. Trong giai đoạn 
này, tâm đã thuần phục, khỏi phải chăn giữ. Tâm đã định, không
gặp gì chướng ngại. Khi tâm định là ngã chấp hết, song vẫn còn 
pháp chấp. Đó là bước tu chứng của hàng Tiểu Thừa (thanh văn 
và duyên giác) diễn đạt bằng hai bức tranh “vô ngại” và “nhiệm 
vận”. 

     Cần đi thêm bước nữa, khai thác HUỆ giác đến chỗ tâm vô 
tâm: “Nhân vô tâm, ngưu diệc vô tâm”. Đến đây mới phá được 
pháp chấp: pháp cũng không, mà ngã cũng không, trâu cũng mất 
mà người cũng mất, cảnh cũng quên mà tâm cũng quên. Trước 
hết trâu mất còn người. Rồi người cũng mất luôn. Đó là cảnh giới 
của hàng bồ tát, được diễn tả bằng hai bức tranh “tương vong” và 
“độc chiếu”. 

     Từ đó, đi thêm bước nữa vào cảnh giới Như Lai, không nói 
được nên lời, mà chỉ có thể hình dung bằng một vòng tròn “Viên 
Giác”. Đó là ý nghĩa của bức tranh chót “song mẫn”, khép lại quá 
trình tu chứng theo TIỆM GIÁO, đi từ giới đến định và huệ; từ 
thanh văn, duyên giác đến bồ tát, Phật; từ hữu tâm đến tâm và vô 
tâm; từ chỗ tất cả đều có đến nhân pháp đều không v.v... Đó là vô 
dư Niết Bàn. 

     Tóm lại, tập “Thập mục ngưu đồ” ở đây là một đường biểu diễn 
vẽ lại công trình điều phục tâm ý của một người tu luyện tâm trên 
đường giải thoát, giác ngộ: trước hết tự thắng bản năng mình, sau 
đến tự tri, cuối cùng chỉ để tự tại. Cái vòng tròn cuối cùng “song 
mẫn” tượng trưng sự đoạn tuyệt với tất cả những nếp suy tư của 
chúng ta, cắt đứt một trạng thái ý thức và hiện hữu mà thường 
chúng ta không được biết. 

**
     Mười bức tranh cùng với lời tiếng Anh trong phần kế tiếp sau 
đây đươc trích dẫn trong cuốn “MANUAL OF ZEN BUDDHISM” 
của giáo sư thiền học Daisetz Teitaro Suzuki (Grove Press, New 
York, 1960). 

     Soạn giả sau khi chuyển ngữ phần tiếng Anh sang tiếng Việt
cũng đã thi hoá thêm phần này thành mười bài thơ “lục bát” liên 
hoàn.
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1. UNDISCIPLINED
With his horns fiercely projected in the air the beast snorts,
Madly running over the mountain paths, 
farther and farther he goes astray!
A dark cloud is spread across the entrance of the valley,
And who knows how much of the fine fresh herb is trampled 
under his wild hoofs!

1. VÔ KỶ LUẬT
Với sừng hung bạo nhô lên trên không con vật phì phò thở mạnh,
chạy điên cuồng qua các lối mòn trên núi, 
càng ngày càng lạc lõng đi xa!
Một đám mây đen giăng ngang lối vào thung lũng,
và ai mà biết được bao nhiêu cỏ non xanh tươi đã bị giẫm nát dưới 
chân cuồng dại của trâu!
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2. DISCIPLINE BEGUN
I am in possession of a straw rope, and I pass it through his nose,
For once he makes a frantic attempt to run away, 
but he is severely whipped and whipped;
The beast resists the training with all the power there is 
in a nature wild and ungoverned,
But the rustic oxherd never relaxes his pulling tether and
ever-ready whip.

2. KỶ LUẬT BẮT ĐẦU
Ta kiếm được một sợi dây thừng và ta xỏ dây qua mũi trâu,
Mỗi khi trâu muốn cuồng loạn chạy đi thoát 
đều bị ta lấy roi quất đánh dữ dội;
Con vật kháng cự lại sự huấn luyện với tất cả sức mạnh tồn tại 
trong một bản tính hoang dã và bất trị,
Nhưng kẻ chăn trâu thôn dã không bao giờ buông lỏng dây kéo và 
không buông lơi cây roi lúc nào cũng sẵn sàng.
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3. IN HARNESS
Gradually getting into harness the beast is now content 
to be led by the nose,
Crossing the stream, walking along the mountain path, 
he follows every step of the leader;
The leader holds the rope tightly in his hand 
never letting it go,
All day long he is on the alert almost unconscious of 
what fatigue is.

3. KIỀM CHẾ
Dần dần bị kiềm chế con vật giờ đây thuận để bị 
kéo mũi đi,
Vượt qua suối, đi dọc theo đường núi, 
trâu theo từng bước chân của người dẫn dắt;
Người dắt trâu nắm chắc sợi dây thừng trong tay 
không bao giờ buông lỏng ra,
Suốt cả ngày người dắt trâu luôn cảnh giác hầu như 
không biết mệt là gì.

               



________________________________________________

* 43 *

4. FACED ROUND
After long days of training the result begins to tell and 
the beast is faced round,
A nature so wild and ungoverned is finally broken, 
he has become gentler;
But the tender has not yet given him his full confidence,
He still keeps his straw rope with which the ox is now 
tied to a tree.

4. QUAY LẠI
Sau nhiều ngày dài huấn luyện kết quả đã bắt đầu trông thấy
và con vật quay đầu lại,
Một bản chất rất man dại và bất trị cuối cùng đã bị phá vỡ,
trâu đã trở nên thuần tính hơn;
Nhưng người chăn dắt vẫn chưa tin cẩn vào trâu hoàn toàn,
Người chăn vẫn còn giữ sợi dây thừng và giờ đây 
trâu bị dây cột vào một thân cây.
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5. TAMED
Under the green willow tree and 
by the ancient mountain stream,
The ox is set at liberty to pursue his own pleasures;
At the eventide when a grey mist descends on the pasture,
The boy wends his homeward way 
with the animal quietly following.

5. THUẦN PHỤC
Dưới cây dương liễu xanh và 
bên dòng suối xưa trên núi,
Trâu được thả cho tự do dong chơi theo ý thích riêng;
Vào buổi chiều tối khi sương mù buông xuống cánh đồng,
Đứa trẻ quay trở về nhà với 
con vật lặng lẽ theo sau.
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6. UNIMPEDED
On the verdant field the beast contentedly lies 
idling his time away,
No whip is needed now, nor any kind of restraint;
The boy too sits leisurely under the pine tree,
Playing a tune of peace, overflowing with joy.

6. KHÔNG BỊ NGĂN TRỞ
Trên cánh đồng xanh tươi con vật thỏa mãn nằm 
để thời giờ trôi qua,
Bây giờ không cần roi vọt, cũng chẳng cần kiềm chế chi cả;
Đứa trẻ cũng vậy, ngồi nhàn rỗi dưới cây thông,
Tấu một khúc nhạc thanh bình, tràn ngập niềm vui.
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7. LAISSEZ FAIRE
The spring stream in the evening sun flows languidly 
along the willow-lined bank, 
In the hazy atmosphere the meadow grass is seen 
growing thick;
When hungry he grazes, when thirsty he quaffs, 
as time sweetly slides,
While the boy on the rock dozes for hours 
not noticing anything that goes on about him.

7. ĐỂ MẶC
Suối mùa xuân trong mặt trời chiều chảy thong thả 
dọc theo bờ liễu giăng hàng,
Trong khung cảnh mù sương cỏ trên cánh đồng thấy có vẻ 
rậm rạp thêm ra;
Khi đói trâu gặm cỏ, khi khát trâu uống nước, 
và thời gian êm trôi,
Trong khi đứa trẻ nằm trên đá ngủ thiếp đi hàng nhiều giờ, 
không chú ý đến điều gì xảy ra chung quanh nó cả.
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8. ALL FORGOTTEN
The beast all in white now is surrounded by the white clouds,
The man is perfectly at his ease and care-free, 
so is his companion;
The white clouds penetrated by the moon-light 
cast their white shadows below,
The white clouds and the bright moon-light – each following its 
course of movement.

8. TẤT CẢ ĐỀU QUÊN LÃNG
Con vật đã trắng ra hết giờ đây được vây quanh bởi 
những đám mây trắng bạc,
Người thoải mái hoàn toàn không còn chút ưu tư, 
chú trâu đi theo cũng vậy;
Những đám mây trắng được ánh trăng xuyên chiếu 
rọi bóng trắng xuống phía dướì,
Những đám mây trắng và ánh trăng sáng –  mỗi thứ theo dòng 
chuyển động riêng. 
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9. THE SOLITARY MOON
Nowhere is the beast, and the oxherd is master of his time,
He is a solitary cloud wafting lightly along the mountain peaks;
Clapping his hands he sings joyfully in the moon-light,
But remember a last wall is still left 
barring his homeward walk.

9. MẶT TRĂNG CÔ ĐƠN
Con vật không thấy đâu nữa, và trẻ chăn trâu rảnh rỗi hoàn toàn,
Trẻ là một đám mây cô đơn bồng bềnh trôi dọc những đỉnh núi;
Vỗ nhịp tay trẻ hát một cách vui vẻ trong ánh trăng,
Nhưng phải nhớ rằng một cửa ải cuối cùng vẫn còn tồn tại
ngăn trở bước đi về nhà của nó.
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10. BOTH VANISHED
Both the man and the animal have disappeared, no traces are left,
The bright moon-light is emty and shadowless with 
all the ten-thousand objects in it;
If anyone should ask the meaning of this,
Behold the lilies of the field and 
its fresh sweet-scented verdure.

10. BIẾN ĐI CẢ HAI
Cả người lẫn trâu đều đã biến đi, không để lại dấu vết gì,
Ánh trăng sáng đã trống vắng và không còn hình tượng của 
muôn vật ở trong đó nữa;
Nếu có ai hỏi ý nghĩa của việc này,
Hãy nhìn hoa huệ trên cánh đồng và 
thảm cỏ xanh tươi thơm ngát.

           



________________________________________________

* 50 *

- 5 -

TTHHƠƠ CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU ĐĐẠẠII TTHHỪỪAA

- 1 -
VÔ KỶ LUẬT

Chú trâu với một cặp sừng
Nhô lên hung bạo phía từng trời cao

Phì phò miệng thở mạnh sao,
Điên khùng trâu chạy qua bao lối mòn,

Chân trâu lạc lõng trên non
Ngày càng xa mãi ai còn nhận ra!

Lối vào thung lũng xa xa
Mây đen một đám nhạt nhòa giăng ngang,

Nào ai biết được rõ ràng
Bao nhiêu đám cỏ mịn màng xanh tươi

Bị trâu hoảng chạy khắp nơi
Dưới chân dẵm nát tả tơi dại cuồng!

- 2 -
KỶ LUẬT BẮT ĐẦU

Kiếm ra một sợi dây thừng,
Ta bèn xỏ mũi trâu hung dữ liền,

Mỗi khi trâu muốn cuồng điên
Hung hăng thoát chạy ta bèn quất ngay

Cây roi cầm chắc trong tay
Quất trâu dữ dội roi này chẳng ngưng;

Trâu kia kháng cự vẫy vùng
Nào đâu có chịu phục tùng người chăn

Huấn luyện trâu thật khó khăn
Trâu phô sức mạnh dữ dằn từ lâu

Sẵn trong bản tính của trâu
Thú hoang bất trị rừng sâu tung hoành,

Nhưng người chăn chốn rừng xanh
Không hề buông lỏng tay mình kéo dây

Lại còn thêm chiếc roi mây
Lúc nào cũng nắm trong tay dòm chừng.
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- 3 -
KIỀM CHẾ

Người chăn kiềm chế chẳng ngừng
Trâu giờ thuận để dây thừng kéo đi,

Vượt qua dòng suối thẳm kia,
Men theo đường núi rậm rì xanh tươi,

Trâu giờ đây đã thuần rồi
Đi theo từng bước của người dắt trâu,

Không hề buông lỏng chút nào
Người chăn cầm chắc dây vào trong tay,

Và rồi suốt cả một ngày
Người chăn cảnh giác, mệt này sá chi.

- 4 -
QUAY LẠI

Nhiều ngày huấn luyện trôi đi
Giờ đây kết quả tức thì thấy ngay

Trâu quay đầu lại tốt thay,
Man di bản chất lâu ngày đã quen

Lại thêm bất trị bao phen
Cuối cùng bị cải hoá liền còn đâu,

Trâu nay ngoan ngoãn cúi đầu,
Nhưng người chăn vẫn trước sau dòm chừng

Chưa hề tin cẩn tột cùng,
Mũi trâu vẫn xỏ dây thừng qua đây

Bây giờ lại buộc sợi dây
Quấn ngay vào một thân cây cận kề.
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- 5 -
THUẦN PHỤC

Dưới cây dương liễu xanh rì
Bên dòng suối cũ thầm thì trên non,

Chú trâu được thả ra luôn
Dong chơi thoả thích không còn ngại chi;

Đến chiều bóng tối sắp về
Sương mù buông xuống giăng che cánh đồng,

Trẻ chăn trâu nọ thong dong
Lên đường quay lại nhà cùng chú trâu

Trâu hiền lặng lẽ theo sau
Bước chân thuần phục, cúi đầu thảnh thơi.

- 6 -
KHÔNG CÒN NGĂN TRỞ

Giờ trên đồng cỏ xanh tươi
Chú trâu thoải mái nằm chơi an nhàn

Không còn công chuyện để làm
Mặc thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi,

Nay thời roi vọt cần chi
Cản ngăn, kiềm chế cần gì nữa đây;

Trẻ chăn trâu cũng rảnh tay
Ung dung ngồi dưới gốc cây thông già,

Tấu lên một khúc hoan ca
Thanh bình điệu hát, chan hoà niềm vui.
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- 7 -
ĐỂ MẶC

Suối xuân róc rách chảy xuôi
Trời chiều bảng lảng buông lơi ánh vàng

Dọc theo bờ liễu giăng hàng,
Hiện trong khung cảnh hôn hoàng mù sương

Cánh đồng cỏ mượt thơm hương
Dường như khởi sắc nõn nường rậm thêm;

Đói lòng trâu cứ an nhiên
Ung dung gặm cỏ gần bên mặc tình,

Khi trâu khát nước dạo quanh
Tìm dòng suối mát trong lành uống thôi,

Thời gian êm ái nhẹ trôi,
Trong khi trên tảng đá nơi cạnh bờ

Trẻ kia thiếp ngủ hàng giờ
Mặc trâu lui tới nhởn nhơ một mình.

- 8 -
TẤT CẢ ĐỀU QUÊN LÃNG

Giờ trâu trắng hết thân hình
Và mây trắng bạc vây quanh trâu rồi,

Người chăn cũng tự tại thôi
Tới thời thoải mái, qua hồi lo âu

Chú trâu cũng vậy, theo sau
Bước chân lững thững khác đâu chút nào;

Đám mây trắng bạc trên cao
Ánh trăng chiếu xuống rọi vào đồng xanh,

Lững lờ mây trắng trôi nhanh
Chuyển đi cùng ánh trăng thanh xuôi dòng.



________________________________________________

* 54 *

- 9 -
MẶT TRĂNG CÔ ĐƠN

Trâu giờ không thấy hình dung
Trẻ chăn trâu bỗng thong dong hoàn toàn,

Tựa mây một đám an nhàn
Cô đơn trôi dọc non ngàn đỉnh cao;

Vỗ tay gõ nhịp nghêu ngao
Trẻ vui ca hát vọng vào trăng trong,

Nhớ còn một ải cuối cùng
Vẫn gây trở ngại cho từng bước đi

Cần đem đột phá tức thì
Mới mong trọn vẹn quay về nhà thôi.

- 10 -
BIẾN ĐI CẢ HAI

Người và trâu đều biến rồi
Không lưu vết tích lại nơi chốn này,

Ánh trăng cũng trống vắng thay
Tướng hình muôn vật trong đây nhạt nhòa

Không còn hình dạng phô ra;
Nếu ai thắc mắc để mà hỏi han

Hãy nhìn hoa huệ bạt ngàn
Cỏ xanh thơm ngát tràn lan trên đồng.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
chuyển dịch thơ

(dựa theo bản chuyển ngữ tiếng Anh của
DAISETZ TEITARO SUZUKI)
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- 6 -

TTHHƠƠ TTHHIIỀỀNN SSƯƯ PPHHỔỔ MMIINNHH
TTỤỤNNGG TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU

     Thơ tụng tranh chăn trâu của thiền sư Phổ Minh gồm tất cả
mười bài thơ “tứ tuyệt” cho mười bức tranh chăn trâu với các đề
mục sau đây: 

          1. Vị mục: chưa chăn
          2. Sơ điều: mới chăn
          3. Thọ chế: chịu phép
          4. Hồi thủ: quay đầu
          5. Tuần phục: thuần phục
          6. Vô ngại: không vướng
          7. Nhiệm vận: theo phận
          8. Tương vong: cùng quên
          9. Độc chiếu: soi riêng
         10. Song mẫn: cùng vắng

    Ngài Chu Hoằng ghi lời tựa: “Phổ Minh chưa biết rõ người ở
đâu? Tranh và tụng cũng chưa rõ do tay một người chăng? Nay 
miễn bàn. Chỉ là tranh ấy hình ảnh hiển bày mà ý thú rất sâu sắc. 
Bài tụng thì lời gần mà ý chỉ thì rất xa. Người học giữ ở bên mình 
làm bản đồ để xem xét đức nghiệp của mình. Cúi xuống, xét chỗ
mình đã tiến, ngước lên mong chỗ mình chưa đến, mới mong 
tránh khỏi cái lỗi được ít cho là đủ, mà phải rơi vào tăng thượng 
mạn. Như thế sẽ giúp ích rất nhiều.”  

     Soạn giả sau khi ghi bản dịch âm mười bài thơ này đã dịch 
thành mười bài thơ “tứ tuyệt”. Kế đó lại chuyển dịch thành mười 
bài thơ “lục bát” liên hoàn.

**
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未 牧

猙 獰 頭 角 恣 咆 哮

奔 走 溪 山 路 轉 遙

一 片 黑 雲 橫 谷 口

誰 知 步 步 犯 佳 苗

1. VỊ MỤC

Tranh nanh đầu giác tứ bào hao,

Bôn tẩu khê sơn lộ chuyển diêu.

Nhất phiến hắc vân hoành cốc khẩu,

Thùy tri bộ bộ phạm giai miêu.

1. CHƯA CHĂN

Đầu sừng hung tợn chạy kêu la

Vượt suối trèo non vạn dặm xa

Một dải mây đen giăng cửa động

Nào hay lúa mạ giẫm bừa qua.

(CHƯA CHĂN: Trâu đầu sừng hung tợn mặc tình chạy kêu rống. 
Nó chạy ngược chạy xuôi qua khe suối, qua núi non, càng chạy 
càng xa. Một dải mây đen giăng chận ngang cửa hang động. Ai 
biết mỗi bước đều phạm vào lúa mạ của người.)
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初 調

我 有 芒 繩 驀 鼻 穿

一 迴 奔 競 痛 加 鞭

從 來 劣 性 難 調 制

猶 得 山 童 盡 力 牽

2. SƠ ĐIỀU

Ngã hữu mang thằng mạch tị xuyên,

Nhất hồi bôn cạnh thống gia tiên.

Tùng lai liệt tính nan điều chế,

Do đắc sơn đồng tận lực khiên.

2. MỚI CHĂN

Ta có thừng gai xỏ mũi trâu

Một phen tháo chạy bị roi đau

Vốn xưa tính xấu dạy không dễ

Nhờ trẻ chăn trâu kéo lại mau.

(MỚI CHĂN: Ta có dây thừng bằng gai xỏ qua lỗ mũi của trâu. 
Một phen trâu tháo chạy bị đánh một roi thật đau. Vốn từ xưa tới 
nay tính trâu kém cỏi thấp hèn, khó điều phục. Vẫn nhờ được trẻ 
chăn trâu hết sức lôi kéo ghì trâu lại.)
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受 制

漸 調 漸 伏 息 奔 馳

度 水 穿 雲 步 步 隨

手 把 芒 繩 無 少 緩

牧 童 終 日 自 忘 疲

3. THỌ CHẾ

Tiệm điều tiệm phục tức bôn trì

Độ thủy xuyên vân bộ bộ tùy

Thủ bả mang thằng vô thiểu hoãn

Mục đồng chung nhật tự vong bì.

3. CHỊU PHÉP

Dạy dần, chịu phép hết lao đầu

Vượt nước, băng mây theo gót nhau

Tay nắm chặt dây không nới lỏng

Trẻ quên ngày mỏi mệt qua mau.

(CHỊU PHÉP: Được điều phục dần dần trâu bớt chạy dong. Vượt 
qua nước, băng qua mây, mỗi bước trâu đều đi theo gót trẻ chăn 
trâu. Trẻ tay nắm chặt dây gai không chút lơi lỏng. Trẻ chăn trâu 
suốt cả một ngày tự quên hết mệt nhọc.)
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廻 首

日 乆 功 深 始 轉 頭

顛 狂 心 力 漸 調 柔

山 童 未 肯 全 相 許

猶 把 芒 繩 且 繫 留

4. HỒI THỦ

Nhật cửu công thâm thủy chuyển đầu,

Điên cuồng tâm lực tiệm điều nhu.

Sơn đồng vị khẳng toàn tương hứa,

Do bả mang thằng thả hệ lưu.

4. QUAY ĐẦU

Lâu ngày công khó mới quay đầu

Tâm lực cuồng điên thuần dịu mau

Trẻ vẫn chưa hề ưng hẳn vậy

Nên thừng giữ chặt có buông đâu.

(QUAY ĐẦU: Trẻ chăn trâu tốn công chăn giữ lâu ngày trâu mới 
quay đầu. Tâm điên loạn, sức ngang ngạnh ngông cuồng của trâu 
đã dần dần được điều phục thuần lại. Trẻ chăn trâu vẫn chưa 
hoàn toàn bằng lòng như vậy. Vẩn nắm chặt dây thừng gai buộc 
giữ trâu lại.)



________________________________________________

* 60 *

馴 伏

綠 楊 陰 下 古 溪 邊

放 去 收 來 得 自 然

日 暮 碧 雲 芳 草 地

牧 童 歸 去 不 須 牽

5. TUẦN PHỤC

Lục dương âm hạ cổ khê biên,

Phóng khứ thu lai đắc tự nhiên.

Nhật mộ bích vân phương thảo địa,

Mục đồng quy khứ bất tu khiên.

5. THUẦN PHỤC

Dưới bóng liễu xanh cạnh suối nguồn

Thả ra, bắt lại dễ dàng luôn

Mây xanh, chiều tới, đồng thơm cỏ

Trẻ trở về ngay chẳng bận chăn.

(THUẦN PHỤC: Trẻ chăn trâu đứng chơi dưới bóng mát cây 
dương liễu xanh cạnh bên bờ suối xưa. Trâu được thả ra hay bị 
bắt lại vẫn tự nhiên dễ dàng. Trời về chiều có mây xanh và đồng 
cỏ thơm. Trẻ chăn trâu trở về lại ngay không cần chăn dắt lôi kéo 
gì trâu nữa).
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無 礙

露 地 安 眠 意 自 如

不 勞 鞭 策 永 無 拘

山 童 穩 坐 青 松 下

一 曲 昇 平 樂 有 餘

6. VÔ NGẠI

Lộ địa an miên ý tự như,

Bất lao tiên sách vĩnh vô câu.

Sơn đồng ổn tọa thanh tùng hạ,

Nhất khúc thăng bình lạc hữu dư.

6. KHÔNG VƯỚNG

Ngoài trời yên giấc thảnh thơi lòng

Roi vọt không cần, chẳng nhọc công

Trẻ dưới thông xanh ngồi thoải mái

Quá vui trổi khúc nhạc vang đồng.

(KHÔNG VƯỚNG: Trâu bình thản nằm ngủ yên trên đất trống. 
Không còn bị dây roi câu thúc kiềm chế nữa. Trẻ chăn trâu ngồi 
yên ổn dưới cội tùng xanh. Trổi lên một khúc nhạc thanh bình rất 
vui vẻ.)
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任 運

柳 岸 春 波 夕 照 中

淡 烟 芳 草 綠 茸 茸

饑 餐 渴 飲 隨 時 過

石 上 山 童 睡 正 濃

7. NHIỆM VẬN

Liễu ngạn xuân ba tịch chiếu trung,

Đạm yên phương thảo lục nhung nhung.

Cơ xan khát ẩm tùy thời quá,

Thạch thượng sơn đồng thụy chánh nùng.

7. THEO PHẬN

Chiều rạng sóng xuân bờ liễu buông

Khói mờ, cỏ nõn biếc thơm hương

Đói ăn, khát uống lòng tùy tiện

Trên đá trẻ chăn ngủ giấc nồng.

(THEO PHẬN: Bên bờ liễu sóng xuân phản chiếu ánh sáng. Khói 
mờ cỏ thơm màu xanh non. Trẻ chăn trâu khi đói thì ăn, khi khát 
thì uống theo với thời gian trôi qua đi. Trên bàn đá trẻ ngủ một 
giấc say sưa.)
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相 忘

白 牛 常 在 白 雲 中

人 自 無 心 牛 亦 同

月 透 白 雲 雲 影 白

白 雲 明 月 任 西 東

8. TƯƠNG VONG

Bạch ngưu thường tại bạch vân trung,

Nhân tự vô tâm ngưu diệc đồng.

Nguyệt thấu bạch vân vân ảnh bạch,

Bạch vân minh nguyệt nhiệm Tây Đông.

8. CÙNG QUÊN

Trâu trắng thường nơi mây trắng trong

Vô tâm người với trâu tương đồng

Trăng xuyên mây trắng, mây phô trắng

Mây trắng trăng trong Tây tới Đông.

(CÙNG QUÊN: Trâu trắng thường ở trong mây trắng. Người tự vô 
tâm, trâu cũng vô tâm giống như thế. Trăng rọi suốt mây trắng nên 
bóng mây cũng trắng. Mây trắng trăng sáng mặc tình qua Tây hay 
qua Đông.)
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獨 照

牛 兒 無 處 牧 童 閒

一 片 孤 雲 碧 嶂 間

拍 手 高 歌 明 月 下

歸 來 猶 有 一 重 關

9. ĐỘC CHIẾU

Ngưu nhi vô xứ mục đồng nhàn,

Nhất phiến cô vân bích chướng gian.

Phách thủ cao ca minh nguyệt hạ,

Quy lai do hữu nhất trùng quan.

9. SOI RIÊNG

Vắng bóng trâu kia khiến trẻ nhàn

Một vầng mây lẻ chắn không gian

Vỗ tay ca hát cùng trăng sáng

Về lại vẫn còn một ải ngăn.

(SOI RIÊNG: Trâu không còn ở chỗ nào nữa, trẻ chăn trâu thảnh 
thơi nhàn rỗi. Một vầng mây đơn lẻ che khoảng trời xanh. Trẻ 
chăn trâu vỗ tay ca hát lớn tiếng dưới trăng sáng. Quay trở về lại 
vẫn còn có một lớp cửa ải nữa ngăn chặn.)
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雙 泯

人 牛 不 見 杳 無 蹤

明 月 光 寒 萬 象 空

若 問 其 中 端 的 意

野 花 芳 草 自 叢 叢

10. SONG MẪN

Nhân ngưu bất kiến yểu vô tung,

Minh nguyệt quang hàn vạn tượng không.

Nhược vấn kỳ trung đoan đích ý,

Dã hoa phương thảo tự tùng tùng.

10. CÙNG VẮNG

Không thấy người, trâu, bóng mịt mùng

Dưới trăng muôn vật bỗng thành không

Ý tình đích thực ai thăm hỏi

Hoa dại, cỏ thơm mọc khắp đồng.

(CÙNG VẮNG: Người và trâu không thấy đâu, mờ mịt không dấu 
vết. Trăng sáng lạnh lẽo, không còn một hình tượng nào. Nếu hỏi 
ý chính trong đó là gì. Hoa đồng, cỏ thơm tự mọc rậm rạp.)
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TTHHƠƠ TTHHIIỀỀNN SSƯƯ PPHHỔỔ MMIINNHH
CCHHUUYYỂỂNN DDỊỊCCHH LLỤỤCC BBÁÁTT

1. CHƯA CHĂN

Đầu sừng hung tợn chạy la
Trèo non vượt suối dặm xa ngút ngàn

Mây đen cửa động giăng ngang
Nào hay lúa mạ giẫm tan nát rồi.

2. MỚI CHĂN

Thừng gai xỏ mũi trâu lôi
Mỗi khi tháo chạy bị roi quất vào

Dạy trâu tính xấu dễ đâu
Trẻ chăn trâu phải mau mau kéo về.

3. CHỊU PHÉP

Dạy dần, chịu phép, yên bề
Băng mây vượt nước trâu kề theo ngay

Trẻ tay vẫn nắm chặt dây
Người tuy mỏi mệt quên ngày qua mau.

4. QUAY ĐẦU

Tốn công trâu mới quay đầu
Đã thuần, tâm lực còn đâu điên cuồng

Trẻ chưa ưng hẳn mọi đường
Nên tay giữ chặt dây thừng chẳng buông.

5. THUẦN PHỤC

Duới cây liễu, cạnh suối nguồn
Thả ra, bắt lại trâu luôn dễ dàng
Cỏ thơm, mây biếc, chiều vàng

Trở về trẻ chẳng bận chăn nữa rồi.
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6. KHÔNG VƯỚNG 

Ngoài trời yên giấc thảnh thơi
Không cần roi vọt, qua thời nhọc công

Trẻ ngồi thoải mái dưới thông
Quá vui, trổi nhạc vang đồng hoan ca.

7. THEO PHẬN

Chiều xuân bờ liễu thướt tha
Khói mờ, cỏ nõn mượt mà thơm hương

Đói ăn, khát uống mặc lòng
Trẻ chăn trên đá giấc nồng ngủ say.

8. CÙNG QUÊN

Bóng trâu trắng giữa mây bay
Vô tâm người với trâu nay tương đồng

Trăng xuyên mây trắng bềnh bồng
Trăng trong, mây trắng Tây Đông xoay vần.

9. SOI RIÊNG

Vắng trâu khiến trẻ được nhàn
Một vầng mây lẻ giăng ngàn non xanh

Vỗ tay ca với trăng thanh
Đường về còn một ải ngăn bít bùng.

10. CÙNG VẮNG

Người, trâu vắng bóng mịt mùng
Dưới trăng muôn vật thành không bóng hình

Hỏi thăm đích thực ý tình
Cỏ thơm, hoa dại mọc quanh khắp đồng.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển dịch thơ)
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TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU
TTHHIIỀỀNN TTÔÔNNGG

     Tranh chăn trâu Thiền tông gồm mười bức rất nổi tiếng được 
sáng tạo trong thời nhà Tống (960-1279) và ngay từ đầu đã được 
xem như những bức họa tiêu biểu trình bày tinh hoa, cốt tủy của 
Thiền Trung Quốc. Mười bức tranh này là: 1. Tầm ngưu: tìm trâu, 
2. Kiến tích: thấy dấu, 3. Kiến ngưu: thấy trâu, 4. Đắc ngưu: được 
trâu, 5. Mục ngưu: chăn trâu, 6. Kỵ ngưu quy gia: cưỡi trâu về 
nhà, 7. Vong ngưu tồn nhân: quên trâu còn người, 8. Nhân ngưu 
câu vong: người trâu đều quên, 9. Phản bản hoàn nguyên: trở về 
nguồn cội và 10. Nhập triền thùy thủ: thõng tay vào chợ.

     Tranh chăn trâu từ mục thứ nhất “Tầm ngưu” (tìm trâu) tới mục 
thứ tám “Nhân ngưu câu vong” (người trâu đều quên) là do thiền 
sư Thanh Cư họa. Kế đó, ngài Tắc Công họa thêm mục thứ chín 
"Phản bản hoàn nguyên" (trở về nguồn cội) và làm bài tụng. Sau 
cùng, ngài Từ Viễn họa tiếp mục thứ mười “Nhập triền thùy thủ” 
(thõng tay vào chợ).

     Đề tài chung của các loại tranh chăn trâu Thiền tông là đường 
lối tu tập để “luyện tâm”. Tâm ở đây được tượng trưng là con trâu.
Mười con trâu biểu hiện cho những bước tuần tự trong sự chứng 
ngộ được bản tính thanh tịnh sẵn có từ vô thủy của con người. 
Đây là thực tính, hay Phật tính. Thiền tông chủ trương “chỉ thẳng 
vào chân tâm, thấy được tính là tức khắc thành Phật” (trực chỉ 
chân tâm, kiến tính thành Phật), cho nên khác với tranh Đại thừa, 
tranh Thiền tông vẽ trâu chỉ có một màu là trắng hoặc đen. 

     Đạo Phật có ba thừa (ba cỗ xe) là xe dê, xe nai và xe trâu chở 
các hàng thanh văn, duyên giác và bồ tát ra khỏi nhà lửa mà 
thành đạo. Tuy nhiên, ba thừa chỉ là phương tiện giả lập lên, 
những hóa thành, những pháp môn tiếp dẫn dùng cho người kém 
khí lực. Đối với hạng thượng căn thời chỉ một thừa thôi đó là Phật 
thừa. Trực tiếp đưa người vào cảnh giới Phật thừa là “bạch ngưu 
xa” (xe trâu trắng). Bạch ngưu xa, chính là cái tâm đại giác viên
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mãn của Phật. Thiền tông chủ trượng trực tiếp thành Phật là vậy. 
Tuy nhiên loại tranh vẽ trâu trắng vẫn hiếm, ít được thưởng thức.
Loại tranh vẽ trâu đen được ưa chuộng nhiều hơn vì nét vẽ được 
coi là “rắn rỏi, mộc mạc, gần cuộc sống”.

     Dầu trắng hay đen, con trâu Thiền tông đều giữ nguyên vẹn 
một màu lông qua các giai đoạn biến chuyển. Đó là phép tu “đốn”. 
Đốn giáo dạy rằng người ta thành Phật là thành ở nội tâm, “hoát 
nhiên” mà thành, không phải thành lần hồi. Đốn giáo chủ trương 
thấy được “tính” là tức khắc thành Phật, “tại đây và ngay ở giây 
phút này”. Tuy nhiên, pháp môn nào cũng có tu và có chứng. 
Chứng là một biến cố đột ngột, ngoài thời gian. Trước khi được 
đốn ngộ phải lần hồi trải qua nhiều đoạn đường tu rất gay go. Hay 
nói một cách khác: tu thì “tiệm” mà chứng thì “đốn”.

     Tranh chăn trâu Thiền tông ghi lại bước tiến từng bực trong 
thời gian và không gian. Quá trình tu tâm này có thể phân thành 3 
giai đoạn là: Sai tâm bắt tâm, Tâm vô tâm và Bình thường tâm.

1. SAI TÂM BẮT TÂM

     Tranh 1 là TẦM NGƯU: tìm trâu. Vẽ một chú mục đồng đang 
nôn nao vạch cỏ đi tìm trâu. Trâu không có trong hình. Cỏ mọc 
hoang vu, núi thẳm, rừng rậm, sông sâu, nẻo dọc đường ngang. 
Chú mệt mỏi, suy nhược song vẫn chẵng biết trâu ở đâu để mà  
tìm. Chỉ nghe có tiếng ve kêu rộn rã trên cành cây phong trong 
buổi trời chiều.

     Lời dẫn: Từ lâu nay chẳng mất đâu cần kiếm tìm làm chi. Do 
trái tánh giác trở thành xa cách. Bởi theo vọng trần bèn thành 
khuất lấp. Từ đó, quê hương càng lúc càng diệu vợi, mà đường sá 
lại gập ghềnh. Ðược mất dấy lên bừng bừng, phải quấy mọc lên 
tua tủa.

     Ở đây, người tu luyện tâm mới tu bước đầu, còn sơ cơ. Tuy đã 
ý thức rằng tu là điều phục tâm, nhưng tâm vô hình tướng, nhìn 
quanh chẳng thấy dấu vết. Hơn nữa tâm là thứ không có ngôn 
ngữ nào tả nổi nên làm sao mà tìm ra được để mà điều phục. 
Nhọc lòng tìm tâm trong cuộc đời, trong rừng kinh điển nhưng 
càng hướng ngoại tìm kiếm, càng phân vân chẳng biết đâu là đầu 
mối để mà phăng lần ra.
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     Con trâu tượng trưng cho tính giác sẵn có nơi mỗi người, lúc 
nào cũng hiển lộ nơi sáu căn. Thật ra tâm của người tu vẫn sẵn 
đó có mất đâu mà cần kiếm tìm. Có chân tâm, nhưng không sống 
được với chân tâm chỉ vì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, người 
tu cứ rong ruổi chạy theo dục vọng trần cảnh bên ngoài nên 
không ngừng khởi vọng niệm phân biệt, được-mất, tốt-xấu, đúng-
sai, hơn-thua, khiến tính giác bị che mờ, bị khuất lấp rồi trở thành 
xa cách. Ví như người phóng đãng rời bỏ quê hương thanh bình 
đi phiêu lưu, trải qua nhiều năm tháng càng đi càng xa cách. Khi 
bắt đầu cuộc đời tu tập theo hạnh tỉnh thức, người đó mới đi tìm 
tâm của mình. Muốn trở về, nhưng đường lối quanh co xa xôi diệu 
vợi, không biết phải đi lối nào.

     Tranh 2 là KIẾN TÍCH: thấy dấu. Chú mục đồng thấy rất nhiều 
dấu chân trâu dọc bờ sông, dưới cây, trong cỏ rậm ven rừng và 
trong núi non xa vời. Tranh vẽ chú hăng hái tìm trâu một mình cho 
rằng trâu sẽ ở quanh đâu đây, không còn do dự nghi ngờ chi nữa.

     Lời dẫn: Nương kinh để hiểu nghĩa, xem giáo lý để tìm ra dấu 
vết. Biết rõ vòng, xuyến... đều chỉ là một chất vàng, cả thảy muôn 
vật đều là chính mình. Chính tà chẳng cần biện biệt, chân ngụy 
đâu cần phân chia. Bởi chưa vào được cửa này tạm gọi là “thấy 
dấu.”

     Đến đây người tu đang ở những bước đầu của công phu thiền 
quán. Vì biết “dừng lại”, biết nắm giữ hơi thở, nên đã có được vài 
giây phút sống với chính niệm. Nhờ học hỏi nên bắt đầu hiểu là 
phải tự tìm kiếm tâm ở bên trong. Hiểu rõ rằng tất cả đồ trang sức 
tuy hình dạng bên ngoài khác nhau nhưng bên trong đều là vàng. 
Tâm thể tròn sáng có sẵn nơi mỗi người là nguồn cội sinh ra 
muôn pháp muôn vật, nên cả thảy muôn vật là chính mình. Tâm
thể chân thật không hình tướng nên không thể nghĩ bàn được. 

     Người tu hằng sống được với tâm thể chân thật của mình rồi 
khi đối duyên xúc cảnh không còn phân biệt chính-tà, chân-nguỵ. 
Tuy chưa nhận ra tâm thể chân thật của mình nhưng luôn tin rằng 
mình sẵn có tâm thể ấy, bởi chưa vào được cửa đó, nên tạm nói 
là “thấy dấu”.

     Con trâu “vọng tâm” vô hình khó thấy bóng dáng, nhưng con 
trâu tâm còn để lại nhiều tàn tích trong cuộc đời. Nhờ biết quan 
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sát người tu bắt đầu nhận thấy được những dấu vết của tâm 
tham, tâm sân rồi đến tâm si... Những thứ này tuy biến dạng, 
nhưng những hệ luỵ tang thương do trâu tâm gây ra vẫn còn lưu 
lại đâu đó. Khi thấy được đầu mối này của con trâu tâm thời sự 
nghiệp chăn trâu cũng bắt đầu từ đây. 

     Tranh 3 là KIẾN NGƯU: thấy trâu. Nghe chim vàng anh hót 
trên cành cây. Gió mát. Trời ấm. Bờ liễu xanh tươi. Chú mục đồng 
thấy thân trâu. Thì ra trâu có trốn đâu tại vì trước đó chú không 
thấy đó thôi. Trâu vẫn đứng đó một mình, tự thuở nào, đôi sừng 
lẫm liệt, mũi đụng mây xanh trên trời cao.

     Lời dẫn: Theo tiếng mà vào, ghé mắt là thấy. Cửa sáu căn 
rành rõ không sai, trong động dụng rành rành hiển lộ. Chất muối 
trong nước, sắc xanh trong keo. Vén chân mày lên chẳng phải vật 
khác, là nó chứ ai.

     Ai cũng có cửa sáu căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lúc 
nào tính giác chân thật cũng hiện tiền, cho nên lúc nào cũng thấy, 
cũng nghe… rành rõ không bao giờ mất. Nhưng vừa động dụng là 
bị loạn động, bị vọng thức xen lẫn vào nên không nhận ra được. 
Tương tự như ngay trong nước biển có muối, ngay trong keo có 
màu xanh mà ta không thấy được. Khi vén chân mày lên thì mắt 
sáng ra, thấy trâu là nhận được nơi mình có thể tính chân thật. 

     Đến đây người tu đã có tiến bộ trong công phu tu tập, sống với 
nếp sống tỉnh thức thường xuyên hơn, đã cảm thấy vững chắc 
hơn trên con đường giới định huệ. Người tu nhờ tiếp tục quan sát 
mình đã thấy được phần nào bóng dáng của vọng tâm, có thể 
chợt thấy tâm tham, sân, si của mình còn chất chứa trong lòng, 
nhưng khi những tâm đó xuất hiện thì người tu chưa đủ khả năng 
khám phá. Tranh vẽ chỉ cho thấy phần đuôi của con trâu “vọng 
tâm” mà thôi.

     Tranh 4 là ĐẮC NGƯU: được trâu. Từ lâu trâu bị vùi lấp ngoài 
đồng hoang, hôm nay chú mục đồng mới gặp trâu. Chú tận dụng 
hết sức lực mới chụp bắt được trâu. Trâu còn mạnh mẽ lại cứng 
đầu ngang ngạnh chống chọi rất mãnh liệt và hung dữ, tính buông 
lung chưa hết. Nó hết chạy lên vùng cao lại trốn xuống lũng thấp,
chui vào mây khói ở sâu trong đó. Muốn cho trâu phải chịu phép 
mọi bề, cần dùng đến roi vọt.
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     Lời dẫn: Vùi lấp ngoài đồng hoang đã lâu, ngày nay mới gặp 
được trâu. Vì trâu còn ưa cảnh đẹp, mến cỏ non chẳng chịu thôi
nên khó đuổi. Tâm ngang ngạnh khá mạnh, tính hoang dã vẫn 
còn. Muốn trâu được thuần hóa cần phải dùng đến roi vọt.

     Thật ra trâu chẳng hề trốn đi đâu, chỉ vì ta không biết quán sát, 
nên tưởng là mất trâu và phải đi tìm. Khi con trâu “vọng tâm” hiện 
nguyên hình thì nó hung hãn loạn động, vì vậy người tu phải dùng 
“vàm thiền”, phải dùng giây xỏ ngàm, canh giữ nghiêm ngặt cột 
“trâu tâm” lại một chỗ, lại cũng dùng “roi giới” canh giữ trừng trị và 
phải được hỗ trợ bằng sự chuyên cần tinh tấn thì mới tránh việc 
sơ sẩy trâu vùng lên lăng xăng loạn động gây tai họa như cũ. Lần 
lần con “trâu tâm” mới thuần thục... Trong giai đoạn này người tu 
đang nỗ lực điều phục và làm chủ tâm ý mình, giữ tâm đứng yên 
một chỗ, không để bị níu kéo theo những vọng tưởng tà kiến. Lo 
ngại rằng chỉ cần một phút lơ là thì vọng tâm lại có thể khởi lên. 

     Tranh 5 là MỤC NGƯU: chăn trâu. Chú mục đồng xỏ mũi trâu 
bằng dây, quất đánh bằng roi, canh chừng không rời mắt, quyết 
tâm dõng mãnh để chiến thắng. Chăn dắt, rèn luyện lần lần thời 
trâu thuần tính, phục tùng, đi theo chú như bóng theo hình. Tuy 
vẫn cần dẫn dắt, giây vàm và roi cầm tay, nhưng trâu tương đối 
đã thuần, đầu không còn nhìn ngược xuôi toan tính chuyện buông 
lung phá hại ruộng lúa của người nữa.

     Lời dẫn: Nghĩ trước vừa dấy, niệm sau liền theo. Do giác nên 
được thành chân, bởi mê lầm nên hóa thành vọng. Chẳng phải do 
cảnh mà có, chỉ tự do tâm mà sinh. Dây mũi nắm chắc không cho 
toan tính. Xỏ mũi, cùm đầu, không chần chờ.

     Người tu lúc này đã hoàn toàn có được chính niệm trong lúc 
tập thiền, đã quán chiếu và thấy rõ một cách thường xuyên dòng 
tâm ý đang trôi chảy của mình; hay nói cách khác, đây là giai đoạn 
“dùng tâm quán sát tâm”. Niệm vừa khởi lên nếu người giác tỉnh 
biết nó là vọng tưởng nên không theo, vọng tưởng sẽ lặng đi thời 
thành chân. Nếu mê thời khi niệm khởi lại chạy theo niệm nên làm 
thành vọng. Nhớ lời Lục Tổ đã dạy: “không sợ niệm khởi, chỉ sợ 
giác chậm” mà thôi! 

     Tranh 6 là KỴ NGƯU QUY GIA: cưỡi trâu về nhà. Khi trâu 
“vọng tâm” đã điều phục rồi, thì roi, vàm, công phu hay giới luật
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không còn cần thiết nữa, chú mục đồng ngước mắt nhìn mây vời 
vợi, rồi leo lên lưng trâu, cưỡi trâu thong dong đi bên vệ đường 
trở về nhà. Tiễn biệt trời chiều, miệng chú lúc thì thổi sáo, lúc thì 
hát câu ca tuyệt vời, tay gõ nhịp, trong lòng vui vẻ vô bờ. Trâu đã 
trở thành bạn tri âm của chú, theo chú như bóng với hình, chú 
không cần la hét, trừng trị trâu nữa.

     Lời dẫn: Đã hết cuộc can qua, đã xong câu được mất. Hát 
khúc ca của ông tiều phu, thổi bản nhạc của chú mục đồng. Ngồi 
ngang trên lưng trâu mắt ngắm trời mây vời vợi. Kêu gọi không 
xoay đầu, kéo lôi cũng chẳng dừng bước.

     Lúc này người tu đã hoàn toàn làm chủ được tâm ý mình. Con 
đường giác ngộ dẫn về “bản lai chân diện mục” đã được thắp 
sáng và bày ra trước mặt, người tu cứ hướng theo đó mà trở về. 
Cưỡi trâu về nhà nghĩa là cưỡi tâm về chỗ ban sơ, là trở về với 
chính mình, không còn phải nương vào ngoại cảnh để điều phục 
tâm nữa nên trong tranh chỉ có người và trâu, không còn cảnh vật.

     Lần lượt qua sáu bức tranh nói trên, ta thấy người ta đi tìm trâu 
vì trong giây phút nào đó, người ta nghi ngờ bản thân mình và 
những điều mắt thấy tai nghe. Vì nghi nên mới có tìm. Có tìm ắt 
gặp dấu. Gặp dấu trong kinh sách, và nhất là trong những phút 
trống trải, cảnh vắng, đêm tàn, trí óc nhẹ suy tư, con người bỗng 
dưng như đối diện với chính mình. 

     Khoảng cách giữa trâu và chú mục đồng cứ dần dần được 
thâu ngắn lại mãi cho đến rốt cuộc chú leo lên ngồi hẳn trên lưng 
trâu. Trâu với người nhập làm một. Cho nên nếu ta hỏi rằng tâm ở 
đâu chẳng khác nào hỏi trâu ở đâu trong khi chính ta đang cưỡi 
trên lưng trâu. Đây quả là giai đoạn “sai tâm đi bắt tâm”, một giai 
đoạn có tính cách ngoại cầu. Ngoại cầu là “khiến Phật đi tìm Phật, 
sai tâm đi bắt tâm”. Ta đã đuổi bắt tâm khắp đó đây, rốt cuộc mới 
nhận ra rằng tâm ở nơi ta, ta chỉ cần dừng bước lại là nó hiện 
nguyên hình ngay trước mắt trong ánh sáng mới lạ. 

2. TÂM VÔ TÂM

     Tuy nhiên, còn tâm là còn cảnh. Còn cảnh thì còn “xúc cảnh 
sinh tình”. “Tình sinh thì trí cách”. Tâm, cảnh, tình kết dính vào 
nhau trong cái thế liên hoàn, cái vòng nhân duyên gây day dứt,
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mâu thuẫn. Đạo không mâu thuẫn. Thiền là “bất nhị pháp môn”, 
không hai mà cũng không một. Mâu thuẫn là do tâm, do niệm. 

     Ta niệm vì ta tưởng rằng mình thiếu một cái gì, nên đi tìm ở 
ngoài mình để đắp vào. Thiền dạy rằng ta không thiếu gì hết tự 
đời thuở nào ta vốn là tròn đầy, ngàn trước, ngàn sau. Ta không 
thiếu. Trái lại ta có dư đủ thứ do niệm bày ra, do suy tư vẽ vời 
thêm. Những cái dư ấy, gọi chúng là vô minh. Vô minh vốn không 
thật, nên không ai hoài công mà trừ nó bao giờ, mà chỉ cần tự tri 
tự giác thôi. Tự biết được “con ngươi thật” của mình thì vô minh 
tan mất, như bóng tối tan đi trước vừng dương chói lọi. 

     Như vậy, cái việc mà ta quen gọi là phá vọng không còn là một 
việc làm nữa - nếu không nói là một việc làm “vô vi” - mà xét cùng 
ra chỉ là một sự nhận thức thôi, nhận thực tính Phật bản lai ở 
trong ta. Vậy sau giai đoạn ngoại cầu, tiếp theo là giai đoạn tự tri 
giác. Tự tri không phải bằng suy niệm mà bằng dứt niệm; dứt 
niệm bằng những phép tu tập rất vô vi, như tịnh quán chẳng hạn 
để rồi con người sẽ thấy tâm không thật, thấy người không thật. 

     Tranh 7 là VONG NGƯU TỒN NHÂN: quên trâu còn người.
Trâu đã mất dạng, chỉ còn chú mục đồng. Trở về nhà, chú ngồi 
nghỉ ngơi. Trên không trung có mặt trăng hiện ra. Trong hình đã 
không còn bóng dáng của trâu, chỉ còn người ngồi thảnh thơi một 
mình dưới ánh trăng thanh. Không nhắc đến trâu nữa vì trâu và 
người đã cùng đồng ý đồng tâm. Đã không còn trâu thì roi và dây 
đem cất đi, không cần dùng đến. Trở về nhà tức là quán chiếu tự 
tâm, để thấy vọng tâm không thật nên buông bỏ thì bóng “trâu 
tâm” đương nhiên lặng lẽ mất dạng. Thấy tâm không thật thì tâm 
dứt: trâu quên.

     Lời dẫn: Pháp không là pháp phân hai, trâu gọi là tâm. Mượn 
tiếng "bẫy thỏ" để dụ cho tên khác; lấy chữ "nơm cá" để nêu cái 
sai biệt. Như vàng ròng rút ra từ đống quặng, tựa trăng sáng tỏ 
vén ra khỏi mây. Một đường quang sáng, qua khỏi kiếp oai âm.

     Sau khi đã trở về với “bản lai chân diện mục”, người tu thường 
trực an trú trong tuệ giác về tính “không” của vạn hữu; tâm của 
người cũng tức là người, đâu có gì khác nhau! Thân, tâm chỉ là 
một. Người tu đến đây tâm thanh tịnh sáng suốt không bị vẩn đục, 
không chút vọng tưởng xen tạp nên xuyên suốt cả không gian và
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thời gian. Đối với không gian thì thấy không có giới hạn. Đối với 
thời gian thì thấy không có thuỷ không có chung. 

     Tranh này có thể phản ảnh phần nào tâm trạng của ngài Huệ 
Khả (tức Thần Quang). Nguyên sau khi theo tổ Ðạt Ma tu tập một 
thời gian, ngài Huệ Khả không còn khởi vọng nữa, không tạo 
nghiệp, không khởi tâm thiện ác... nhưng vì ngài chưa buông bỏ 
hoàn toàn vọng tâm, bóng dáng nó vẫn còn lảng vảng nên sinh 
tâm bất an. Một hôm ngài thỉnh tổ: “Tâm con chưa an! Xin thầy 
dạy con pháp an tâm”. Tổ đáp: “Ngươi đem tâm ra đây ta an cho”. 
Ngài Huệ Khả thầm lặng hồi lâu mới sực tỉnh nên quán sát kỹ, 
hiểu tâm bất an cũng là vọng, nên buông bỏ, bóng dáng vọng tâm 
biến mất và được an tâm. Lúc đó ngài mới thưa rằng “Con kiếm 
mãi không thấy tâm đâu”. Đến đây Tổ Ðạt Ma bèn phán: “Thế là ta 
đã an tâm cho ngươi rồi”. Ngài Huệ Khả liền ngộ đạo. 

     Tranh 8 là NHÂN NGƯU CÂU VONG: người trâu đều quên.
Sau đó thời roi, dây, trâu và cả người đều không còn. Thấy người 
không thật thì người quên nốt. Người và trâu đều mất dạng, thì tự 
lòng đất dõng mãnh vọt lên mặt trời huệ, tượng trưng bằng một 
vòng tròn trống rỗng, đó là vòng tròn Viên Giác. Vòng tròn trắng 
trống rỗng tượng trưng cho tâm và pháp cả hai đều hết. Tâm là dụ 
cho người chăn. Pháp là dụ cho trâu. Người chăn và trâu không 
còn nữa, đó là tột chỗ cội nguồn. Đó là tâm vô tâm. 

    Lời dẫn: Tình phàm buông bỏ, ý Thánh cũng không, chỗ có 
Phật chẳng cần ngao du, chỗ không Phật cũng không thèm ngó 
lại. Không dính đầu này hay đầu nọ, không liếc xem nơi này hay 
nơi kia. Trăm chim ngậm hoa, một trường bối rối. 

    Vô tâm không phải là vô tình, vô cảm, thờ ơ, chuyện gì cũng 
không cần biết tới. Vô tâm là thấy được tính không sinh diệt của 
tâm, là thấy tính. Cho nên trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, đức Phật 
dạy: “Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai.” Thấy 
được tính không của các pháp tức là kiến tính, tức là thấy Phật. 
Tâm không sinh cho nên các pháp không sinh. Vì vậy không bị 
vướng mắc hay trói buộc vào trần cảnh. Đó là trạng thái vô tâm 
của nhà Phật. 

     “Biết cái tâm là không tâm, ấy là hiểu suốt đạo Phật”. Khi sự 
mê lầm và dục vọng của mình đã tiêu tan biến mất thì ngay cả
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pháp Phật cũng không cần nói đến nữa. Người tu thường trực an 
trú trong tuệ giác về tính “không” của vạn hữu, và tiến đến nấc 
thang cao tột của tuệ giác giác ngộ: những tà kiến vô thức về sự 
tồn tại của “ngã” và “pháp” hoàn toàn bị tiêu diệt.    

    Cái vòng tròn Viên Giác nằm ở bức họa thứ 10 của Đại thừa, 
qua bên Thiền tông nơi đây lại thụt lùi về hàng thứ 8, mà đề là 
“nhân ngưu câu vong”, nghĩa là người và trâu đều quên. Thế kỷ 
thứ 12, cho rằng tranh chấm dứt với vòng tròn Viên Giác dễ khiến 
cho thiền sinh lầm lẫn dừng lại nửa đường, nên mới sáng tác 
thêm hai bức thứ 9 và thứ 10. Từ đó, tranh chăn trâu Thiền tông 
mang một sắc thái riêng, so với tranh chăn trâu Đại thừa. 

3. BÌNH THƯỜNG TÂM

     Tranh 9 là PHẢN BẢN HOÀN NGUYÊN: trở về nguồn cội. Bây 
giờ trong tranh lại hiện lên một cõi thanh tịnh với cảnh lá cây đang 
rụng về cội, chim đang bay về tổ và nước đang chảy về nguồn. 

     Lời dẫn: Xưa nay thanh tịnh, chẳng vướng một mảy trần. Xem 
có tướng phải chịu tươi khô, ở đạo vô vi thì ngưng lặng. Chẳng 
đồng với huyễn hóa đâu cần gì tu hành. Nước biếc non xanh ngồi 
mà xem cuộc thành bại. 

     Thiền cho rằng vô tâm chưa phải là đạo, mà còn phải qua một 
quan ải nữa đó là “trở về hội nhập với thiên nhiên, với trời đất”, 
với pháp giới, với muôn sinh, với nguồn sống vô tận ở trong ta và 
ở ngoài ta, là hội nhập với chân tâm, với chính mình. Người đã trở 
về với bản nhiên thanh tịnh, tức là nhập vào cảnh giới của Phật. 
Tuệ giác siêu việt đã đạt được, người tu trở về an trú trong trạng 
thái “niết bàn tịch tịnh”, giải thoát được trọn vẹn khỏi mọi ý niệm 
có-không, sinh-diệt, đến-đi, thêm-bớt, khổ-vui, mê-ngộ, chứng đắc 
và đối tượng chứng đắc.

      Tranh 10 là NHẬP TRIỀN THÙY THỦ: thõng tay vào chợ. 
Người lại xuất hiện trong cõi nhân gian. Trong tranh vẽ một nhà 
sư thõng tay vào chợ, “trở về với thế tục”. Người để ngực hở, 
chân trần, đất bôi, tro chét. Người chống gậy tre, tay mang bầu 
rượu trở về nhà, vào ra phố chợ như bao người khác, sống giữa 
cuộc đời mà vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh, cái tâm đã chứng 
ngộ Niết Bàn. 
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     Lời dẫn: Ðóng cánh cửa gỗ, một mình một bóng, dù Thánh 
Hiền vạn cổ cũng chẳng biết. Vùi chôn cái văn vẻ của chính mình, 
bỏ lại lối mòn của bậc hiền trước. Mang bầu vào chợ, chống gậy 
về nhà. Quán rượu hàng cá dạy cho thành Phật hết.

     Trộn lẫn vào cát bụi trong cõi nhân gian không thấy là bùn nhơ 
nữa, mà chỉ còn là một diệu dụng, như bao nhiêu diệu dụng khác. 
Trở về với thế tục là trở về với cái tâm bình thường. Thiền dạy: 
“Bình thường tâm thị đạo”. Cho nên vị sư thõng tay đi vào chợ, 
vào chỗ bụi trần mà không nhiễm ô, tự tại nhưng lại rất bình 
thường mà hòa hợp với kẻ thế tục để hóa độ đời, thân mật đánh 
bạn với bợm nhậu và phường thọc huyết heo, hàng rượu hàng 
cá, dạy cho thành Phật hết – “tụi nó và thầy đều là Phật cả mà”. 
Đó là vô trụ Niết Bàn.

     Chữ thùy thủ không phải là buông tay, xuôi tay, mà là thõng tay
hay đưa tay ra mà dìu dắt cứu vớt. Tu đến đây là đạt được an 
nhiên tự tại, Niết Bàn ở ngay dưới mỗi bước chân rồi! Với hạnh 
nguyện độ sinh của một vị bồ tát và với hành trang “bi-trí-dũng” đã 
sẵn sàng, người tu lên đường nhập thế, sẵn sàng lao mình,  dùng 
mọi phương tiện trí, lực để hóa độ chúng sinh, chớ không phải 
vào cảnh giới Phật để an nghỉ. Đây là tiêu biểu công hạnh giáo 
hóa chúng sinh của người viên mãn. 

**
     Lời tiếng Anh và mười bức tranh trong tài liệu kế tiếp sau này 
đươc trích dẫn từ phần “10 BULLS BY KAKUAN” (10 trâu của 
Thiền Sư Quách Am) trong tác phẩm “ZEN FLESH, ZEN BONES” 
(Thiền cốt, Thiền nhục) sưu tập bởi NYOGEN SENZAKI and 
PAUL REPS (Anchor Books, 1989). 

     Mười bức tranh là tác phẩm đẹp chân phương, đầy ý nghĩa và 
rất cổ kính, in bằng mộc bản của nghệ nhân mộc bản rất lừng 
danh là TOMIKICHIRO TOKURIKI. Tranh chăn trâu của ông đẹp 
chẳng thua gì tranh gốc của thiền sư Quách Am. 

     Soạn giả đã chuyển dịch tài liệu trên sang Việt ngữ rồi thi hoá,
chuyển thành mười bài thơ “lục bát” liên hoàn

**
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1. The Search for the Bull

In the pasture of this world, I endlessly push aside the tall grasses 
in search of the bull.
Following unnamed rivers, lost upon the interpenetrating paths of 
distant mountains,
My strength failing and my vitality exhausted, I cannot find the bull.
I only hear the locusts chirring through the forest at night.

Comment: The bull never has been lost. What need is there to 
search? Only because of separation from my true nature, I fail to 
find him. In the confusion of the senses I lose even his tracks. Far 
from home, I see many crossroads, but which way is the right one 
I know not. Greed and fear, good and bad, entangle me. 

1. Tìm Trâu.

Trong cánh đồng cỏ của cõi nhân gian này, 
ta liên tục vén cỏ cao qua bên để tìm trâu.                                                                   
Theo những dòng sông vô danh, lạc lõng vào những lối mòn
giăng mắc trong những rặng núi xa xăm,                                             
Sức ta đã suy nhược và sinh lực ta kiệt quệ, 
ta chưa tìm thấy được trâu.                                                                                      
Ta chỉ nghe thấy tiếng ve kêu vang trong rừng lúc đêm hôm.

Lời Bàn: Con trâu chưa bao giờ bị thất lạc cả. Đâu cần phải kiếm 
tìm làm chi? Chỉ vì ta rời khỏi chân tính của mình, nên ta không 
tìm thấy nó. Trong sự mê loạn của các giác quan mà ta mất cả 
những dấu tích của nó. Ở phía xa căn nhà, ta thấy nhiều nẻo 
đường chằng chịt, nhưng nẻo nào là con đường chính xác thời ta 
không hay biết. Lòng tham lam và sự hãi sợ, cái tốt và cái xấu, 
làm ta bối rối.
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1. TÌM TRÂU

Trong đồng cỏ cõi nhân gian
Ta liên tục vén cỏ làn qua bên
Quyết tìm Trâu, trí vững bền

Ta theo những nhánh sông hiền vô danh
Lạc vào bao nẻo loanh quanh

Lối mòn giăng mắc núi xanh xa vời
Sức suy nhược, thân rã rời

Bóng Trâu nào thấy tăm hơi trong vùng
Chỉ nghe vọng giữa mông lung

Ve kêu rả rích khắp rừng đêm nay.
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2. Discovering the Footprints

Along the riverbank under the trees, I discover footprints!        
Even under the fragrant grass I see his prints. 
Deep in remote mountains they are found. 
These traces no more can be hidden than one's nose, looking 
heavenward. 

Comment: Understanding the teaching, I see the footprints of the 
bull. Then I learn that, just as many utensils are made from one 
metal, so too are myriad entities made of the fabric of self. Unless 
I discriminate, how will I perceive the true from the untrue? Not yet 
having entered the gate, nevertheless I have discerned the path. 

2. Khám Phá Ra Vết Chân

Dọc theo bờ sông dưới những tàn cây, 
ta khám phá ra những dấu chân!                                                                                          
Ngay cả dưới đám cỏ thơm hương 
ta trông thấy những dấu in của nó.                                                                                               
Sâu thẳm trong những rặng núi xa vời 
cũng thấy những vết tích đó.                                                                                            
Những dấu vết này không còn có thể bị che khuất được nữa 
như mũi ngước nhìn lên phía bầu trời.

Lời Bàn: Thông hiểu được lời giáo huấn, ta thấy ra những dấu 
chân của trâu. Rồi ta hay biết rằng, tương tự như muôn vàn đồ 
dùng được chế tạo từ một thứ kim loại, thời cũng như vậy mà vô 
số thực thể đều do ngã cấu tạo ra. Trừ phi ta phân tách sự khác 
biệt, nếu không thời làm sao ta nhận thức được thật và giả? Khi 
còn chưa lọt vào được trong cửa, tất nhiên ta phải nhận rõ cho ra 
con đường.
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2. THẤY DẤU

Dọc bờ sông, dưới tàn cây
Ta nhìn ra dấu chân đầy ở quanh

Và ngay dưới đám cỏ mành
Dấu chân cũng hiện rành rành rõ thêm

Thẳm sâu rặng núi trong miền
Vết chân Trâu cũng thấy liền lộ ra

Khó mà che khuất mắt ta
Như là mũi ngước trời xa ngóng nhìn.  



________________________________________________

* 82 *

3. Perceiving the Bull

I hear the song of the nightingale. 
The sun is warm, the wind is mild, willows are green along the 
shore, 
Here no bull can hide! 
What artist can draw that massive head, those majestic horns? 

Comment: When one hears the voice, one can sense its source. 
As soon as the six senses merge, the gate is entered. Wherever 
one enters one sees the head of the bull! This unity is like salt in 
water, like color in dyestuff. The slightest thing is not apart from 
self. 

3. Thấy Trâu

Ta nghe thấy giọng hót của chim họa mi. 
Vầng dương ấm áp, gió làn êm dịu, 
hàng liễu xanh tươi dọc theo bờ sông,
Tại đây không trâu nào có thể ẩn núp được! 
Họa sĩ nào có thể vẽ được cái đầu to lớn đó, 
cặp sừng oai nghiêm kia? 

Lời Bàn: Khi người ta nghe thấy thanh âm, người ta có thể nhận
thức ra được nguồn gốc của nó. Ngay khi sáu căn hợp nhất, là đã 
nhập vào cửa rồi. Nhập vào trong bất cứ nơi nào người ta cũng 
nhìn thấy cái đầu của trâu! Sự hội nhập này giống như muối trong 
nước, như màu sắc trong thuốc nhuộm. Vật mỏng mảnh nhất 
cũng không tách riêng ra khỏi bản ngã.
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3. THẤY TRÂU

Họa mi vẳng tiếng hót lên
Vầng dương ấm áp, gió êm dịu dàng

Liễu xanh bờ suối giăng hàng
Trâu nào có thể ẩn tàng nơi đây!

Nào ai vẽ được khéo tay
Đầu kia to lớn, sừng này oai nghi?
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4. Catching the Bull

I seize him with a terrific struggle. 
His great will and power are inexhaustible. 
He charges to the high plateau far above the cloud-mists, 
Or in an impenetrable ravine he stands. 

Comment: He dwelt in the forest a long time, but I caught him 
today! Infatuation for scenery interferes with his direction. Longing 
for sweeter grass, he wanders away. His mind still is stubborn and 
unbridled. If I wish him to submit, I must raise my whip. 

4. Bắt Được Trâu

Ta tóm bắt được nó sau một cuộc chống chọi khủng khiếp.            
Ý chí và sức lực mạnh mẽ của nó thời vô cùng tận.                       
Nó vùng leo lên cao nguyên mây mù xa khuất,                            
Hoặc đứng dưới lũng sâu không có đường vào. 

Lời Bàn: Nó trú ngụ ở trong rừng một thời gian đã lâu, nhưng ta 
đã bắt được nó ngày hôm nay! Sự mê đắm phong cảnh đã ảnh 
hưởng tới phương hướng của nó. Vì khao khát cỏ thơm ngon 
hơn, nó lang thang đi lạc. Tâm của nó vẫn còn ương ngạnh và 
không chịu bị kiềm chế. Nếu ta muốn nó phục tùng, ta phải giơ roi 
của ta lên. 
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4. BẮT ĐƯỢC TRÂU

Sau hồi chiến đấu gớm ghê
Ta nay tóm bắt Trâu kia được rồi

Trâu mang ý chí tuyệt vời
Lại thêm sức lực Trâu thời vô song

Leo cao Trâu cứ vẫy vùng
Lên cao nguyên khuất mấy từng mây che

Hay là xuống đứng dưới khe
Lũng sâu thăm thẳm có chi đường vào.    
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5. Taming the Bull

The whip and rope are necessary, 
Else he might stray off down some dusty road. 
Being well trained, he becomes naturally gentle. 
Then, unfettered, he obeys his master. 

Comment: When one thought arises, another thought follows. 
When the first thought springs from enlightenment, all subsequent 
thoughts are true. Through delusion, one makes everything 
untrue. Delusion is not caused by objectivity; it is the result of 
subjectivity. Hold the nose-ring tight and do not allow even a 
doubt. 

5. Chăn Trâu

Roi và dây thời cần thiết, 
Nếu không thế thì nó có thể đi lạc xuống 
vài con đường bụi bặm nào đó. 
Được rèn luyện kỹ càng, thì nó tự nhiên trở nên hiền lành. 
Rồi khi, không bị buộc ràng, nó phục tùng chủ của nó. 

Lời Bàn: Khi một tư tưởng khởi lên thì tư tưởng khác tiếp theo 
sau. Khi tư tưởng đầu phát sinh từ giác ngộ, những tư tưởng kế 
tiếp sau thời chân thật. Do ảo tưởng, người ta khiến cho mọi vật 
trở nên không thật. Ảo tưởng không do tính khách quan vô tư tạo 
ra; nó là hệ quả của chủ quan. Hãy nắm lấy cái dây xỏ mũi cho 
chặt và không nên hồ nghi chút gì. 
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5. CHĂN TRÂU

Roi và dây cần thiết sao
Kẻo thân Trâu lại vẫn lao tơi bời

Xuống nơi bụi bặm mù trời
Lạc đường, lạc nẻo vào nơi nào rồi.

Được rèn luyện kỹ bởi người
Tự nhiên Trâu sẽ tới thời hiền lương

Rồi khi không bị buộc ràng
Trâu tùng phục chủ dễ dàng êm xuôi.
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6. Riding the Bull Home

Mounting the bull, slowly I return homeward. 
The voice of my flute intones through the evening. 
Measuring with hand-beats the pulsating harmony, I direct the 
endless rhythm. 
Whoever hears this melody will join me. 

Comment: This struggle is over; gain and loss are assimilated. I 
sing the song of the village woodsman, and play the tunes of the 
children. Astride the bull, I observe the clouds above. Onward I go, 
no matter who may wish to call me back. 

6. Cưỡi Trâu Về Nhà

Leo lên cưỡi trâu, ta chậm rãi quay trở về hướng nhà.
Tiếng sáo của ta ngân nga trong buổi chiều.
Tay gõ hợp âm nhịp nhàng, ta hòa điệu liên tục.
Người nào nghe được giai điệu du dương này sẽ cùng ta tấu khúc.

Lời bàn: Cuộc chống chọi này đã xong; được và mất đều tương tự 
như nhau. Ta hát bài ca của người tiều phu trong làng và thổi điệu 
nhạc của trẻ thơ. Cưỡi trâu, ta ngắm mây trên cao. Ta đi tới phía 
trước, mặc cho có ai muốn gọi ta trở lui.
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6. CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

Leo lên Trâu cưỡi thảnh thơi
Ta quay chậm rãi về nơi hướng nhà

Sáo ta chiều vọng ngân nga
Tay ta gõ nhịp luôn hòa điệu ru

Ai nghe nhạc khúc thiên thu
Xin cùng ta tấu lên cho nhịp nhàng.
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7. The Bull Transcended

Astride the bull, I reach home. 
I am serene. The bull too can rest. 
The dawn has come. In blissful repose, 
Within my thatched dwelling I have abandoned the whip and rope. 

Comment: All is one law, not two. We only make the bull a 
temporary subject. It is as the relation of rabbit and trap, of fish 
and net. It is as gold and dross, or the moon emerging from a 
cloud. One path of clear light travels on throughout endless time. 

7. Quên Trâu

Cưỡi trâu, ta về tới nhà.                                                                        
Ta bình thản. Trâu cũng vậy có thể nghỉ ngơi.                              
Bình minh vừa tới. Nghỉ ngơi sung sướng,                                         
Ở trong căn nhà tranh của ta, ta đã cất bỏ roi và dây. 

Lời bàn: Tất cả chỉ có một pháp, không có hai. Chúng ta chỉ mang 
trâu ra để làm một đề tài tạm. Nó cũng như là sự tương quan giữa 
thỏ và bẫy, giữa cá với lưới. Nó cũng như giữa vàng và cặn, hay 
mặt trăng nhô ra khỏi một đám mây. Một luồng ánh sáng trong 
trẻo di động suốt qua thời gian bất tận.
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7. QUÊN TRÂU

Cưỡi Trâu thong thả trên đường
Về nhà bình thản không vương bận lòng

Và Trâu cũng nghỉ ung dung.
Bình minh vừa tới rạng hồng nơi nơi

Trong nhà tranh nghỉ thảnh thơi
Roi, dây đem cất, ta thời cần đâu.
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8. Both Bull and Self Transcended

Whip, rope, person, and bull -- all merge in No-Thing. 
This heaven is so vast no message can stain it. 
How may a snowflake exist in a raging fire? 
Here are the footprints of the patriarchs. 

Comment: Mediocrity is gone. Mind is clear of limitation. I seek no 
state of enlightenment. Neither do I remain where no 
enlightenment exists. Since I linger in neither condition, eyes 
cannot see me. If hundreds of birds strew my path with flowers, 
such praise would be meaningless. 

8. Cả Trâu Và Người Đều Quên

Roi, dây, người, và trâu - tất cả tan vào Không. 
Cõi trời này thì mênh mông đến nỗi 
không tín hiệu gì có thể lưu lại dấu tích. 
Làm sao mà một bông tuyết tồn tại được 
trong ngọn lửa hồng mãnh liệt? 
Đây là những vết chân của các vị Tổ. 

Lời bàn: Chuyện tầm thường đã qua đi. Tâm quét sạch chướng 
ngại. Ta không kiếm tìm trạng thái giác ngộ. Ta cũng không lưu lại 
nơi không có sự giác ngộ. Vì ta không nấn ná vương vào trạng 
thái nào cả, mắt không thể nhìn thấy được ta. Dù cho muôn chim 
có rải nhiều hoa trên nẻo đường ta đi, sự tán dương như thế cũng 
chẳng có nghĩa lý gì.
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8. CẢ TRÂU VÀ NGƯỜI ĐỀU QUÊN

Roi, dây, người với lại Trâu
Cùng nhau tất cả tan vào Hư Không

Cõi trời thời quá mênh mông,
Không còn dấu tích lưu trong chốn này.

Một bông tuyết mỏng manh thay
Làm sao tồn tại khi bay vật vờ

Gặp lửa hồng toả nhiệt ra.
Vết chân chư Tổ chính là đây thôi.
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9. Reaching the Source

Too many steps have been taken returning to the root and the 
source. 
Better to have been blind and deaf from the beginning! 
Dwelling in one's true abode, unconcerned with that without --
The river flows tranquilly on and the flowers are red. 

Comment: From the beginning, truth is clear. Poised in silence, I 
observe the forms of integration and disintegration. One who is not 
attached to "form" need not be "reformed." The water is emerald, 
the mountain is indigo, and I see that which is creating and that 
which is destroying.

9. Về nguồn

Phải trải qua biết bao nhiêu giai đoạn mới quay về được 
với cội và nguồn.                                                                                      
Chẳng thà nên bị mù và điếc ngay từ đầu lại hơn!                        
An trú trong căn nhà thực sự của mình, 
chẳng hề quan tâm đến cảnh ngoài –                                                                              
Dòng sông lặng êm trôi xuôi và muôn hoa thắm đỏ.

Lời Bàn: Ngay từ lúc khởi đầu, chân lý đã tỏ rạng. An định trong 
tĩnh lặng ta quán sát đến những hình tướng của hợp và tan. Ai mà 
không chấp vào hình tướng thời chẳng cần bận tâm đến sắc 
không. Nước thời xanh tươi, núi thời sẫm màu, và ta thấy cái 
đang được tạo thành và cái đang bị hủy diệt.
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9. VỀ NGUỒN

Phải qua nhiều đoạn đường đời
Mới quay về được tới nơi cội nguồn.

Từ đầu mù, điếc đi luôn
Thế mà nghĩ lại thấy còn hay hơn!

Và ta trú ngụ trong am
 Nhà mình thực sự bình an lâu rồi

Quan tâm chi đến cảnh ngoài -
Sông trôi êm lặng, hoa thời đỏ tươi.
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10. In the World

Barefooted and naked of breast, I mingle with the people of the 
world. 
My clothes are ragged and dust-laden, and I am ever blissful. 
I use no magic to extend my life; 
Now, before me, the dead trees become alive. 

Comment: Inside my gate, a thousand sages do not know me. The 
beauty of my garden is invisible. Why should one search for the 
footprints of the patriarchs? I go to the market place with my wine 
bottle and return home with my staff. I visit the wineshop and the 
market, and everyone I look upon becomes enlightened. 

10. Trong Cõi Nhân Gian

Đi chân không và để ngực trần, 
ta hoà nhập với con người chốn dương gian.                                                                  
Quần áo ta rách rưới và lấm bụi, và ta hạnh phúc tột đỉnh.          
Ta chẳng dùng đến pháp thuật để kéo dài thêm cuộc sống của ta; 
Giờ đây, ở phía trước ta, muôn cây khô héo trở nên tươi sống lại. 

Lời bàn: Phía trong cánh cổng của ta, cả ngàn bậc thánh không 
biết đến ta. Vẻ đẹp khu vườn của ta thời vô hình. Tại sao người ta 
lại cần phải tìm kiếm những dấu chân của các vị Tổ. Ta đi vào khu 
phố chợ với bầu rượu của ta và quay trở về nhà với cây gậy. Ta 
ghé thăm quán rượu và nơi chợ búa, và mọi người mà ta nhìn tới 
đều trở thành giác ngộ.
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10. TRONG CÕI NHÂN GIAN

Ngực trần, chân đất thảnh thơi,
Ta hòa nhập với con người dương gian.

Áo quần rách rưới lầm than,
Nhưng ta hạnh phúc vẹn toàn biết bao.

Ta nào cần pháp thuật đâu
Để mong cuộc sống thêm lâu thêm dài;

Trước ta giờ hiển lộ rồi
Muôn cây khô héo tới hồi phục sinh.
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TTHHƠƠ CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU
TTHHIIỀỀNN TTÔÔNNGG

1. TÌM TRÂU

Trong đồng cỏ cõi nhân gian
Ta liên tục vén cỏ làn qua bên
Quyết tìm trâu, trí vững bền

Ta theo những nhánh sông hiền vô danh
Lạc vào bao nẻo loanh quanh

Lối mòn giăng mắc núi xanh xa vời
Sức suy nhược, thân rã rời

Bóng trâu nào thấy tăm hơi trong vùng
Chỉ nghe vọng giữa mông lung

Ve kêu rả rích khắp rừng đêm nay.

2. THẤY TRÂU

Dọc bờ sông, dưới tàn cây
Ta nhìn ra dấu chân đầy ở quanh

Và ngay dưới đám cỏ mành
Dấu chân cũng hiện rành rành rõ thêm

Thẳm sâu rặng núi trong miền
Vết chân trâu cũng thấy liền lộ ra

Khó mà che khuất mắt ta
Như là mũi ngước trời xa ngóng nhìn.  

3. THẤY DẤU

Họa mi vẳng tiếng hót lên
Vầng dương ấm áp, gió êm dịu dàng

Liễu xanh bờ suối giăng hàng
Trâu nào có thể ẩn tàng nơi đây!

Nào ai vẽ được khéo tay
Đầu kia to lớn, sừng này oai nghi?
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4. BẮT ĐƯỢC TRÂU

Sau hồi chiến đấu gớm ghê
Ta nay tóm bắt trâu kia được rồi

Trâu mang ý chí tuyệt vời
Lại thêm sức lực trâu thời vô song

Leo cao trâu cứ vẫy vùng
Cao nguyên xa khuất mấy từng mây che

Hay là đứng dưới lòng khe
Lũng sâu thăm thẳm có chi đường vào.

5. CHĂN TRÂU

Roi và dây cần thiết sao
Kẻo thân trâu lại vẫn lao tơi bời

Xuống nơi bụi bặm mù trời
Lạc đường, lạc nẻo vào nơi nào rồi

Được rèn luyện kỹ bởi người
Tự nhiên trâu sẽ tới thời hiền lương

Rồi khi không bị buộc ràng
Trâu tùng phục chủ dễ dàng êm xuôi.

6. CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

Leo lên trâu cưỡi thảnh thơi
Ta quay chậm rãi về nơi hướng nhà

Sáo ta chiều vọng ngân nga
Tay ta gõ nhịp luôn hòa điệu ru

Ai nghe nhạc khúc thiên thu
Xin cùng ta tấu lên cho nhịp nhàng.

7. QUÊN TRÂU

Cưỡi trâu thong thả trên đường
Về nhà bình thản chẳng vương bận lòng

Và trâu cũng nghỉ ung dung
Bình minh vừa tới rạng hồng nơi nơi

Trong nhà tranh nghỉ thảnh thơi
Roi, dây đem cất, ta thời cần đâu.
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8. CẢ TRÂU VÀ NGƯỜI ĐỀU QUÊN

Roi, dây, người với lại trâu
Cùng nhau tất cả tan vào Hư Không

Cõi trời thời quá mênh mông
Không còn dấu tích lưu trong chốn này

Một bông tuyết mỏng manh thay
Làm sao tồn tại khi bay vật vờ

Gặp lửa hồng toả nhiệt ra
Vết chân chư Tổ chính là đây thôi.

9. VỀ NGUỒN

Phải qua nhiều đoạn đường đời
Mới quay về được tới nơi cội nguồn

Từ đầu mù, điếc đi luôn
Thế mà nghĩ lại thấy còn hay hơn

Và ta trú ngụ trong am
 Nhà mình thực sự bình an lâu rồi

Quan tâm chi đến cảnh ngoài
Sông trôi êm lặng, hoa thời đỏ tươi.

10. TRONG CÕI NHÂN GIAN

Ngực trần, chân đất thảnh thơi
Ta hoà nhập với con người dương gian

Áo quần rách rưới lầm than
Nhưng ta hạnh phúc vẹn toàn biết bao

Ta nào cần pháp thuật đâu
Để mong cuộc sống thêm lâu thêm dài

Trước ta hiển lộ ra rồi
Muôn cây khô héo tới thời hồi sinh.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
chuyển dịch thơ 

(dựa theo bản chuyển ngữ tiếng Anh của
NYOGEN SENZAKI và PAUL REPS)
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TTHHƠƠ TTHHIIỀỀNN SSƯƯ QQUUÁÁCCHH AAMM
TTỤỤNNGG TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU

     Thơ tụng tranh chăn trâu của thiền sư Quách Am gồm tất cả
mười bài “tứ tuyệt” cho mười bức tranh chăn trâu với các đề mục 
sau:

          1. Tầm ngưu: tìm trâu
          2. Kiến tích: thấy dấu
          3. Kiến ngưu: thấy trâu
          4. Đắc ngưu: được trâu
          5. Mục ngưu: chăn trâu
          6. Kỵ ngưu quy gia: cưỡi trâu về nhà
          7. Vong ngưu tồn nhân: quên trâu còn người
          8. Nhân ngưu câu vong: người trâu đều quên
          9. Phản bản hoàn nguyên: trở về nguồn cội
         10. Nhập triền thùy thủ: thõng tay vào chợ

     Soạn giả sau khi ghi bản dịch âm mười bài thơ này đã dịch 
thành mười bài thơ thơ “tứ tuyệt”. Kế đó lại chuyển dịch thành 
mười bài thơ “lục bát” liên hoàn.

**
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尋 牛

忙 忙 撥 草 去 追 尋

水 闊 山 遙 路 更 深

力 盡 神 疲 無 覔 處

但 聞 楓 樹 晚 蟬 吟

1. TẦM NGƯU

Mang mang bát thảo khứ truy tầm,

Thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm.

Lực tận thần bì vô mịch xứ,

Đãn văn phong thụ vãn thiền ngâm.

1. TÌM TRÂU

Nôn nao vạch cỏ dõi tìm trâu

Nước rộng, non xa đường thẳm sâu

Sức kiệt, trí mòn tìm chẳng được

Rừng phong chiều vọng tiếng ve sầu.

(TÌM TRÂU: Mục đồng lòng nôn nao vạch bụi cỏ để tìm kiếm trâu. 
Lội qua nước rộng, trèo lên núi xa, vượt qua đường dài sâu thẳm. 
Sức lực đã kiệt quệ, tinh thần đã mòn mỏi, vẫn không biết chỗ 
trâu ở đâu để tìm. Chỉ nghe thấy trên cành cây phong có tiếng ve 
ngâm buổi chiều.)
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見 跡

水 邊 林 下 跡 偏 多

芳 草 離 披 見 也 麽

縱 是 深 山 更 深 處

遼 天 鼻 孔 怎 藏 他

2. KIẾN TÍCH

Thủy biên lâm hạ tích thiên đa,

Phương thảo li phi kiến dã ma.

Túng thị thâm sơn cánh thâm xứ,

Liêu thiên tị khổng chẩm tàng tha.

2.  THẤY DẤU

Ven nước dưới rừng lắm dấu chân

Cỏ thơm giăng mắc thấy xa gần

Dù cho núi thẳm cùng non vắng

Mũi hiện trời cao sao ẩn thân.

(THẤY DẤU: Bên bờ nước sông, dưới mé rừng mục đồng thấy có 
rất nhiều dấu chân trâu. Vạch cỏ thơm để tìm trâu, cho rằng trâu 
sẽ ở quanh đây. Cho dù núi sâu lại là chỗ sâu thẳm. Lỗ mũi hiện 
ra cao ngất trời không dấu được, nhất định sẽ thấy trâu.)
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見 牛

黄 鸝 枝 上 一 聲 聲

日 暖 風 和 岸 柳 青

只 此 更 無 廻 避 處

森 森 頭 角 畫 難 成

3. KIẾN NGƯU

Hoàng li chi thượng nhất thanh thanh,

Nhật noãn phong hòa ngạn liễu thanh.

Chỉ thử cánh vô hồi tị xứ,

Sâm sâm đầu giác họa nan thành.

3. THẤY TRÂU

Vàng anh từng tiếng hót trên cành

Ngày ấm, gió êm bờ liễu xanh

Chỉ vậy, nơi đâu mà tránh né

Đầu sừng rậm rạp vẽ không thành.

(THẤY TRÂU: Trên cành cây chim vàng anh hót từng tiếng một. 
Mặt trời ấm áp, gió mát mẻ, bờ liễu xanh tươi. Chỉ vậy, không có 
chỗ nào xoay trở lại mà tránh né được nữa. Đầu sừng của trâu rõ 
ràng hiện ra rồi mà vẽ không được.)
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得 牛

竭 盡 精 神 獲 得 渠

心 强 力 壯 卒 難 除

有 時 纔 到 高 原 上

又 入 雲 煙 深 處 居

4. ĐẮC NGƯU

Kiệt tận tinh thần hoạch đắc cừ,

Tâm cường lực tráng tốt nan trừ.

Hữu thời tài đáo cao nguyên thượng,

Hựu nhập vân yên thâm xứ cư.

4. ĐƯỢC TRÂU

Tận dụng tinh thần bắt được trâu

Tâm hùng sức mạnh dễ trừ đâu

Có thời vừa tới vùng cao đó

Lại ẩn mây mờ núp chốn sâu.

(ĐƯỢC TRÂU: Trẻ chăn trâu tận dụng hết tinh thần mới bắt được 
trâu. Tâm trâu còn mạnh mẽ, sức nó lại còn khoẻ nên khó chế 
ngự. Có lúc nó vừa phóng lên đến cao nguyện. Lại ẩn vào mây 
khói núp sâu trong đó.)
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牧 牛

鞭 索 時 時 不 離 身

恐 伊 縱 步 入 埃 塵

相 將 牧 得 純 和 也

羈 鎖 無 拘 自 逐 人

5. MỤC NGƯU

Tiên sách thời thời bất ly thân,

Khủng y túng bộ nhập ai trần.

Tương tương mục đắc thuần hòa dã,

Ki tỏa vô câu tự trục nhân.

5. CHĂN TRÂU

Roi, dây luôn giữ chẳng lìa thân

Sợ thả trâu lao chốn bụi trần

Chăn dắt tới khi thuần tính đã

Buông dây trâu vẫn cứ theo chân.

(CHĂN TRÂU: Roi dây trẻ chăn trâu luôn nắm trong tay không rời. 
Sợ trâu nhảy càn vào bụi trần. Luôn luôn chăn cho thật kỹ tới khi 
trâu được điều thuận. Lúc đó dù buông dây vàm, không kiềm chế 
nữa, trâu cũng tự đi theo người.)
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騎 牛 歸 家

騎 牛 迤 邐 欲 還 家

羌 笛 聲 聲 送 晚 霞

一 拍 一 歌 無 限 意

知 音 何 必 鼓 唇 牙

6. KỴ NGƯU QUY GIA

Kỵ ngưu dĩ lệ dục hoàn gia,

Khương địch thanh thanh tống vãn hà.

Nhất phách nhất ca vô hạn ý,

Tri âm hà tất cổ thần nha.

6. CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

Cưỡi trâu quanh trở lại nhà yêu

Sáo vẳng từng không tiễn ráng chiều

Vừa nhịp vừa ca không cạn ý

Tri âm rồi khỏi nói năng nhiều.

(CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ: Trẻ chăn trâu cưỡi trâu đi men vệ đường 
để trở về nhà. Tiếng sáo thổi tiễn biệt trời chiều. Tay thời gõ nhịp,
miệng thời ca, ý nhiều vô hạn. Trâu đã trở thành bạn tri âm, trẻ 
chăn trâu đâu cần mở miệng quát tháo nhiều nữa.)
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忘 牛 存 人

騎 牛 已 得 到 家 山

牛 也 空 兮 人 也 閒

紅 日 三 竿 猶 作 梦

鞭 繩 空 頓 草 堂 間

7. VONG NGƯU TỒN NHÂN

Kỵ ngưu dĩ đắc đáo gia san,

Ngưu dã không hề nhân dã nhàn.

Hồng nhật tam can do tác mộng,

Tiên thằng không đốn thảo đường gian.

7. QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI

Cưỡi trâu về tới nhà trên ngàn

Rồi vắng bóng trâu, người cũng nhàn

Ngày nắng ba sào còn thiếp mộng

Roi dây nhà cỏ vứt không mang.

(QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI: Trẻ chăn trâu cưỡi trâu đã về đến 
nhà. Không còn trâu, người cũng nhàn rỗi. Mặt trời đỏ hồng đã lên 
ba sào, trẻ chăn trâu vẫn còn thiếp ngủ. Dây roi không dùng nữa, 
đã vứt vào trong nhà cỏ.)
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人 牛 俱 忘

鞭 索 人 牛 盡 屬 空

碧 天 遼 闊 信 難 通

紅 爐 焰 上 爭 容 雪

到 此 方 能 合 祖 宗

8. NHÂN NGƯU CÂU VONG

Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không,

Bích thiên liêu khoát tín nan thông.

Hồng lô diễm thượng tranh dung tuyết,

Đáo thử phương năng hợp tổ tông.

8. NGƯỜI TRÂU ĐỀU QUÊN

Roi dây người với trâu đều không

Bát ngát trời xanh tin khó thông

Lửa bốc lò hồng tan mất tuyết

Đến đây hợp với tổ cùng tông.

(NGƯỜI TRÂU ĐỀU QUÊN: Roi, dây, người, trâu thảy đều không 
còn. Trời xanh bát ngát tin tức khó thông. Lò lửa hồng hừng hực 
đâu có một mảnh tuyết. Tới đây mới hay là hợp với con đường 
của Phật tổ đi.)
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返 本 還 源

返 本 還 源 已 費 功

爭 如 直 下 若 盲 聾

庵 中 不 見 庵 前 物

水 自 茫 茫 花 自 紅

9. PHẢN BẢN HOÀN NGUYÊN

Phản bản hoàn nguyên dĩ phí công,

Tranh như trực hạ nhược manh lung.

Am trung bất kiến am tiền vật,

Thủy tự mang mang hoa tự hồng.

9. TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

Nguồn cội trở về đã mất công

Đâu bằng mù điếc mãi cho xong

Trong am nào thấy vật chi khác

Nước vốn mênh mông hoa vốn hồng.

(TRỞ VỀ NGUỒN CỘI: Xoay lại gốc, trở về nguồn quá tốn công. 
Đâu bằng ngay đó như mù như điếc. Trong am chẳng thấy vật gì 
ngoài cái am. Nước tự nó man mác, hoa tự nó màu hồng.)
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入 廛 垂 手

露 胸 跣 足 入 廛 來

抹 土 塗 灰 笑 滿 腮

不 用 神 仙 真 秘 訣

直 教 枯 木 放 花 開

10. NHẬP TRIỀN THÙY THỦ

Lộ hung tiển túc nhập triền lai,

Mạt thổ đồ khôi tiếu mãn tai.

Bất dụng thần tiên chân bí quyết,

Trực giao khô mộc phóng hoa khai.

10. THÕNG TAY VÀO CHỢ

Ngực hở, chân trần tới chợ đời

Đất bôi, tro trét vẫn vui cười

Thần tiên bí quyết không dùng đến

Cũng khiến cây khô hoa nở tươi.

(THÕNG TAY VÀO CHỢ: Bày hở ngực, đi chân không vào chợ. 
Bôi đất trét tro vào người, cười toe toét tới mép tai. Không dùng 
phép bí mật chân thật của thần tiên. Chỉ khiến ngay làm sao cho 
cây khô nở hoa.)
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TTHHƠƠ TTHHIIỀỀNN SSƯƯ QQUUÁÁCCHH AAMM
CCHHUUYYỂỂNN DDỊỊCCHH LLỤỤCC BBÁÁTT

1. TÌM TRÂU

Nôn nao vạch cỏ tìm trâu
Non xa, nước rông thẳm sâu khắp miền

Trí mòn, sức kiệt khó tìm
Rừng chiều vọng tiếng ve trên non ngàn.

2. THẤY DẤU

Suối rừng in lắm dấu chân
Cỏ thơm giăng mắc xa gần phô ra

Dù cho núi thẳm non xa
Trời cao mũi hiện khó mà ẩn thân.

3. THẤY TRÂU

Vàng anh vang hót trên cành
Gió êm, ngày ấm liễu xanh giăng trời

Dễ gì tránh né một nơi
Đầu sừng rậm rạp vẽ thời khó sao.

4. ĐƯỢC TRÂU

Tinh thần tận dụng bắt trâu
Tâm hùng, sức mạnh dễ đâu trừ liền

Có thời vừa tới cao nguyên
Núp vào chốn vắng, ẩn trên mây mờ.

5. CHĂN TRÂU

Giữ roi, dây, chẳng lìa xa
Sợ trâu được thả lao ra bụi trần
Chăn trâu khi tính được thuần

Buông dây trâu vẫn theo chân của người.
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6. CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

Cưỡi trâu trở lại nhà thôi
Từng không sáo vẳng chơi vơi ráng chiều

Ý lai láng, nhịp ca theo
Tri âm rồi khỏi nói nhiều thêm ra.

7. QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI

Cưỡi trâu về tới được nhà
Rồi trâu vắng bóng, người qua lúc nhàn

Nắng lên cao, mộng miên man
Roi, dây vứt bỏ không cần đến luôn.

8. NGƯỜI TRÂU ĐỂU QUÊN

Người, trâu, roi vọt đều không
Trời xanh bát ngát khó thông tin rồi

Lửa hồng tan mất tuyết rơi
Đến đây hợp với bao đời tổ tông.

9. TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

Cội nguồn trở lại mất công
Đâu bằng mù điếc cho xong một bề

Trong am nào thấy vật chi
Mênh mang nguồn nước, hoa khoe sắc hồng.

10. THÕNG TAY VẢO CHỢ

Chân trần, ngực hở, chợ đông
Đất bôi, tro trét vui cùng thế nhân

Thần tiên bí quyết không cần
Cây khô cũng khiến bất thần nở hoa.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển dịch thơ)
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TTHHƠƠ TTHHIIỀỀNN SSƯƯ CCỰỰ TTRRIIỆỆTT
TTỤỤNNGG TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU

     Thơ tụng tranh chăn trâu của thiền sư Cự Triệt gồm tất cả
mười bài “tứ tuyệt” cho mười bức tranh chăn trâu với các đề mục 
như sau: 

          1. Thất ngưu: mất trâu
          2. Tầm ngưu: tìm trâu
          3. Kiến tích: thấy dấu
          4. Kiến ngưu: thấy trâu
          5. Đắc ngưu: được trâu
          6. Hộ ngưu: giữ trâu
          7. Kỵ ngưu: cưỡi trâu
          8. Vong ngưu: quên trâu
          9. Song mẫn: cùng vắng
         10. Nhập triền: vào chợ

     Soạn giả sau khi ghi bản dịch âm mười bài thơ này đã dịch 
thành mười bài thơ thơ “tứ tuyệt”. Kế đó lại chuyển dịch thành 
mười bài thơ “lục bát” liên hoàn.

**
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失 牛

牛 尚 牛 兮 童 尚 童

牛 童 背 向 各 西 東

纖 塵 不 隔 何 霄 壞

曠 劫 來 今 枉 自 懵

1. THẤT NGƯU

Ngưu thượng ngưu hề, đồng thượng đồng,

Ngưu đồng bối hướng các Tây Đông

Tiêm trần bất cách hà tiêu nhưỡng,

Khoáng kiếp lai kim uổng tự mông.

1. MẤT TRÂU

Trâu còn và trẻ cũng còn luôn

Trâu ngoảnh hướng Tây, trẻ phía Đông

Không cách đất trời làn bụi mỏng

Xưa nay trông ngóng phí bao công.

DẪN: Trâu ở phía Tây, mặt hướng về Tây. Mục đồng ở phía 
Đông, mặt hướng về Đông.



________________________________________________

* 116 *

尋 牛

忽 向 山 童 問 白 牛

山 童 罔 措 不 知 求

傍 人 識 得 牛 蹤 跡

指 點 山 童 急 轉 頭

2. TẦM NGƯU

Hốt hướng sơn đồng vấn bạch ngưu,

Sơn đồng võng thố bất tri cầu.

Bàng nhân thức đắc ngưu tung tích,

Chỉ điểm sơn đồng cấp chuyển đầu.

2. TÌM TRÂU

Chợt hỏi sơn đồng trâu trắng đâu

Trẻ chăn không biết kiếm nơi nao

Có người dấu vết trâu hay rõ

Chỉ hướng sơn đồng quay lại mau.

DẪN: Chủ nhân hỏi trâu ở đâu? Mục đồng ngơ ngác. Lại có một 
người từ phía Tây đi đến đưa tay chỉ về xa.
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見 跡

隄 回 陌 轉 向 溪 西

弌 路 深 蹄 間 淺 蹄

端 的 新 知 尋 舊 識

人 牛 到 此 两 無 迷

3. KIẾN TÍCH

Đê hồi mạch chuyển hướng khê tê,

Nhất lộ thâm đề gián thiển đề.

Đoan đích tân tri tầm cựu thức,

Nhân ngưu đáo thử lưỡng vô mê.

3. THẤY DẤU

Quanh tới đường khe suối phía Tây

Nông sâu chen dấu móng nơi này

Quả nhiên biết nẻo tìm quen cũ

Người với trâu nào lầm lạc đây.

DẪN: Chú nhắm phía Tây mà chạy. Thấy có nhiều dấu chân trâu 
trong đồng ruộng.
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見 牛

行 盡 山 村 過 水 村

草 中 忽 見 白 牛 蹲

欣 欣 穩 步 方 輕 快

喘 息 初 調 與 細 論

4. KIẾN NGƯU

Hành tận sơn thôn quá thủy thôn,

Thảo trung hốt kiến bạch ngưu tồn.

Hân hân ổn bộ phương khinh khoái,

Suyễn tức sơ điều dữ tế luân.

4. THẤY TRÂU

Dưới nước trên cao dạo khắp nơi

Chợt nhìn giữa cỏ thấy trâu rồi

Bước chân rộn rã, lòng mừng rỡ

Nhẹ thở, chăn trâu nói dịu lời.

DẪN: Trâu trắng nằm êm trong đồng ruộng. Đồng tử trông thấy vui 
mừng.
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得 牛

跋 涉 溪 山 豈 憚 勞

白 牛 頓 獲 價 彌 高

快 心 乆 別 重 相 契

善 撫 從 容 喜 伏 弢

5. ĐẮC NGƯU

Bạt thiệp khê sơn khởi đạn lao,

Bạch ngưu đốn hoạch giá di cao.

Khoái tâm cửu biệt trùng tương khế,

Thiện phủ thung dung hỉ phục thao.

5. ĐƯỢC TRÂU

Lặn lội suối rừng há nhọc sao

Được trâu bất chợt giá càng cao

Lòng mừng xa cách gặp nhau lại

Thong thả vỗ về vui xiết bao.

DẪN: Trâu trắng từ từ đứng dậy, đồng tử vui vẻ, vuốt ve lưng nó.
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護 牛

牛 適 人 閒 卻 瘦 肥

風 青 月 白 乆 忘 飢

幽 香 野 綠 盈 山 谷

幾 度 朝 暉 映 夕 暉

6. HỘ NGƯU

Ngưu thích nhân nhàn khước sấu phì,

Phong thanh nguyệt bạch cửu vong ky.

U hương dã lục doanh sơn cốc,

Kỷ độ triêu huy ánh tịch huy.

6. GIỮ TRÂU

Khoan khoái người, trâu, mặc béo gày

Gió ru trăng sáng, đói quên ngay

Đồng xanh hương ngát đầy hang núi

Nắng sớm rọi chiều mãi đẹp thay.

DẪN: Đồng tử rỗi rảnh ngồi trên tảng đá.Trâu trắng uống nước 
suối thích lòng.
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騎 牛

放 曠 騎 歸 世 所 稀

柳 絲 鞭 影 任 風 揮

山 童 吹 轍 無 生 曲

笛 韻 餘 暉 入 禁 圍

7. KỴ NGƯU

Phóng khoáng kị quy thế sở hy,

Liễu ti tiên ảnh nhậm phong huy.

Sơn đồng xuy triệt vô sinh khúc,

Địch vận dư huy nhập cấm vi.

7. CƯỠI TRÂU

Nhàn cưỡi trâu về ai sánh ngang

Gió rung bóng lá liễu giăng hàng

Sơn đồng trổi khúc vui đời trẻ 

Tiếng sáo chiều nơi thành cấm vang.

DẪN: Bóng chiều gác núi, trâu trắng về rông. Mục đồng vắt vẻo 
trên lưng, thổi sáo làm vui.
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忘 牛

白 牯 渾 忘 無 剩 蹤

踈 狂 牧 子 嘯 呱 峰

山 河 倒 映 蟾 蜍 轉

玉 露 泠 泠 光 影 重

8. VONG NGƯU

Bạch cổ hồn vong vô thặng tung,

Sơ cuồng mục tử khiếu cô phong.

Sơn hà đảo ánh thiềm thừ chuyển,

Ngọc lộ linh linh quang ảnh trùng.

8. QUÊN TRÂU

Quên trâu quên hết dấu chân qua

Hứng chí mục đồng hú núi xa

Sông núi nghiêng hình, trăng xế bóng

Chập chùng ánh ngọc lớp sương pha.

DẪN: Trăng sáng trên trời, mục đồng vỗ tay ca hát một mình.
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雙 泯

樓 閣 重 重 彈 指 開

本 無 餘 欠 七 般 財

空 傳 五 十 三 家 醜

泯 卻 人 牛 大 夢 回

9. SONG MẪN

Lâu các trùng trùng đàn chỉ khai,

Bản vô dư khiếm thất ban tài.

Không truyền ngũ thập tam gia xú,

Dẫn khước nhân ngưu đại mộng hồi.

9. CÙNG VẮNG

Lầu gác khảy tay mở chập chồng

Thiếu thừa bảy báu vốn hoàn không

Năm mươi ba nếp nhà hư xấu

Xả hết, người trâu mộng viển vông.

DẪN: Người và trâu đều không thấy, chỉ có một vòng tròn.
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入 廛

賣 弄 閒 閒 白 牯 牛

入 廛 垂 手 恣 遨 遊

同 流 九 界 慈 風 度

心 佛 眾 生 無 別 求

10. NHẬP TRIỀN

Mại lộng nhàn nhàn bạch cổ ngưu,

Nhập triền thùy thủ tứ ngao du.

Đồng lưu cửu giới từ phong độ,

Tâm Phật chúng sinh vô biệt cầu.

10. VÀO CHỢ

Đùa bán trâu đi đổi thú nhàn

Thõng tay vào chợ dạo vui chân

Gió lành chín cõi đua nhau thổi

Tâm, Phật, chúng sinh chớ tách phân.

DẪN: Đồng tử đi trước, hướng về phía Đông (vì là đang đi vào cõi 
sinh tử). Trâu trắng lẽo đẽo theo sau.
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TTHHƠƠ TTHHIIỀỀNN SSƯƯ CCỰỰ TTRRIIỆỆTT
CCHHUUYYỂỂNN DDỊỊCCHH LLỤỤCC BBÁÁTT

1. MẤT TRÂU

Trâu còn và trẻ còn luôn
Phía Tây trâu đứng, phía Đông trẻ ngồi

Cách đâu làn bụi đất trời
Xưa nay trông ngóng bao đời phí công.

2. TÌM TRÂU

Hỏi thăm trâu trắng trong vùng
Trẻ chăn không biết kiếm lùng nơi đâu

Có người hay dấu vết trâu
Chỉ sơn đồng rõ quay đầu lại ngay.

3. THẤY DẤU

Quanh về khe suối phía Tây
Nông sâu dấu móng nơi này chen nhau

Quả nhiên gặp chỗ quen lâu
Người nay thấy vết chân trâu chẳng lầm.

4. THẤY TRÂU

Trên cao, dưới nước xa gần
Dạo quanh giữa cỏ bất thần thấy trâu

Lòng mừng rộn rã bước mau
Dịu lời, nhẹ thở, bắt đầu cuộc chăn.

5. ĐƯỢC TRÂU

Suối rừng lội há nhọc nhằn
Được trâu bất chợt giá càng thêm cao

Lâu ngày gặp lại mừng sao
Vỗ về thong thả xiết bao vui vầy.
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6. GIỮ TRÂU

Người, trâu nhàn, mặc béo gày
Gió êm trăng sáng quên ngay đói lòng

Đầy hang núi ngát hương đồng
Lắm ngày nắng sớm rọi trong hôn hoàng.

7. CƯỠI TRÂU

Cưỡi trâu về, rảnh ai bằng
Gió rung bóng lá liễu giăng tơ mành

Sơn đồng vui trổi âm thanh
Sáo chiều nơi cửa cấm thành vang nghe.

8. QUÊN TRÂU

Quên trâu quên dấu chân đi
Mục đồng hứng chí hú về núi xa
Nghiêng hình sông núi, trăng tà

Chập chùng ánh ngọc sương pha lạnh lùng.

9. CÙNG VẮNG

Khảy tay lầu gác mở tung
Thiếu thừa bảy báu vốn cùng hoàn không

Năm mươi ba nếp nhà suông 
Người trâu xả hết viển vông mộng tàn.

10. VÀO CHỢ

Bán trâu đi, đổi thú nhàn
Thõng tay vào chợ vui chân dạo liền

Gió lành chín cõi thổi lên
Chúng sinh, tâm, Phật, chớ tìm kiếm riêng.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển dịch thơ)
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TTHHƠƠ TTHHIIỀỀNN SSƯƯ
NNHHẤẤTT SSƠƠNN NNHHẤẤTT NNIINNHH

TTỤỤNNGG TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU

     Nhất Sơn Nhất Ninh (1247-1317) là một vị thiền sư Trung 
Quốc thuộc tông Lâm Tế. Sau khi nhà Tống bị Mông Cổ lật đổ, sư 
được Nguyên Thành Tông cử đến Nhật Bản để nối lại mối quan 
hệ - vốn bị gián đoạn từ khi Mông Cổ cố gắng xâm lấn nhiều lần. 
Sư vừa đặt chân lên đất Nhật (1299) liền bị nghi là gián điệp, bị 
bắt giam. Sau khi được tha, sư được cử trụ trì chùa Kiến Trường, 
rồi chùa Viên Giác. Năm 1312, Thiên hoàng Hậu Đề Hồ cử sư làm 
Phương trượng chùa Nam Thiền tại Kinh Đô. Sư truyền giao thiền 
pháp, môn đồ rất đông. Sư nổi danh không chỉ là một Thiền sư 
mà còn là một nghệ sĩ xuất trần, một hoạ sĩ tinh thông thư pháp. 

     Đức Khổng Tử từng nói trong Luận Ngữ: “Tam thập nhi lập; Tứ 
thập nhi bất hoặc; Ngũ thập nhi tri thiên mệnh; Lục thập nhi nhĩ
thuận; Thất thập nhi tòng tâm dục bất du củ.” (Hồi mười lăm tuổi 
ta để hết tâm trí vào việc học. Đến ba mươi tuổi, ta vững chí mà 
tiến lên đường đạo đức. Được bốn mươi tuổi tâm trí ta sáng suốt 
hiểu rõ việc phải trái, sự lý, chẳng còn nghi hoặc. Năm mươi tuổi 
ta biết mạng trời. Đến sáu mươi tuổi, bất cứ lời nói nào lọt vào tai 
thì ta hiểu ngay, chẳng cần phải suy nghĩ lâu dài. Được bảy mươi 
tuổi, trong tâm ta dù có muốn sự chi cũng chẳng hề trái phép.) 

     Người đời sau cho rằng mười bài thơ tụng của thiền sư Nhất 
Sơn Nhất Ninh về bộ tranh “thập mục ngưu đồ” của thiền sư Phổ 
Minh là: “Lịch trình của mười giai đoạn từ phàm vào thánh, là cơ 
bản tinh thần của câu nói của đức Khổng Tử ngày xưa vì nếu so 
sánh ra thời đôi bên có sự phù hợp và bao trùm, chẳng qua một 
bên là thành Phật, một bên là thành thánh mà thôi”.   

     Soạn giả sau khi ghi bản dịch âm mười bài thơ này đã dịch 
thành mười bài thơ “lục bát”.

**
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1. TẦM NGƯU

Bản vô hình tích khả cầu tầm

Vân thụ thương thương yên thảo thâm

Cước hạ tuy nhiên kỳ lộ biệt

Nham tiền khô mộc tự long ngâm.

1. TÌM TRÂU

Vốn không vết tích để tìm

Khói mây xanh biếc cỏ thêm xanh rờn

Dưới chân nẻo rẽ dọc ngang

Cây khô trước núi ngâm vang tiếng rồng.
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2. KIẾN TÍCH

Thảo khòa lý tẩu lộ hà đa?

Chỉ thử đề sầm mạc thị ma?

Cước lực cùng biên trùng tiến bộ,

Ngang ngang đầu giác yếu phùng ngã.

2. THẤY DẤU

Cỏ sao nhiều lối xa gần?

Phải chăng đây chính dấu chân hiện tiền?

Đường cùng sức mỏi tiến thêm

Nghênh ngang sừng mũi lộ liền rõ ra.
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3. KIẾN NGƯU

Phong noãn u cầm chi thượng thinh,

Vũ dư nguyên thảo sắc vưu thanh,

Giả hồi dĩ đổ cừ đầu giác

Đới thị hào đoan tả bất thành.

3. THẤY TRÂU

Trên cành gió ấm chim kêu

Thảo nguyên mưa mãi, cỏ nhiều, xanh tươi

Đầu sừng gặp nó đây rồi

Mảy lông, họ Đới vẽ thời khó sao.
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4. ĐẮC NGƯU

Tỵ khổng liêu thiên duệ chuyển cừ

Tùng kim cuồng dật tính tu trừ.

Tuyết sơn hương thảo hòa yên tế,

Thả yếu khu lai hướng thử cư.

4. ĐƯỢC TRÂU

Mũi vươn trời, kéo được liền

Nay nên trừ hết tính điên thói cuồng

Cỏ thơm núi tuyết nhoà sương

Nhắm sao đuổi nó về nương chốn này.
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5. MỤC NGƯU

Tùy thời thủy thảo hoạt cừ thân,

Thuần tịnh hà tằng nhiễm nhất trần.

Miêu giá tự nhiên hồn bất phạm,

Thu lai phóng khứ khước tự do.

5. CHĂN TRÂU

Tùy thời nước cỏ nuôi thân

Sạch trơn há nhiễm bụi trần chút nao

Phạm đâu lúa mạ hoa màu

Bắt về, thả lại trước sau thỏa lòng.
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6. KỴ NGƯU HỒI GIA

Luy ngưu dĩ thuần khước hồi gia,

Thụ hạ sài môn khải mộ hà.

Phóng giáo câu câu lan lý ngọa,

Tĩnh khan tân nguyệt quải thiềm nha.

6. CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

Trâu gày thuần bước về nhà

Dưới cây cửa mở chiều pha ráng trời

Trong chuồng nằm thở nghỉ ngơi

Lặng nhìn trăng mới treo nơi hiên ngoài.
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7. VONG NGƯU TỒN NHÂN

Thoa lạp tùng thử bất nhập sơn,

Tiên thằng phao khước nhất thân nhàn.

Cánh vô hộc tốc lao khiên duệ,

Doanh đắc âu ca thúy ái gian.

7. QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI

Gom áo nón, không vào non

Roi dây vứt bỏ nhàn luôn thân rồi

Há đâu lo sợ kéo lôi

Ngợi ca thoả chí khoảng trời biếc xanh.
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8. NHÂN NGƯU CỘNG VONG

Nhất niệm không thời vạn cảnh không,

Trùng trùng quan cách khoát nhiên thông.

Đông Tây Nam Bắc liễu vô tích,

Chỉ thử hư huyền hợp chính tông.

8. NGƯỜI TRÂU ĐỀU QUÊN

Một niệm không, vạn cảnh không

Ải quan muôn lớp tự thông mọi đường

Không còn vết tích bốn phương

Chỉ huyền hoặc đó hợp cùng chính tông.
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9. PHẢN BẢN HOÀN NGUYÊN

Ký nhiên vô tác hữu hà công?

Nhãn kiến như manh thính tợ lung.

Giản thủy trạm như lam sắc bích,

Sơn hoa khai tợ cẩm cơ hồng.

9. TRỞ VỀ CỘI NGUỒN

Chẳng làm nên, có công chi?

Thấy nghe như thể khác gì điếc đui

Trong veo nước suối xanh tươi

Nở bừng hoa núi tựa nơi gấm hồng.
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10. NHẬP TRIỀN THÙY THỦ

Hoán khước bì mao chuyển bộ lai,

Y hy điểu chủy dữ ngư tai.

Thông thân cố thị hồn nê thủy,

Ngã thử tông môn yếu đại khai.

10. THÕNG TAY VÀO CHỢ

Đổi thay da thịt vào đời

Mỏ chim mang cá đôi nơi mịt mùng

Khắp thân vốn đẫm nước bùn

Cho gia tộc mở rộng luôn cửa Thiền.
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- 15 -

TTRRAANNHH CCHHĂĂNN TTRRÂÂUU TTHHIIỀỀNN TTÔÔNNGG
CCỦỦAA ““ZZEENN MMOOUUNNTTAAIINN MMOONNAASSTTEERRYY””

     Mười bức “Tranh Chăn Trâu” trong phần này là của họa sư 
Nhật Bản Gyokusei Jikihara Sensei, vẽ vào năm 1982 nhân một 
cuộc thăm viếng thiền viện Zen Mountain Monastery ở Mount 
Tremper, New York, (Hoa Kỳ). Họa sư vẽ để tặng thiền viện. 

     Các bài thơ tụng thời nguyên gốc của thiền sư Quách Am viết 
vào thế kỷ thứ 12. Thơ tụng được chuyển dịch ở đây bởi Kazuaki 
Tanahashi và John Daido Loori, sau đó được nhuận sắc bởi 
Daido Loori để mong tạo lập ra những hình ảnh và ẩn dụ cho 
thêm giống với phong cảnh núi sông ở quanh thiền viện Zen 
Mountain Monastery. Thiền sư Daido Loori là người lãnh đạo tinh
thần và là tu viện trưởng của thiền viện này.

     Thiền sư Daido Loori cho biết:

     “Con đường đưa đến giác ngộ là một cuộc hành trình tâm linh 
để khám phá ra cái bản chất thật, cái chân tính của chúng ta. 
Nhưng chính ra thời ngay từ lúc khởi đầu chẳng có cái gì để cho 
chúng ta thâu đạt được cả. Ngay từ khởi thủy chúng ta đã hoàn 
hảo và tròn đầy, chúng ta không thiếu chi hết. Trong suốt cuộc 
hành trình tâm linh, khi tham gia rồi trải qua những sự tu luyện 
đặc biệt chúng ta chỉ tự mình kiểm nghiệm và thực chứng cái sự 
toàn thiện đó mà thôi.” … “Trong những ngày học Thiền, tôi và tất 
cả các học viên khác đều thật sự muốn biết xem mình đã thành 
tựu được những gì và mình sẽ phải trải qua những bước thử 
thách gì nữa trong thời gian tới. Vì lý do đó tại tu viện của chúng 
tôi, chúng tôi đã hoạch định ra một chương trình huấn luyện có vẻ 
hơi độc đoán nhưng rất hữu ích, dựa vào một loạt những tranh vẽ 
từ thời Trung Quốc cổ xưa. Đó là “Mục Ngưu Đồ”. Tranh minh họa 
sự phát triển tinh thần của một học viên kể từ lúc mới bắt đầu 
bước học tập để điều luyện tâm ý, cho tới khi hoàn tất việc huấn 
luyện…”
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     Thiền sư Daido Loori kể lại là ở bên Nhật Bản nếu một người 
muốn học võ thuật thời phải tìm thầy. Học viên sẽ được mặc đồng 
phục và thắt một cái đai màu trắng. Trong suốt thời gian tập luyện, 
theo truyền thống thời cái đai trắng này không được mang giặt. 
Sau nhiều năm sử dụng đai này sẽ bẩn đi và chỉ có thể được gọi 
là “đai đen”. Khi học viên tốt nghiệp cũng là lúc được vinh danh là 
“võ sĩ đai đen”. Sau này tại Tây Phương khi học viên học tập võ 
thuật người ta cũng muốn đánh dấu từng bước tiến bộ của học 
viên và do đó nương theo cái đai đen của Nhật Bản thời xưa mà 
đặt thêm ra các loại “đai vàng”, “đai xanh”, “đai nâu” v.v… thêm 
vào cái “đai trắng” của người học viên mới khởi đầu học võ và “đai 
đen” của người học viên đã được huấn luyện thuần thục.   

     Thiền sư Daido Loori kết luận: 

     “Bộ tranh gồm mười bức của thiền sư Quách Am là bộ tranh 
được dùng tới nhiều nhất. Tại tu viện, chúng tôi dùng những tranh 
này và những vần thơ của thiền sư Quách Am… Theo tôi thời 
người ta huấn luyện tốt hơn khi họ được biết rõ ràng về từng 
bước tiến bộ mà họ đã thành tựu được” … “Mười bức tranh chăn 
trâu và những bài thơ kèm theo là một loạt những bảng chỉ 
đường. Đối với một số người thời mười bức tranh đó rất hữu ích. 
Đối với một số người khác thời mười bức tranh đó có thể trở nên 
những chướng ngại. Xin đừng để những bức tranh chăn trâu đó 
trở thành những cái ngăn trở bạn. Hãy sử dụng chúng để soi sáng 
con đường đạo của bạn. Rồi hãy buông bỏ những tranh đó đi.” 

     Phải chăng khi buông bỏ không cần dùng đến “mười bức tranh 
chăn trâu” cũng chính là giai đoạn mà hành giả đã qua tới bờ bên 
kia rồi, cần chi mang vác theo “chiếc bè” nữa…!
      
     Mười bức tranh chăn trâu và lời tiếng Anh trong phần kế tiếp 
sau đây được trích dẫn trong cuốn sách nguyên bản là “PATH OF 
ENLIGHTEMENT” Stages in a Spiritual Journey (được xuất bản 
bởi Zen Mountain Monastery, Mt.Tremper, NY, 1999.) 

     Phần tiếng Anh đã được soạn giả chuyển ngữ sang tiếng Việt.

**
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1. SEARCHING FOR THE OX

Vigorously cutting a path through the brambles,
you search for the ox;

Wide rivers, eternal mountains,
the path seems endless.
With strength depleted,

and mind exhausted, you cannot find it.
There is only the gentle rustle of maple leaves,

and the cicadas’ evening song.

1. TÌM TRÂU

Xông xáo mở đường xuyên qua các bụi cây gai dại 
bạn tìm trâu;

Sông rộng lớn, núi trùng điệp, 
đường mòn hầu như vô tận.

Với sức suy nhược,
và trí kiệt quệ, bạn không tìm thấy trâu.

Chỉ có tiếng xào xạc nhè nhẹ của lá phong,
và tiếng ve kêu vang lúc chiều về.
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2. FINDING TRACES OF THE OX

Along the river, deep within the forest,
You find the traces;

Leaving behind the fragrant grasses,
You study the subtle signs.

The tracks, suddenly as clear as the distant sky,
Lead you into the endless mountains.

There is no place to hide.

2. TÌM THẤY DẤU VẾT TRÂU

Dọc theo dòng sông, thẳm sâu trong rừng,
bạn tìm thấy các dấu vết;

Bỏ lại các đám cỏ thơm ở phía sau,
bạn quan sát các dấu vết tinh tế.

Các lối đi thình lình sáng tỏ như bầu trời ở xa,
Đưa bạn vào trong những núi non vô tận.

Không có chỗ nào ẩn núp được.
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3. SEEING THE OX

The song of the yellow oriole
echoes in the forest.

Warm sun, gentle breeze,
willows green along the shore.

The ox has no place to turn
In the brambles.

3. THẤY TRÂU

Tiếng hót của chim vàng anh
vang lên trong rừng.

Mặt trời ấm áp, làn gió nhẹ êm,
liễu xanh dọc theo bờ.

Chú trâu không có đường nào xoay trở
trong các bụi cây dại.
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4. CATCHING THE OX

Through extraordinary effort
You seize the ox.

Still, its will is forcefull,
And its body spirited.

Sometimes it runs high into the mountains,
other times it disappears into the mist.

4. BẮT TRÂU

Nhờ những cố gắng phi thường
bạn nắm giữ được trâu.

Tuy nhiên ý chí của trâu còn sinh động,
Và thân trâu còn mãnh liệt.

Đôi khi nó chạy lên cao vào trong núi,
có lúc nó biến đi vào trong sương mù.
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5. TAMING THE OX

The whip and tether cannot be put aside
Or the ox may wander into mud-filled swamps.

When patiently trained to trust, it becomes gentle
and can be unfettered.

Then, freely,
it follows your way.

5. CHĂN TRÂU

Không thể cất roi và dây đi
Kẻo trâu có thể chạy càn 

vào trong những vùng đầm lầy ngập bùn.
Khi được kiên nhẫn huấn luyện để tạo tin tưởng, 

trâu trở nên nhu hòa và có thể khỏi bị buộc ràng nữa.
Lúc đó, tự do,

trâu theo gót bạn trên đường.
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6. RIDING THE OX HOME

Following the winding road
you ride the ox home.

The sound of your rustic flute
Pervades the evening haze.

Each note, each song: feeling unbounded.
Beyond lips and mouth.

6. CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

Đi theo những con đường ngoằn ngoèo
bạn cưỡi trâu về nhà.

Thanh âm ống sao mộc mạc của bạn
vang lên trong sương chiều.

Mỗi một nốt nhạc, mỗi một ca khúc: tình cảm vô tận.
Vượt ra ngoài giới hạn của môi và miệng.
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7. FORGETTING THE OX

Astride the ox, you reach home.
Now at rest, the ox is forgotten.

With the bright sun high in the sky,
you are in blissful repose.

Whip and tether are abandoned
behind the thatched hut.

7. QUÊN TRÂU

Cưỡi trâu, bạn về tới nhà.
Giờ đây yên nghỉ, người ta quên trâu.

Với ánh mặt trời trong sáng ở cao trên bầu trời,
Bạn ngơi nghỉ trong hạnh phúc tột đỉnh.

Roi và dây được cất đi
sau túp lều tranh.
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8. TRANSCENDING THE OX

Whip, tether, self, and ox
all have merged, no traces remains.

The vast blue sky cannot be reached by thoughts;
how can a snowflake abide in a raging fire?

Having reached home,
you are in accord with the ancient way.

8. KHÔNG CÒN TRÂU

Roi, dây, người và trâu
tất cả đều đã hợp nhất, không dấu vết chi lưu lại.

Bầu trời xanh rộng lớn không thể vươn tới được bằng tư tưởng;
Làm sao mà một bông tuyết có thể tồn tại trong ngọn lửa dữ dội?

Về tới nhà,
bạn hợp với đạo tổ tông.
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9. RETURNING TO THE SOURCE

Having returned to the source,
effort is over.

The intimate self sees nothing outside,
hears nothing outside.

Still, the endless river flows tranquilly on,
the flowers are red.

9. TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

Trở về nguồn cội,
nổ lực đã xong xuôi.

Cái bản ngã thiết thân không còn nhìn thấy chi ở bên ngoài,
không còn nghe thấy chi bên ngoài

Chỉ còn dòng sông vô tận vẫn lặng lẽ chảy xuôi,
các bông hoa thời đỏ.
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10. ENTERING THE MARKETPLACE

Entering the marketplace
barefoot and unadorned.

Blissfully smiling, though covered with dust
and ragged of clothes.

Using no supernatural power,
You bring the withered trees spontaneously into bloom.

10. VÀO CHỢ

Vào chợ,
chân đất và không chải chuốt.

Cười hạnh phúc, mặc dù lấm bụi
và áo quần rách rưới.

Không dùng đến thần lực,
Bạn khiến cho các cây khô héo chợt bừng nở hoa.
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GGHHII CCHHÚÚ
_______________

   

    Các chữ Hán trong các tài liệu về Tranh Chăn Trâu được in ấn 
thành sách hay phổ biến trên các website nhiều khi có đôi chút 
khác biệt. Trong phần “ghi chú” này soạn giả trong khi tham khảo 
các tài liệu trên đã ghi lại phần nào những điểm khác biệt đó.

PHẦN 6: THƠ THIỀN SƯ PHỔ MINH 
TỤNG TRANH CHĂN TRÂU

Bài 1:

* Hai chữ 猙 獰 “tranh nanh” (hung ác, dữ tợn) có tài liệu viết là 

生 獰 “sanh nanh” (sinh ra đời hung dữ).

Bài 2:

* Chữ 驀 “mạch” (bỗng nhiên) có tài liệu viết là 騫 “kiển” (hất lên, 

giật lấy).
Bài 5, 7 và 10:

* Chữ 草 “thảo” (cỏ) có tài liệu viết là 牪.

Bài 6:

* Hai chữ 安 眠 “an miên” (ngủ yên) có tài liệu viết là 安 然 “an 

nhiên” (bình yên vô sự).
Bài 7:

* Chữ 餐 “xan” (ăn) có tài liệu viết là 凔 “sương” (rét).

Bài 10:

 Chữ  泯 “mẫn” (hết cả, mất đi, bị huỷ diệt, bị lu mờ đi). 

Như 泯沒 “mẫn một” (tiêu diệt hết). Cũng đọc là “dân”, “dẫn”.
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PHẦN 10: THƠ THIỀN SƯ QUÁCH AM 
TỤNG TRANH CHĂN TRÂU

    
Bài 1:

* Hai chữ 忙 忙 “mang mang” (vội gấp, cấp bách) có tài liệu viết 

là 茫 茫 “mang mang” (mênh mông).

* Hai chữ 覔 處 “mịch xứ” có tài liệu viết là

處 覓 “xứ mịch” (覓 “mịch”: là tìm kiếm,tục viết là 覔) hay viết là

所 覓 “sở mịch” (所 “sở”: là nơi, chốn). 

Bài 2:

* Hai chữ 深 山 “thâm sơn” có tài liệu viết là 山 深“sơn thâm”.

* Chữ 怎 “chẩm” (tiếng trợ ngữ, nghĩa là thế nào)

có tài liệu dịch âm là “tạc” (tạc � ev tha).

Bài 3:

* Hai chữ 黄 鸝 “hoàng li” (chim vàng anh) có tài liệu viết là 

黃 鸚 “hoàng anh” hay 黃 鶯 “hoàng oanh”.

* Chữ 一 “nhất” (một) có tài liệu viết là 弌 “nhất”.   

* 廻 避 “hồi tị” (tránh đi). 廻 “hồi” (về) cũng như chữ hồi 回.

Bài 4:

* Hai chữ 精 神 “tinh thần” có tài liệu viết là 神 通 “thần � eve”.

* Hai chữ 雲 煙 “vân yên” (mây khói, mây mờ) có tài liệu viết là

煙 雲 hay 烟 雲 “yên vân” (khói mây).
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Bài 5:

* 入 埃 塵 “nhập ai trần” có tài liệu viết là

惹 埃 塵 “nhạ ai trần” (tung bụi đời).

* Chữ 羈 “ki” (� ev giữ, kiềm chế / dây buộc đầu ngựa) có tài liệu 

dịch âm là “cơ” và có tài liệu viết là 鞭 “tiên” (roi).

* Chữ 拘 “câu” (bắt, câu thúc) có tài liệu viết là 抑 “ức” (đè nén).     

Bài 6:

* Chữ 歌 “ca” có tài liệu viết là 吹 “xuy” (thổi)

* Hai chữ 一 “nhất” (một) có tài liệu viết là 弌 “nhất”. 

* Chữ 何 “hà” (làm sao, gì, đâu) có tài liệu viết là 向 “hướng”.

Bài 8:

* Hai chữ 遼 闊 “liêu khoát” (遼 “liêu”: xa thẳm và 闊 “khoát”: 

rộng, lớn) có tài liệu viết là 寥 廓 “liêu quách” (寥 “liêu”: chỗ hư 

không và 郭 “quách”: tường xây quanh thành).  

Bài 9:

* Chữ 爭 “tranh” (thế nào, sao lại) có tài liệu viết là 淨 “tịnh”.

* Chữ 庵 “am” (nhà tranh nhỏ, lều tranh) có tài liệu viết là

奄 “yểm, yêm”. 

Bài 10:

* Chữ 胸 “hung” (ngực) có tài liệu viết là

洶 “hung” (hùng hổ, ồn ào, rối loạn).
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* Chữ 跣 “tiển” (đi chân không, như trong 跣 足 “tiển túc” là 

chân trần) có tài liệu viết là 洗 “tẩy, tiển” (giặt, rửa).

* Chữ 抹 “mạt” (bôi, xoa, trát. Bôi một vạch thẳng xuống gọi là 

mạt 抹, bôi nhằng nhịt gọi là đồ 塗 ). 

Có tài liệu thay chữ 抹 bằng chữ 扶 “phù” (nâng đỡ, giúp đỡ).

 Hai chữ 秘 訣 “bí quyết”. 訣 “quyết” (phép bí truyền).

Có tài liệu viết là 秘 決 “bí quyết”.

PHẦN 12: THƠ THIỀN SƯ CỰ TRIỆT 
TỤNG TRANH CHĂN TRÂU

Bài 5:

* Hai chữ 跋涉 “bạt thiệp” (lặn lội, lội qua sông gọi là thiệp 涉,

qua bãi cỏ gọi là bạt 跋, vì thế đi đường khó nhọc gọi là bạt 

thiệp.) Có tài liệu viết là 跋 踄.
Bài 6:

 瘦 肥 “sấu phì” (béo gày; sấu là gầy, nhỏ; phì là béo 

mập) 

có tài liệu ghi là 瘐 肥.
Bài 8:

* 泠泠 “linh linh” (tiếng nước chảy � eve.) Có tài liệu ghi là 

冷 冷 “lãnh lãnh”.

**
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