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(Trích “Bút ký: Trên đường hành đạo T.1” - Từ Minh Đạt) 
 
 
Cụ Nghiêm Xuân Hồng, một nhà Phật học lỗi lạc, uyên thâm của Việt Nam đã 
từng có những tác phẩm về luận giảng kinh điển từ những năm 1960. Có thể nói 
cả đời của cụ đam mê vào kinh điển và Phật học. Trong suốt mấy mươi năm qua 
cụ thường xuyên giảng kinh tại các chùa cho Phật tử: Các vị Thượng Tọa, Đại 
Đức, Trụ Trì và các tu sĩ Phật Giáo.... mà có nhiều pháp hữu VVQN trước kia đã 
từng dự những buổi giảng và tham khảo những tác phẩm của cụ. 
 
Thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2000, sau khi đọc một số tác phẩm của Vô Vi Quy 
Nguyên, cụ đã đến Đại Hùng Linh Điện cùng với cụ Nguyễn Công Kha để hội 
kiến với Thầy. Lúc đó, Thầy đang mệt nhưng Thầy rất vui khi tiếp các cụ. Thầy 
pha tra và mời các vị ngồi dùng trà. (Cụ mất vào ngày 7 tháng 5 năm 2000). 
 
Cụ Nghiêm Xuân Hồng, có một gương mặt thật nhân hậu và có nét phảng phất 
của cụ Thiện Minh, một vị đệ tử đầu tiên của Đức Ngài, mà cụ Thiện Minh ngày 
xưa rất am tường về kinh điển và Đức Ngài đã cho phép cụ giảng kinh cho các 
pháp hữu. Nay thì cụ Thiện Minh và Đức Ngài đã lìa thế, để bây giờ, trong cuộc 
hội kiến lần nầy Thầy được dịp nhìn lại phảng phất của hình ảnh ngày xưa. 
 
Cụ Nghiêm Xuân Hồng hỏi Thầy: 
- Trong các Pháp chỉ có Thầy mới nói về điểm kẹt và tháo gỡ điểm kẹt, vậy xin 
Thầy có thể chỉ cho tôi điểm kẹt của tôi là gì? 
 
Thầy không trả lời, chỉ rót trà mời các cụ dùng và chỉ nói về những chuyện đời 
bình thường là cụ ở đâu? Có xa nơi đây không? .... Rồi cụ bắt đầu nói về những 
Phật lý mà cụ đã từng nghiên cứu và am tường. Bác Kha nói về các cõi nên cụ 
đã giải thích cho bác Kha về các cõi, sự vận hành của các cõi, các tầng Trời, kể 
cả thời gian của mỗi cõi so sánh với cõi Đời nầy như thế nào? Rồi cụ nói về 
Quang Minh của chư Phật,... . Cứ mỗi đề tài cụ nói chuyện, cụ đều hỏi tôi nhưng 
tôi cũng không cho một ý kiến chi cả. Tôi chỉ mời cụ dùng trà và hỏi thăm về sức 
khỏe của cụ. 
 



Cụ nói cụ buồn về gia đình, con của cụ thường làm cho cụ buồn, nên cụ cứ lang 
thang hết ở với người con nầy rồi ở người con khác. Cụ chỉ có niềm vui với đệ 
tử và Phật lý của cụ. Thầy mới nói với cụ: 
- Nếu bác thấy buồn thì bác về đây ở, ở đây có phòng trống. Bác cứ coi như 
người nhà không có ngại gì hết. 
Cụ Hồng ngạc nhiên nhìn Thầy. Thầy nói tiếp: 
- Bác ở đây cho thoải mái, ở đây có nhiều sách, bác có buồn thì lấy sách đọc. 
Mình có gì thì ăn đó, bác không ngại chi cả. 
Cụ Hồng nói: 
- Chỉ một câu nói của Thầy, tôi đã thấy được cái tâm đại lượng, đại từ bi của 
Thầy vì không một ai chứa người già cả. 
 
Thầy im lặng, Thầy không trả lời, khi Thầy mời là tâm Thầy mời, Thầy không có 
ngại chi cả. Người già thì thường đau yếu hay cao lắm là sự lìa đời thì mình lo 
chứ có sao đâu? Đó là chuyện bình thường của mỗi một con người sống trong 
đời nầy mà giây chuyền Sanh - Lão - Bệnh - Tử ai cũng phải qua. Thầy đã phát 
nguyện, bước vào giây chuyền nầy mà làm việc, không lẽ mình còn ngại đến nó 
hay sao? 
 
Cụ Nghiêm Xuân Hồng cảm động. Cụ nói: 
- Cả đời tôi sẽ luôn ghi nhớ cuộc gặp gỡ với Thầy. 
 
Thầy biết cụ Hồng đã thấy ra ở hai điểm đã trả lời cho câu hỏi của cụ về điểm 
kẹt. Thầy không xen vào câu chuyện của cụ về các cảnh giới, các tầng Trời hay 
từng quả vị ở mỗi tầng Trời. Thầy chỉ nói một cách đơn giản của một con người 
phàm bình thường. Thầy không nói về tầng Trời, Thầy chỉ nói về một căn phòng 
nhỏ mà Thầy có được, Thầy dành cho cụ. Thầy không xen vào câu chuyện, luận 
giảng của cụ về Quang Minh của Đức Phật. Thầy chỉ mở lòng của mình ra, lòng 
mình có bao nhiêu thì mở bấy nhiêu. “Cụ buồn thì về đây mình sống chung, ta có 
gì ăn nấy!”. 
 
Chỉ có bao nhiêu đó thôi! Đạo chỉ là bấy nhiêu! Đạo là nơi cuộc sống, cũng từ 
nơi cuộc sống nầy mà Đức Thích Ca đã ngộ đạo. Hiểu rõ các cõi, hiểu rõ sự vận 
hành của các cõi nhưng những nơi ấy thì sẽ không có mình. Thấy được nơi 
mình, ngộ được nơi mình để cặp mắt mình có thể nhìn được nơi đâu cũng có 
đạo. Có như vậy thì cõi nào cũng có mình. Hiểu được Quang Minh của Chư 
Phật, hiểu được tất cả những chuyển đổi hào quang, ánh sáng của Chư Phật, 
cái hiểu đó cũng chỉ nằm nơi cái hiểu mà sẽ không bao giờ là của mình. Thầy đã 
đứng ra làm một ví dụ, ánh sáng từ nơi mình, con người cũng có được những 
quang minh như chư Phật. Chỉ cần lòng mình mở, dù lớn cũng được, dù nhỏ 
cũng được miễn là làm sao lòng mình không một sự nào vướng mắc cả. Làm 
sao mình không còn được vướng mắc? Chỉ luyện tập qua cuộc sống đời! 
 
Tất cả những cái tưởng như chỉ là đời như cái sống, gia đình, cái ăn, sự bệnh, 
sự chết,... tưởng là tầm thường nhưng không! Đó chính là tâm pháp. Đó chính là 
Quán Tâm Pháp. 
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(trích Thư Viện Hoa Sen) 

 

Tiểu Sử  

Cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng sinh năm 1920 tại Hà Ðông, Bắc Việt  
Năm 1953, hành nghề Luật Sư 
Năm 1954, đất nước chia đôi, di cư vào Nam 
Nguyên luật sư tòa thượng thẩm Saigon 
Cựu bộ trưởng phủ thủ tướng năm 1965 thởi Nguyễn Khánh  
Sáng lập viên nhóm Quan Ðiểm Sàgòn 
Năm 1975, miền Nam Việt Nam mất, di cư sang Hoa Kỳ  
 
Trước năm 1975 viết sách về chính trị, triết học và văn chương 
Sau năm 1975 chuyên đọc kinh Ðại thừa, tịnh tu, viết sách Phật và giảng dạy 
Phật Pháp tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana và Chùa Liên Hoa, Garden 
Grove, bang California.  

Những tác phẩm của ông viết về Phật học sau năm 1975 tại Hoa Kỳ, đã phản 
ảnh đầy đủ một ngả rẽ đổi thay quan trọng trong tư tưởng của ông.  

Ðời người là vô thường, ông đã bình thản ra đi ngày 07 tháng 5 năm 2000, 
nhằm ngày 4 tháng 4 năm Canh Thìn tại Orange County, California USA.  

Tinh thành trong lịch sử chuyển mình của quốc gia, cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm 
Xuân Hồng, ngoài "Một nhà văn luôn luôn thiết tha với đất nước. Một nhà tư 
tưởng luôn luôn thiết tha với đại thể. Một hồn thơ luôn luôn thiết tha với cái 
“mỹ” và cái “hảo”, ông còn là "một Thiền gia luôn luôn thiết tha với thế 
nhân."  Cư sĩ qủa là bậc tiền bối hữu công sáng chói, ông đã "khước từ, 
những quyền uy, những hạnh phúc, những danh vọng, những phú quý, 
những sang giầu" để tựu thành đạo nghiệp cao quý cho hàng hậu tấn 
ngưỡng vọng. (*)  

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:  

Ði Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng, 1957  
Lịch trình diễn tiến của phong trào quốc gia Việt Nam, 1959  
Xây dựng nhân sinh Quan 1960  
Luyến Ái Quan Qua Triết Thuyết Và Tình Sử, 1961  
Cách mạng và hành động, 1962  
Người Viễn Khách Thứ Mười, kịch,1963  
Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử, 1965  



Việt Nam, nơi chiến trường trắc nghiệm, 1966  
Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn độ, 1966  
Biện Chứng Giải Thoát Trong Giáo Lý Trung Hoa, 1967  
Nguyên Tử Hiện Sinh Và Hư Vô, 1969  

Tác phẩm đã xuất bản ở Hoa Kỳ:  

Lăng Kính Ðại Thừa, 1982  
Tánh Không và Kinh Kim Cang, 1983  
Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, 1983  
Nguồn Thiền Như Huyễn, 1984  
Mật Tông và Kinh Ðại Thừa, 1986  
Trang Tôn kinh huyền hoặc 1, 1988  
Trang Tôn kinh huyền hoặc 2, 1989  
Trang Tôn kinh huyền hoặc 3, 1991  
Trang Tôn kinh huyền hoặc 4, 1992 

TVHS 
Chú Thích:  
Xem: Nghiêm Xuân Hồng: Người Về Khép Cánh Hư Không, Tuấn Huy  
 


