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ĐOẢN VĂN CHỮ T 

Thầy Thượng tọa Thích Thiện Thông trụ trì tại trung 
tâm thiền thất thuộc tỉnh Thừa Thiên thời Tổng Thống 
Thiệu. 

Thầy thông thạo Tam Tạng, tiếng Tây, tiếng Thái, tiếng 
Tây tạng, tiếng Tàu. 

Tuổi thầy trên thất thập, tác thầy trung trung, thân thầy 
thanh tao, thanh thoát, thực trang tài tuấn, tốt tướng thầy 
tu. Tâm thầy thuần từ, thường thiện, trí tuệ thầy thông 
thái, thường thấy trước thực trạng trở thành tác tệ. 

Thầy thường thọ trai tam thời tự túc, tự tay thầy trang 
trải trong từng thủ tục tác thực. 

Trong tự tỉnh thức, thầy thường trằn trọc, thao thức, trăn 
trở trước tiến trình tu tập. Thầy thường than thở trước 
Thế Tôn, tâm thầy tối tăm thối thất trước thời thế, tâm 
tứ trược thắng tăng thấy thật thảm thương từ tương 
tranh, tương tàn, tử thi, tang tóc tứ tung. 

Tâm thầy thường thương, tay thầy thô thiển! Thầy thiết 
tha thừa tư thần thông Thế Tôn tác trợ tâm thầy tăng 
thêm trí tuệ, tăng thêm tinh  tấn, tiến thủ tâm từ, thường 
thanh thường tịnh, tức tốc thổi tan thiên tai, thế trần tai, 
từ tam thập tuế. 

Thời thời thầy tu trì tinh tấn trong trì tụng, thiền tập,  
thạo tác tự thân, thôi thọ tín thí. Thiểu thiểu thời thọ 
thực, tăng tăng thời thiền tịnh, tâm thường trôi theo 
tham thoại, tánh thường tiến tới thoát trần thanh tịnh. 

Thầy thường trực tiếp thu thập tin tức tu tập thiền từ 
tầng thấp tới tam thiền, tứ thiền. Tuần tự thầy trích trao 
thông tin tới thập tự, thiền thất tinh tấn thực tập. Thể 
theo tư tưởng thầy, thôi thúc tìm tòi, tăng tấn thường 
thường, tín tâm tăng trưởng, thiền thất thầy từ từ tăng 
thêm. 

Thầy thường tiếp Trung tá Tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên 
tại thiền thất, tiếp tay trùng tu trung tâm trẻ thiếu tay, tật 
thân từ thời thế, từ tai trời, tạm thời tập trung tiếp trợ trẻ 
tăng thêm tự tin, thổi thêm tư tưởng tự tránh, tự tồn từ 
thân tâm, thẩm thấu từ từ tư tưởng Thế Tôn. 

Trung tá Tỉnh trưởng trân trọng thỉnh thầy tới trụ trì 
trung tâm to tướng tại tỉnh thành Thừa Thiên, thầy từ 
tốn thoái thác, thầy thưa: 

-Tại tâm thầy thường thiếu tâm tuệ, thiếu tài, thiếu  
tướng, thừa thói tật. Thầy thích thong thả tự thân tâm, 
thầy thường tự trao tria tâm tri túc trong từng thời, từng 
trạm, từng tư tưởng. 

Tiền, tự, ta, thường toan tính thủ tiêu tàn tệ thiện tâm. 

Tiền thường to thì thường thấy tâm tham tăng trưởng, 
tiêu tán thêm to, toan tính tồn trử tích tụ, tín thí tranh 
tụng. 

Thiền tự to thì thường thấy thân tâm thất thoát, tiếp tân 
tiệc tùng tăng thêm, trùng tu thường thường, thao thức 
thu tiêu, thối thất tâm thanh tịnh. 

Ta thấy ta to thì tu trì thối thất, thánh tâm thăm thẳm thất 
tung. Thấy ta tức thấy tự tôn, tức thấy tướng ta thì thật 
tướng trở thành thiên thu tàn tạ. 

Tuổi ta thắm thoát trôi theo thời. Ta tức ta tại thời, ta  
thiếu ta trong từng tư tưởng trôi. Tu tức tự tìm thấy ta 
thời thời tương tục. Thiếu tu tức thấy ta thỉnh thoảng 
trong tâm tham, trong tâm tứ tướng, trong tranh thắng 
tranh thua. Tất tất tùy tâm ta tỉnh thức… 

Tu thiếu tăng thì tu thành tù túng, tối tăm, thối thất. 
Tăng thân tức tập thể tu tập… 

Thế thì, thầy tu thấu triệt tam tạng, thiếu tự tu trì, thiếu 
tự thiền tập, thành tựu trở thành tối thiểu. 

Thời thế thiếu Thế Tôn, thiên triệu triệu tu thành tựu 
tam tứ thất thập, thảm thay, thương thay. Thối thất tâm 
tu tại thời, thiên thu thắm thoát tàn theo, thân tâm tàn tạ 
từ từ theo tam tướng tệ. 

Thầy Thượng tọa Thích Thiện Thông thành thật, tha 
thiết tuyên thuyết, truyền trì thánh tâm Thế Tôn, tôn tạo 
thiền tông, tận trừ tâm thô, tiến tới thánh tâm, thật 
tướng. 

Thầy tiếp tục tu tại thiền thất trong tình thế thật tồi tệ, 
tâm thầy thường thanh, thường tịnh thế thôi! Thầy thị 
tịch trong tuyệt tông tuyệt tích, tương tự tâm thầy thích 
thế. Thương thay, tiếc thay, tăng tài! 

Tha thiết thỉnh thầy trụ tâm tại thế, thậm thâm thức tỉnh 
thế tục thường tu, trì trợ tăng thân thẳng tiến tâm tinh tấn 
theo thầy, trang trải tâm từ thông thấu, tận triệt. 

Thành tâm, trân trọng tam thỉnh! 

Thiện Đức 

 

 


