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LÒI ĐẦU

Đ ạt Ma Tô Sư Luận là  rút gọn trong quyến 
Thiếu Thất Lục Môn, tương truyền của Tổ Bồ Đe 
Đ ạt Ma. Trong quyến Thiếu Thất Lục Môn gồm có 
sáu bài: Tâm Kỉnh Tụng, Phá Tưởng Luận, Nhị 
Chủng Nhập, Pháp Môn An Tâm, Ngộ Tánh Luận, 
Huyết Mạch Luận.

Phật Giáo Cơ Kim Hội ở Trung Đài rú t lạ i còn 
4 bài, đề tên Đ ạt Ma To Sư Luận. Trong đây chúng 
tôi chọn lãy ba bài đế hướng dẫn cho Chư Tăng tạ i 
Thiên viện Trúc Lăm, vì thây đây là tinh thần kiến  
tánh, chỉ thắng của Thiền Tông rấ t rô. Có những 
nhà nghiên cứu lịch sử, nghỉ ngờ những bài này do 
người sau làm, rồi muộn tên To. Nhưng điều đó 
còn đợi khảo cứu thêm, ơ  đây chúng tôi đ i thang  
vào ỷ nghĩa sâu của Luận thôi. Và tên sách là  Đ at 
Ma Tố Sư Luận Giảng Lục. Nghĩa là  ghì chép lại 
phân giảng g iả i của ba phân  Luận xỉến dương 
tinh thần Thiền Tông của To Bo Đe Đ ạt Ma.
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Ô kìa!
Người người đều có một sự thật bất khả tư  

nghi, đang sống hàng ngày đây mà bỏ quên. Thiên 
Tông chỉ thắng cho người nhô lại, nhận ra đế song 
vươn lên khỏi bùn lầy thế gian  này.

Mạch sống Chư Phật, Chư Tố đang ở trong 
môi con người hiện tạ i đây, hãy mau p h á t huy ra, 
chở đế chôn vùi mãi.

Còn g ì vui hơn khỉ nhận ra: A! Mình vẫn có 
m ặt đây chưa từng thiếu vắng!

Mong rằng quyến sách này sẽ đem lạ i ít  nhiều 
niêm vui chăn th ậ t cho người, chứ không là những 
trang chữ nghĩa chết.

T rúc Lâm  Yên Tử
Mùa An Cư năm Ầt Dậu 2005 

Kính ghi
THÍCH THÔNG PHƯƠNG



Lươc DÂN
gài Đàm Lâm khi viết lời tựa có nói: "Bậc quên

ọ v V

tâm không ai là chang quy tín (quy tín là tin vê,
cung kính với Ngài), còn hạng chấp trước mới 

sanh tâm chê dèm". Người quên tâm không ai là không 
quy tín, thấy được lý chân thật, còn hạng chấp trưóc 
phân tích, chia chẻ chữ nghĩa, mới sanh tâm chê dèm, vì 
còn có tâm. Có tâm mới có khen chê phân biệt này kia, 
rốt cuộc là tâm chúng sanh thôi, còn quên tâm lấy gì đế 
chê? Mà quên tầm mới thấy được Tố

Theo sử ghi, Tổ Bồ Đề Đạt Ma là con vị vua xứ Nam 
Thiên Trúc, thuộc vương tử thứ ba, rất là thông minh. 
Khi Tổ Bát Nhã Đa La truyền pháp cho Tổ và dạy qua 
phương đông, Tỗ theo thuyền đến Nam Hải, tức miền 
Nam Trung Quốc vào ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, tức 
khoảng năm 520. Lúc đó, ông Thích sử  Quảng Châu là 
Tiêu Ngang (có chỗ ghi là viết lầm của Tiêu Lệ, vì Tiêu 
Lệ mới là Thích sử  Quảng Châu lúc đó), đón tiếp, làm sớ 
tâu về triều, lúc đó thuộc thời vua Lương Võ Đe.
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Mùng 1 tháng 11 năm đó, Tỗ được đưa đến kinh đô 
Kiến Nghiệp. Vua Lương mời vào cung hỏi đạo, từ đó có 
chuyện "Thánh đế đệ nhất nghĩa". Vua hỏi đạo, Tổ thấy 
không khé hợp, vua Lương không nhận được ý Tổ, nên 
đến ngày 19 tháng 11 Tố bỏ qua Giang Bắc.

Ngày 23 tháng 11 Tổ đén Lạc Dương nhằm thời 
vua Hiếu Minh Đe triều Ngụy. Tại chùa Thiếu Lâm, Tổ 
ngồi xoay mặt vào vách (vách chùa chứ không phải vách 
hang, vách động). Ngài Thần Quang nghe tiếng tăm của 
Tô đến đứng ngoài hiên nhằm đêm mủng 9 tháng chạp. 
Mùa đông, đại tuyết, tuyết xuống phủ tới gói mà Ngài 
Thần Quang vơi tâm thiết tha cầu đạo vẫn đứng bình 
tĩnh tới sáng. Đây nói lên tâm cầu đạo tha thiết của 
người xưa, chúng ta bây giờ khó làm theo Tổ nổi. Neu 
đên hỏi đạo mà ông thầy xoay mặt vào vách, không ngó 
ngàng gì tới thì sao? Cho rằng ông thầy ngạo mạn quá, 
bỏ về liền, thì bao giờ làm Tổ được. Đây To Bồ Đề Đạt Ma 
muón thử tâm cầu đạo của người đến có thật khao khát 
hay không, khi đó đưa ra họ mới tiếp nhận. Còn chỉ đến 
đế thăm dò thôi, đưa ra họ củng không tin nối. Thí dụ 
nghe nói ông thầy này có đạo lực khá lắm nhưng chưa 
tin, muốn đến thử xem cho biết. Thử thôi thì mình nói 
ra họ đâu chứ tâm hết mà nghe. Đây Tố muốn tìm người 
đáng đế truyền. Đúng được người, Tố nói ra một câu nhẹ 
thôi, Ngài Thần Quang liền nhận được ý chỉ.

Sử ghi Tố tịch khoảng năm 528. Nhằm ngày mùng
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9 tháng 10, niên hiệu Đại Thông thứ hai Triều Lương- 
Đen đời Đường Đại Tông được ban tên thuỵ là Viên Giác 
Đại Sư.

Thiếu Thất Lục Môn, thứ tự là Bát Nhã trước, rồi 
đến Phá Tướng Luận..ế.ỏ đây thứ tự chúng ta học là 
Huyết Mạch Luận, rồi Ngộ Tánh Luận, Phá Tướng 
Luận, chỉ học ba phần, những phần kia các huynh đệ tự 
tìm hiểu lấy cũng được.



CHÁU THẦU



HUYET m ạ c h  l u ậ n

CHẢNH VẮN:

Ba cõi cùng dấy lên, đông vê một tâm ,.
Phật trước Phật sau, lấy tăm  truyền tăm, 

chẳng lập văn tự

Mói vào luận, Tổ đưa lên vấn đề chính là huyết
mạch của Tố:

Ba cõi dấy lên thì sao? Đồng về một tâm thôi!
Không gì khác.

Ba cõi là dịch từ tam giới. Tam giới dấy lên đồng về 
một tâm. Chỗ này nhiều người hiểu lầm, thành méo mó, 
nhưng nếu hiểu được chỗ này mói hiếu được huyết mạch 
của Tổ. Nghĩa là chỉ "một tâm này”, ba cõi đều về đó, nếu 
ngộ được "tâm này" tức thoát khỏi ba cõi.

Có chú tiểu hỏi Hòa thượng Thiên Long - thầy ngài 
Câu Chi:
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- Làm sao thoát ly khỏi ba cõi?
Ngài Thiên Long không đáp, mà hỏi lại:
- Hiện giờ chứ đang ỏ đâu?
Thấy được chỗ này là ra khỏi ba cõi! Mình học theo 

chữ nghĩa, thấy đang trầm luân sanh tử, muón thoát ra 
ba cõi. Nhưng sự thật, như ngài Lầm Té nói: thoát khỏi 
ba cõi hay ra khỏi ba cõi thì ở đâu? Trong khi đó hiện 
mình đang ở đâu? Chỉ do tưỏng tượng mình bị trói buộc 
thôi.

Nêu ngay niệm hiện tiền mà bặt cả tâm kia đây, 
ngay đó là gì rồi? Chính đó là ra khỏi ba cõi. Còn muốn 
tìm chô ra khỏi nữa, tức là bỏ chỗ này đến chỗ kia rót 
cuộc củng lan quẩn trong đó thôi. Nhưng mình thường 
không thấy được ý đó.

Đây, ba cõi đồng về một tâm không gì khác, nhưng 
một tâm này là một tâm gì? Nếu hiểu môt tâm là tâm 
đang hiêu biết, đang phân biệt lăng xăng, thì bao giờ ra 
khỏi ba cõi? Phải thấy được, đây Tổ dùng "nhất tâm" 
"một tâm" đó thôi. Phải chú ý chỗ đó! Nếu hiểu được 
mọt tâm nay la thoát khỏi ba cõi. Nhưng "một tâm" 

này là tâm gì? Néu hiểu là tâm lăng xăng phân biệt đó thì 
Tố cần gì ngồi xoay mặt vào vách chín năm.

Một tâm  này, tức là không có cái thứ hai thứ ba, 
không có bóng dáng đói tượng, nên gọi là một tâm, phải 
thây như vậy. Đây nhà Thiền gọi là "đỉnh Diệu Phong". 
Một tâm  này chính là "đỉnh Diệu Phong". "Đỉnh Diệu 
Phong" đó làm sao thấy?



HUYẾT MẠCH LUẬN 13

Trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài đồng tử 
lên đỉnh Diệu Phong tìm Tỳ kheo Đức Vân, đứng trên 
đỉnh Diệu Phong rồi mà không thấy Tỳ kheo Đức Vân 
đâu hết. Đến khi xuống núi, qua đỉnh Biệt Phong kế bên 
mối gặp Tỳ kheo Đức Vân. Nên sau này có vị đặt câu hỏi 
lại: Tỳ kheo Đức Vân chưa từng xuống núi, tại sao Thiện 
Tài đồng tử ỏ ngọn núi Diệu Phong không thấy, phải qua 
ngọn núi khác mói thấy? Thấy được chỗ này mới thấy 
chỗ một tâm kia.

"Diệu Phong" là chỉ cho tột đỉnh chân thật đó rồi. 
Trên chỗ chân thật đó đâu có hai người. Nên đứng trên 
đó đâu thấy ai nữa. Nếu trên đó mà còn thay người thứ 
hai, tức có hai chủ, hai chủ thì không phải Diệu Phong 
rồi! Vì vậy có Thiện Tài đồng tử thì không thấy Tỳ kheo 
Đức Vân, nếu thấy, thành ra có hai, nên muốn thấy phải 
qua ngọn núi khác. Ngọn núi khác tức chỉ cho phương 
tiện, nhân phương tiện mà thâm nhập. Vậy huyết 
mạch To nằm ngay chỗ này. Chính mê một tâm  này 
nên ba cõi mới hiện, ngộ m ột tâm  này là thấy đưòng ra 
ba cõi. Vì vậy, mà nói ba cõi đồng về một tâm, nên Tô 
nhấn mạnh phải ngộ được tâm này, tỏ sáng được tâm 
này liền thấy mạch sóng của Tố.

Phật trước Phật sau, dều lấy tâm truyền tâm, 
chẳng lập văn tự.

To xác định rõ, ngoài đây ra không có gì khác đế 
truyền. Đây là chỗ kinh Kim Cang : "Nói pháp tức không 
pháp đế nói", tức cũng chỉ một tâm thôi. Nhưng tâm làm
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sao truyền? Đây Tố nói, mình phải thấu qua ngôn ngữ 
chữ nghĩa, nghe nói truyền, tưỏng có gì để truyền là 
nguy. Chính chỗ này là mạch sóng của Chư Phật, lấy 
tâm truyên tâm, nêu bỏ chỗ này coi như đứt mạch sống, 
đứt mạch máu. Bỏi ngoài tâm mà có gì khác đế truyền 
là sao? Tức là xa với Thiền tông và dễ bị gạt.

Nhưng nói tâm thì lây gì đê truyền? Đây nói truyền 
cũng là trên ngôn ngữ, chữ nghĩa. Dần câu chuyện Tổ Bá 
Trượng khai thị cho Quy Sơn. Tỗ bảo Quy Sơn:

- Ông khều trong tro kiếm chút lửa.
Quy Sơn moi không thấy, Tổ Bá Trượng đến moi 

sâu có được chút lửa, đưa lên nói:
- Ông nói không, chứ cái này là cái gì?
Ngay đó Quy Sơn nhận ra, đó gọi là truyền tâm. 

Truyền tâm là như vậy đó. Hỏi: "Ông nói không, chứ cái 
này là cái gì?", nhấn mạnh "cái này  là  cái gì" là truyền 
tâm cho Quy Sơn.

Quy Sơn cũng khéo thấy được ý Tỗ, ngay đó được 
ấn chứng.

Truyền tâm là như vậy, tháy có gì truyền là lầm!
Người nghiên cứu theo chữ nghĩa bảo rằng Quy 

Sơn còn cạn cợt, moi còn cạn nên không thấy. Tỗ Bá 
Trượng ngài moi sâu mói tháy lửa. Nên Thiền là phải 
đào sâu.

Vậy có ngộ gì đâu. Chính khi Tổ đưa đóm lửa lên 
bảo: "Ông nói không, chứ cái này là cái gì đây?", nếu 
không thì "cái gì thây" đây, chính cái đó là chỗ truyền



HUYẾT MẠCH LUẬN 15

tâm. Hiểu như vậy mối qua được chữ nghĩa.
Đã là "Phật trước Phật sau lấy tâm truyền tâm". 

Vậy bao nhiêu những ngữ lục, văn tự mình học đây thì 
sao? Nghe nói lấy tâm truyền tâm liền cho là có chỗ 
truyền, lại là mác lừa văn tự. Nên câu ké Tố đưa ra có ý 
sâu: "Chẳng lập văn tự", chỉ nói "lấy tâm truyền tâm", 
tức muốn cho người phải khéo nhận, vượt qua văn tự 
chữ nghĩa.

CHẢNH VĂN:

Hỏi: Neuchẳng lập văn tự, lấy g ì làm  tâm.
Đáp: Ông hỏi tôi, chính đó là  tâm  ông.

Tôi đáp ông chính đó là  tâm  tôi.
Tôi nếu không tâm, nhân đâu mà biêt

đáp ông?
Ông nếu không tăm, nhân đâu biêt hỏi tô i?

Hỏi tôi chính đó là  tâm  ông. Từ vô th ỉ kiếp  
đến nay, cho đến mọi hành động tạo tác, trong tă t  
cả thời, trong tấ t cả chô đêu là  bản tăm  của ông, 
đều là  bản Phật của ông. Tức Tâm là  Phật củng 
lạ i như thế.

"Biết hỏi", "biết đáp" chính đó là tâm. Trong đây ai 
không có cái đó? Nhưng tại sao không nhận? Chỗ này 
cũng dễ nhận lầm. Đây là chỗ chỉ thắng, ngay chỗ đối 
đáp qua lại là đầy đủ nguồn tâm trong đó, không thiếu



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 16

thốn gì, không đợi phải tìm ở đâu.
Đầy dẫn câu chuyện Động Sơn Thủ Sơ đến Vân Môn:
Vân Môn: - ở  đâu đến?
Thủ Sơ: - Tra Độ
Vân Môn: - Rời lúc nào?
Thủ Sơ: - 25 tháng 8
Vân Môn: - Hạ rồi ở đâu?
Thủ Sơ: - Chùa Báo Từ ở Hồ Nam
Vân Môn: - Tha ông ba gậy.
Neu chưa nghiên cứu Thiền kỹ, đọc đến đây cũng 

dễ nghi ngờ. Ngài Vân Môn hỏi, Thủ Sơ đáp. Hỏi qua 
đáp lại rõ ràng, Thủ Sơ đói đáp thật thà có lỗi gì phải ăn 
gậy, mà ngài Vân Môn bảo tha ba gậy? Thủ Sơ nghi ngờ, 
thắc mắc liền, trong lúc mình đối đáp có lỗi gì mà bị ăn 
gậy? Chính đây là chỗ khéo léo của ngài Vân Môn.

Sau đó Thủ Sơ lễ, đi vào phòng khách nghỉ, suốt 
đêm trằn trọc ngủ không yên, không biết vì sao mà tha 
ba gậy? Giống y ngài Lâm Tế, thưa hỏi bị đánh, không 
biết lỗi chỗ nào.

Sáng ra liền lên thưa hỏi:
- Không biết con lỗi chỗ nào?
- Cái túi cơm! (kẻ ăn xin) Giang Tây, Hồ Nam liền thế ấy!
Ngay đó Thủ Sơ liền tỏ ngộ. Đơn giản!
"Ông hỏi ta", "ta đáp ông", hỏi qua đáp lại rõ ràng 

đâu có thiếu thốn gì, tại sao không thấy? Ngài Vân Môn 
"tha ông ba gậy" là muốn đánh thức ngay đó ông phải 
khéo tỉnh trở lại, mà ông không tỉnh nối, vì còn nghĩ
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không biết lỗi chỗ nào. Nhưng chính chỗ đó, tâm dồn nén 
suốt một đêm, hết nghĩ bậy, chuyên nhất vào một việc. 
Sáng ra ngài Vân Môn chỉ khơi nhẹ, liền tỏ ngộ.

"Cái túi cơm" tức chỉ lo ăn xin thôi. "Giang Tây Hồ 
Nam liền thế ấy", Giang Tây chỉ cho Mã Tổ, Hồ Nam chỉ 
cho Thạch Đầu, "liền thế ấy" tức Giang Tây- Hồ Nam 
củng chỉ "cái ấy" thôi, ông cứ quảy túi cơm ăn xin đầu 
này đầu nọ, nhọc nhằn làm gì? Có gì khác đâu? Ngay đó 
tỏ ngộ liền!

Hiểu như vậy mối thấy ý Tố muốn đáp ở đây: " ông 
hỏi tôi chính đó là tâm ông, tôi đáp ông chính đó là tâm 
tôi". Ngay đó còn thiếu gì nữa mà phải đi tìm đi hỏi? 
Nhưng không khéo cũng hiếu lam, như vậy cái hỏi, cái 
đáp, đó chính là tâm mình thật chưa? Neu giảng một 
chiều cũng là lầm. Nghe bảo nói năng là tâm, rồi nhận 
cái động môi, động lưỡi là tâm thì nguy! Neu nhận cái 
nói năng là tâm, khi im lặng không nói, thì không có hay 
sao? Nên nói năng cũng là dụng, nghĩa là tướng dụng 
hiện ra. Có nói thì có im. Nói là động, im là tịnh. Có nói 
có im, có động có tịnh là tướng sinh diệt. Nhận tưống 
sinh diệt là tâm mình được sao?

Đây phải nhận ý ngoài lòi, nếu theo lời vội nhận dễ 
mắc kẹt. Nên nhiều khi học qua, tưởng mình hiếu rồi, 
nhưng không đi sâu là chưa thấu được ý Tố. Phải khéo 
nhận trong đó "cái gì là cái biết nói, biết im?". Nó biết nói 
được, nó biết im được. Còn chỉ nhận cái nói, im thôi thì 
khi nói là có, khi im là không. Cái đó là dụng, mà ý Tố
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muốn chỉ, sở dĩ hiện ra cái dụng là từ "thể" mới hiện ra 
dụng. Không "thế" làm gì hiện ra dụng được.

Phải khéo ngay tướng động dụng mà nhận ra cái 
thế, tức nguồn phát ra mọi động dụng đó. Neu chỉ nhận 
trên tướng là nhận trên sanh diệt. Cái biết nói, biết im, 
luôn luôn thưòng hiện hữu đó, nó không thuộc có lời hay 
không lời. Nói cũng có, không nói cũng có. Nó luôn luôn 
có mặt. Do đó, phải khéo ngay trên cái dụng mà nhận 
được cái thế. Còn chỉ nhận trên dụng thôi mà quên cái 
thế đó là mê, nhưng chính mình chỉ nhận trên cái dụng, 
nên thấy nói năng qua lại mà quên mất cái gì là nguồn 
phát ra những thứ đó.

Vậy ngay cái nói năng qua lại, nó mang sẵn cái the 
chân thật trong đó, phải khéo nhân dụng mà nhận thế.

Hỏi tôi chính đó là tâm ông. Từ vô thỉ kiếp 
dến nay, cho dến mọi hành dộng tạo tác trong tất 
cả thòi, tất cả chỗ dều là bản tâm của ông, đều là 
bản Phật của ông. Tức tâm là Phật cũng lại như 
thếề

Vậy chỗ nào cũng hiện hết, trong tất cả thời, tấ t cả 
chỗ, động dụng tạo tác gì củng hiện ra cái đó hết. Thấy 
được chỗ này, mình làm gì, hành động gì cũng đều sáng 
ngời, nên nói ho hen động tịnh gì củng là thần thông 
diệu dụng.

Ngài Ngưỡng Sơn, Quy Sơn một hôm đi hái trà. 
Quy Sơn bảo:

- Cả ngày chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình con.
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Ngưỡng Sơn liền đến "rung" cây trà.
Quy Sơn muón thấy hình Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn 

liền "rung" cây trà hiện hình. Tức là sao? Mọi động tác 
thi vi đều là "bản tâm ông", từ tâm hiện ra.

Quy Sơn gạn lại, sợ ngưòi ngoài lầm:
- Con chỉ được cái dụng chưa được cái thế.
Ngưỡng Sơn hỏi lại:
- Hoà thượng thì sao?
Quy Sơn im lặng, Ngưỡng Sơn nói:
- Hoà thượng chỉ được cái the mà không được cái dụng.
Vậy ai trúng? Chỗ này trong Tông Quy Ngưỡng gọi

là "thầy trò khéo gõ nhau".
Ngưỡng Sơn rung cây trà nhưng ngài Quy Sơn thấy 

thấu qua cái thế nên nói "ông chỉ được cái dụng mà 
không được cái thế". Chính là còn một phần nữa mình 
phải bố túc vào. Neu chỉ thay rung cây trà, rồi nhận bao 
nhiêu đó là chưa đủ. Nhưng nếu chúng ta nghe vậy rồi 
hiếu Ngưỡng Sơn chỉ được dụng mà không được thế, 
củng là bị ngôn ngữ lừa. Nếu không có thế lấy gì biết 
hiện dụng, biết rung cây trà? Đen chỗ ngài Quy Sơn im 
lặng, nghe Ngưỡng Sơn nói "Hòa thượng chỉ được cái thế 
mà không được cái dụng", chúng ta cũng lại hiếu ngài 
Quy Sơn chỉ được thế không có dụng, thì củng chỉ hiếu 
một bên. Nếu thế mà không dụng là thế chết, nên phải 
thấu qua chỗ im lặng đó.

Tố dạy: trong tất cả thời, tất cả chỗ đều là bản tâm 
ông, tức chỗ nào củng là chỗ bản tâm hiện, chỗ nào cũng
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là chỗ mình có thể thấy lại. "Bản tâm" tức chỉ cho tâm 
thế đó. Chính cái này từ vô thỉ kiếp đen nay có sẵn đó, 
và chính đó là bản Phật của ông, Ngài muốn nhấn mạnh 
" tức tâm là Phật".

Chính cái tâm này mới gọi là "tức tâm là Phật", chứ 
không phải tâm suy nghĩ sanh diệt kia đây. Nhưng 
mình muốn sống được với tâm này thì sao? Không phải 
đơn giản chỉ nghe hời hợt bên ngoài được. Nhà thiền nói, 
khi chứng ngộ tâm này gọi là Tố, sóng trọn vẹn vói tâm 
này là Phật, nên nói "tức tâm là Phật".

Ngài Đại Mai khi tin nhận tâm này về ỏ núi và 
không còn ai lay chuyến được. Ngài hỏi Mã Tố "thế nào 
là Phật?". Mã Tổ đáp "tức tâm là Phật", Ngài nhận tâm 
này về ở núi. Sau Mã Tổ sai người đến gạn, nhưng Ngài 
đã tin nhận tâm này không còn bị lầm nữa. Tăng hỏi: 
"Ngài thấy gì ở Mã Tổ liền về ở đây?". Ngài đáp: "Ta đến 
hỏi Mã Tỗ cái gì là Phật? Mã Tổ đáp tức tâm là Phật, 
liền về ở đây"ử Tăng nói: "Bây giờ Mã Tố đáp khác rồi, 
không còn nói vậy nữa. Bây giờ Ngài nói chẳng phải 
tâm, chẳng phải Phật". Lúc đó Đại Mai bảo: "Mặc kệ cho 
ông già đó làm loạn thiên hạ, còn ta chỉ tức tâm tức Phật 
thôi."

Nên thấy được chỗ đó là niềm tin vững, không còn 
ai lay chuyên được.
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CHÁNH VẰN:

Trừ ngoài tăm  này không th ậ t có P hật nào 
khác có thế được.

Lìa ngoài tăm  này mà tìm  Bô Đê, N iêt Bàn  
không có lẽ âyệ

Ngoài tâm  này không riêng có P hật nào khác, 
củng không riêng có Bo Đe, N iết Bàn nào khác.

Bồ đề, Niết bàn củng chỉ là cái tên. Phật, Bồ Tát 
cũng từ chứng ngộ tâm này, ngoài tâm này lấy cái gì gọi 
là thành Bồ Tát, thành Phật? Chứng bồ đề, niết bàn 
cũng từ đó. Cho nên phải từ tâm này, nhận được, sống 
được chỗ đó gọi là Tố, sống trọn vẹn là Phật, chưa trọn 
vẹn, từng phần thì gọi Bồ Tát vậy!

Bồ đề, Niết bàn theo ngài Lâm Te cũng là những 
cái tên, những chiếc áo mặc, có cái áo bồ đề, có cái áo niết 
bàn. Mình phải thấy được cái gì là cái thế bồ đề, niết 
bàn? Không thế ngoài tâm này riêng có. Nhưng làm sao 
thấy  được tâm  này, đó mói là quan trọng. Đó là phần 
của mỗi người!

Có vị Tăng hỏi ngài Vân Môn: "Thế nào là Phật?". 
Vân Môn đáp: "ba cân gai". Vậy ba cân gai là Phật sao? 
ơ  đây, ông Tăng hỏi thế nào là Phật, là muốn hiếu về 
Phật, nếu hiểu về Phật thì đó là Phật gì? Phật có đến có 
đi, Phật bị hiếu. Nên Ngài đáp: "ba cân gai" là ngay đó 
khiến bặt niệm phàm thánh kia đây. Mà bặt niệm phàm
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thánh kia đây thì ngay đó tức Phật, ngay "tâm đó" là 
Phật chứ không gì khác. Nhưng Ngài không giải thíchử 
Đó là cái khéo của các vị Thiền sư.

CHẢNH VẤN:

Tự tánh chân thật, chẳng p h ả i nhăn, chẳng 
p h ả i quả. Pháp tức là  nghĩa của tâm. Tự tâm  là  
nỉêt bàn. Nêu nói ngoài tâm  có P hật và Bồ đề có 
thế được th ì không có lẽ ấy. Phật và BÒ đe đều ở 
cho nào?

Đây nghe kỹ không khéo bị mắc kẹt.
Ngài nói tự tánh chân thật, chang phải nhân chang 

phải quả, pháp là nghĩa của tâm. Vậy có bài bác nhân 
quả không? Neu giảng cho người bảo rằng đây là bài bác 
nhân quả, coi chừng bị đọa! Không thể giải thích một 
cách hời hợt được. Y Tố muốn nói, tự tánh đó không phải 
từ nhân. Quả là cái từ nhân mà sanh, rồi két thành quả. 
Tự tánh chân thật này không phải từ nhân mà sanh, mà 
là cái sẵn có. Tự tánh đó không phải là quả được thành, 
nên nói không phải quả. Nói không phải nhân, không 
phải quả là chỉ cho cái đó "có sẵn" nơi mọi người, không 
phải là cái được thành từ bên ngoài. Nói như vậy, không 
có nghĩa là bài bác nhân quả. Nó sẵn có đó, nhưng còn 
mê thì sao đây? Cũng phải tu, cũng phải hành, công phu 
đầy đủ, khi khế hợp thì mình nhận rõ, đây là cái sẵn có,
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chứ không phải từ ngoài được, không còn có niệm sỏ đắc, 
như vậy mới là tỏ ngộ chân thật. Không hiếu như vậy, 
hôm nào ngộ liền cho rằng do công phu tu hành nhọc 
nhằn của mình lâu ngày mà được. Đó là niệm sỏ đắc, đưa 
đến cái ngã khỗi, thấy "ta đã được", do công phu tu mà 
ta ngộ. Thấy mình được mà người chưa được thì dễ sanh 
tâm khinh thường, hoặc tâm kiêu mạn, lâu ngày thành 
bệnh. Nên nói "phi nhân", "phi quả" là ý nghĩa như vậy, 
chứ không phải là bài bác nhân quả.

Pháp đó là nghĩa của tâm, tự tâm là niết bàn. 
Nếu nói ngoài tâm có Phật và Bồ đề có thể được, 
không có lẽ ấy.

"Pháp" đây là chỉ cho Pháp chân thật đó thôi, 
không có pháp gì khác. Neu nơi tâm mà thấy có một 
pháp gì khác tức là ngoài tâm có pháp, pháp đó là cái bị 
biết, cái bị thấy thì đó là cái bóng. Nên dù nói là pháp 
Vô thượng chánh đắng chánh giác cũng chỉ là tằm ấy 
thôi, không thế riêng có cái khác. Neu ngoài tâm đó 
riêng có cái Vô thượng chánh giác nữa, thì Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác đó cũng chỉ là cái bóng thôi.

Nên ỏ đây Tố nhấn mạnh, mình phải khéo xoay lại, 
không chạy theo cái tên bên ngoài. Dù nói Bồ đề, Niết 
bàn đó củng là cái tên, Phật cũng là cái tên. Phải ngay 
cái tên đó mà khéo thấy ra "đâu là cái thể Phật", "đâu là 
cái thế Bồ đề, Niết bàn".

Lục Tố nói: "Bồ đề vón không cội". Mình nghe nói 
Bồ đề tưỗng đâu có cái Bồ đề nào đó, thì đó là tưỏng theo
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tên, gọi là theo danh mà khỏi tưỏng. Chẳng những theo 
danh khởi tưỏng, mà đi xa hơn nữa tưỏng Bồ đề là sum 
sê, hoặc tưỏng là cây Bồ đề là càng lầm. Thật ra, nói tên 
Bồ đề là đã chồng lên một lớp rồi, còn nói cây Bồ đề càng 
làm cho ngưòi ta tưỏng tượng thêm. Nên Lục Tố nói "vốn 
không cội" là vậy. Đây là không có chỗ cho tâm bám rễ, 
mọc rễ được! Nghe nói Bồ đề, Niết bàn rồi nghĩ về Bồ đề, 
Niết bàn, thì đó chưa phải là Bồ đề, Niết bàn.

Có người lại hỏi: "Bồ đề, Niết bàn ỏ chỗ nào?" là 
càng xa thêm.

CHẢNH VẰN:

Ví như người lấy tay nâng hư không, được chăng?
Hư không chỉ có tên cũng không tướng mạo, 

lấy chẳng được, bỏ chẳng được, th ậ t là nắm bắt hư  
không chẳng được. Trừ ngoài tăm  này thấy Phật 
trọn chẳng được.

Lấy tay mà nâng hư không làm sao được! Cũng 
vậy, Bồ đề, Niết bàn củng chỉ là những cái tên, theo tên 
mà bám chấp làm sao thấy được! Ngưòi khéo là phải 
thấu qua cái tên mà nhận rõ "cái gì là cái chân thật?"
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CHÁNH VẤN;

Phật là tự  tâm  mình làm , nhân đâu nói là  
ngoài tam  mà tìm  Phật? P hật trước P hật sau chỉ 
nói tâm  ây. Tăm tức lù Phật, Phật tưc lữ tam. 
Ngoài tâm  không Phât, ngoài P hật không tâm. 
Neu nói ngoài tâm  có P hật th ì P hật ở đâu  ? Ngoài 
tâm  đ ã  không có P hật th ì đâu khởi cái thây Phật.

Đây không phải một vị Phật nói, mà Phật trưốc, 
Phật sau đều xác định rõ: Tức tâm là Phật. Mói nghe 
qua ai cũng tưởng là tôi hiểu hết rồi. Tuy nhiên, đặt câu 
hỏi lại "thật hiểu chưa?", đó mới là vấn đề.

Nói tức tâm là Phật, Phật tức tâm, nhưng muốn 
hiểu thấu chỗ này cần có một bưổc nhảy, không phải đơn 
giản. Vì sao? Nếu theo đó hiểu, dù cho hiểu hay mấy đi 
nữa cũng là còn kẹt trên lời của Tô, của Phật. Đây nêu 
còn thấy "tên Phật, tên tâm" để hiểu chưa quên thì dù 
cho có nói "tức" đi nữa cũng còn "mê" như thường. Còn 
thấy có "tâm", còn thấy có "Phật", hai cái để hiểu, nói tức 
cũng là mê thôiử Bỏi còn thấy có tâm, còn thấy có Phật, 
cho nên còn nói tức, chứ nếu quên bặt cả hai, lấy gì nói 
tức? Nên phải vượt qua văn tự, quên cả tâm, cả Phật, lúc 
đó mói thực sự là "tức".

Nên Tổ xác định rõ: ngoài tầm không Phật, ngoài 
Phật không tâm, không thể rời ngoài tâm mà có. Tâm 
hay Phật củng là danh từ. Mình nghe, kẹt trên danh từ
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nên thấy có hai.
Ông Bàng ưản, có bài kệ nói về Phật Bất Động ỏ 

Phương Đông tức Phật A Súc :
Thường nghe Phật A Súc.
Nghĩ hướng phương đông cầu.
Hôm nay xét nét kỹ 
Bất động tự nhiên đén
Thường mình nghe nói Phật A Súc ỏ phương đông, 

nên hướng vê phương đông mà cầu Ngài, để sanh về cõi 
nước của Ngài. Nhưng ông Bàng u ẩn  nói, bây giò xét kỹ 
nêu tâm bât động tự nhiên đến, không cần phải qua đến 
phương đông. Bỏi Phật A Súc là Phật Bất Động, nếu tâm 
mình bât động ngay đó tự nhiên đên. ỡ  đây mà cầu qua 
phương đông thì sao? Động rồi, thì cũng không thấy được 
Phật Bất Động. Còn ngay đây mà tâm bất động liền thấy 
Phật A Súc, chỉ ngay mình thôi.

Một vị khác nói về Phật A Di Đà:
Di Đà trí tánh thế như như 
sẵn  có xưa nay chảng thiếu dư 
Mặt thật xưa nay ai khám phá 
Đông Tây qua lại thảy gặp y.
Trí tánh Di Đà thể như như, không động, không 

thêm không bớt, sẵn có xưa nay không thiếu dư gì hết. 
Nêu ngay đây khám phá được mặt thật xưa nay của 
mình tức 'bản lai diện mục", thì đông tây qua lại mặc 
tình đó thảy đều gặp hết, không cần phải qua Cực lạc. 

"Tức tâm tức Phật" là ngay đây phải thấy lại liền,
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không tìm bên ngoài, còn mình kẹt theo tên, càng tìm 
càng xaệ Nếu còn tháy Phật để "tức" đó là còn ngầm cái 
thứ hai trong đó. Có cái thứ hai là chưa thật thây.

Ngoài tâm có Phât thì Phât đó ỏ dâu? Ngoài 
tâm đã không có Phật, đâu khôi cái thấy Phật.

Ngoài tâm không có Phật, đâu khỏi cái thây Phật 
chi nữa. Phật là Phật rồi còn thêm cái gì nữa. Nên có 
câu: "Văn Thù vừa khỏi Phật kiến, Pháp kiến liền bị dời 
đến hai ngọn núi Thiết vi”.

Núi Thiết vi là chỉ cho Địa ngục, chỗ tối tăm, u 
minhỗ Bài kệ hô chuông có câu: "Thiết vi u ám", tức chỗ 
mờ mịt tói tăm. Văn Thù là căn bản trí, mà vừa khỏi cái 
thấy Phật, cái thấy Pháp liền rơi vào hai bên, mờ mịt. Vì 
vừa khỏi cái thấy Phật là có chứng sanh ké bên, tức rơi 
vào phân biệt, trái với căn bản trí, liền bị dời đến hai 
ngọn núi Thiết vi.

Kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói về "phi tức, phi ly":
Phật bảo Văn Thù: - Nay tôi hỏi ông, như ông là 

Văn Thù, lại còn có Văn Thù tức phải Văn Thù hay 
không phải Văn Thù chăng?

Văn Thù đáp: - Bạch Thế Tôn! Con nay thật là Văn 
Thù rồi, không có tức phải Văn Thù nữa. Vì sao? Neu có 
tức phải Văn Thù thì có hai Văn Thù.

Củng vậy, nói "tức Phật” tức còn cái thứ hai. Vì vậy 
phải hiểu thấu qua văn tự chữ nghĩa, nếu không, vội hài 
lòng trên đó mà chưa thật thấu suốt, là tự che lấp mình.
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CHẢNH VẤN:

Lân lượt dôi g ạ t nhau, chẳng có thê thấu rõ 
được bản tâm, bị vậ t vô tình thu nhiếp, không có tư  
do. Nêu chẳng tin  là  tự  dôi g ạ t vô ích. P hật không 
lôi lăm. Chúng sanh điên đảo chẳng hay, chẳng 
biết tự  tâm  là  Phật. Nếu biết tự  tâm  là  Phật, chẳng 
nên ngoài tăm  tìm  Phật.

Lần lượt dối nhau là sao? Không thấu rõ chính 
mình, dạy người đi tìm Phật bên ngoài. Thấy bên ngoài 
là quên mất thế sẵn có nơi mình, bị lệ thuộc vật bên 
ngoài, mất phần tự do. Nghe nói Phật liền nghĩ đến Phật 
Thích Ca, Phật Di Đà, hay tưỏng hào quang sáng rd... Đó 
là bị những vật bên ngoài thu nhiếp. Mình không hiểu 
lại dạy người khác nữa, nên gọi "lần lượt dối gạt nhau" 
không thấy lẽ thật. Sự thật Phật vón không có lỗi lầm, 
Phật vốn không mê, nhưng vì chúng sanh tự điên đảo 
lầm lẫn nên thành trái với Phật.

Ngài Huệ Trung, có lần hỏi ông quan Cung Phụng, 
đế thử cái thấy của ông thế nào:

- Phật là gì ?
Đáp:
- Phật là giác.
Ngài gạn lại:
- Phật có từng mê không ?
Đáp:
- Phật chẳng từng mê.
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Ngài Huệ Trung hỏi:
- Phật chẳng từng mê, giác cái gì?
Quả thật là vậy! Có mê mới có giác, đã không từng mê, 

giác cái gì? Nên mình giải nghĩa theo danh từ dễ bị kẹt.
Hiểu như vậy, mới rõ Phật nói bốn bệnh: ngã, 

nhân, chúng sanh, thọ giả trong kinh Viên Giác. Còn 
thấy "Thường giác" là củng còn tướng thọ giả. ơ  đây cho 
thấy ai đến được chỗ "Thường giác", mà vẫn còn tướng 
thọ giả, huống nữa mình nhập thất, giác được chút chút 
liền vỗ ngực cho Ta là Tố!

Bệnh Thọ giả là sao? Tức là chấp tướng thọ mạng 
kéo dài chưa dứt. Cũng vậy còn có tướng "Thường giác" 
tức là còn cái mê chưa sạch. Giác là giác cái mê. Nếu cái 
mê sạch rồi, nói "thường giác" là giác cái gì? Nên còn 
thấy tướng "thường giác" là còn chút lóp mê. Đây là chỗ 
rất vi té, nếu mình không học kỹ, dễ hài lòng. Thấy lúc 
nào mình cũng giác hét, rồi vỗ ngực. Nhưng sự thật chưa 
phải, còn phải quên tướng đó. Neu đã thật sự là hoàn 
toàn giác rồi, còn nói Thường giác gì nữa?

Phật tự là Phật rồi, không cần thêm gì khác nữa, 
chỉ do chúng sanh điên đảo mà trái vói Phật, do vì chang 
biết tự tâm là Phật. Néu biết tự tâm là Phật, hết chạy 
cầu tìm bên ngoài.
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CHẢNH VẤN:

Phật chẳng độ Phật. Đem tâm  tìm  Phãt là  
chăng biêt Phật. Chỉ cứ tìm  P hật bên ngoài th ì 
trọn chẳng biết tự  tâm  là  Phật.

Cũng chẳng dược đem Phật lề Phật. Củng 
chăng được đem tâm  tìm  Phật. Phật chẳng tụng 
kỉnh. Phật chẳng tri giới. Phật chẳng phạm  giới. 
Phật không có tr ì phạm, củng không có tạo thiện ác.

Neu muốn tìm  Phật th ì ph ải thấy tánh. Thấy 
tánh tức là  Phật. Nếu chẳng thấy tánh th ì niệm  
Phật, tụng kỉnh, tr ì chay, g iữ  giới cũng không có 
cho lợi ích.

Đây Tổ nhấn mạnh, phải kiến tánh. Phật không độ 
Phật. Vậy vì sao Phật ra đời, để làm gì? Thường nói Phật 
ra đời đế độ chúng sanh. Nhưng chúng sanh "đã là Phật" 
nên Phật không độ Phật. Chẳng qua là Phật muốn đánh 
thức cho mỗi người nhớ lại lẽ thật sẵn có mà thôi !

Đem tâm tìm Phật là chảng biết Phật. Thay vì đem 
tâm tìm Phật, xoay trở lại "chính tâm đang tìm" đó là cái 
gì? Xoay lại ngay cái đó thì hết tìm, là thấy rõ. Mình cứ
lo tìm, đem tâm tìm Phật, tức thấy có tâm có Phật, là có 
hai. Vì vậy chư Tố mới nói "tức tâm tức Phật", là muốn 
đánh thức mình xoay trỏ lại. Nhưng câu đó là câu nhắc 
lại, nên Mã Tố nói "giong như lay lá vàng, dỗ con nít 
khóc", chưa phải là chỗ thật, mà mình cứ bám chấp vào
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danh từ đó là vẫn còn mắc kẹt.
Chỉ cứ tìm Phật bên ngoài thì trọn chẳng biết 

tự tâm là Phật. Cũng chẳng được dem Phật lễ 
Phật. Cũng chẳng dược dem tâm tìm Phậtễ

Chỗ này học cho thật kỹ, nếu không dễ ngã mạn, 
nghĩ rằng minh là Phật rồi không cần lễ iPhật, không 
cần niệm Phật. Phật không lễ, thì thầy Tố kế gì ! Đó là 
cái kiêu mạn khởi ngầm ngầm, không hay thành bệnh.

Đây Tổ nhắc lại đế mình thấy lẽ thật, cần tỏ ngộ ngay 
"cái biết lễ Phật", "cái biết niệm Phật", là cái gì? Không 
thấy được ý này, sanh tâm ngã mạn, càng sai, và như vậy 
mình lại kẹt lời của Tố nữa. Dó gọi là bị ngôn ngữ lừa.

Học Thiền, các Tố dạy là phải "đạt ý quên lòi", còn 
mình chấp theo lời là kẹt. Nghe bảo đừng đem tâm lễ 
Phật, thì không cần lễ nữa, đó là chấp theo ngôn ngữ; 
khéo thấy lại ngay cái biết lễ Phật, niệm Phật đó là cái 
gì, là biết lẽ thật. Khi đó lễ Phật, niệm Phật cũng thành 
sáng ngời. Lễ như vậy mới là khéo lễ, niệm như vậy mới 
là khéo niệm.

Lời kệ trong kinh Hoa Nghiêm, mình thường đọc 
trong nghi thức tụng kinh:

Năng lễ sổ lễ tánh không tịch
Cảm ứng dạo giao nan tư nghi 
Năng lễ, là mình hay lễ; sở lễ, là Phật bị lễ. Neu 

thấy rõ ngay đó mình là cái năng lễ - Phật là cái bị lễ, 
năng - sỗ đều quên, bặt niệm hai bên, quên niệm mình 
và Phật, thì ngay đó có sự "cảm ứng qua lại" không thế
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nghĩ bàn! Ngay cái lễ Phật đó củng thành diệu dụng.
Cũng như niệm Phật. Thay vì niệm Phật, hãy 

"niệm trỏ lại cái đang niệm". Cái gi đang niệm Phật đó, 
như vậy có hay hơn không? Ngay đó là thấy được Thiền.

Như vậy để thấy rằng, đây không bảo mình bỏ 
niệm Phật, lễ Phật, nhưng mình phải khéo xoay trỏ lại 
cái đang lễ, cái đang niệm đó là cái hay. Chứ còn nghe 
nói như vậy rồi bỏ, không lễ Phật, không niệm Phật, 
củng thành bệnh.

Nếu muốn tìm Phật thì phải thấy tánh. Thấy 
tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, 
tụng kinh, trì chay, giữ giối cũng không có chỗ lợi ích.

Đây là nói một cách mạnh mẽ để đánh thức mọi 
ngưòi phải thấy tánh. Mình phải chú ý, Tổ nói "nếu mà 
không thấy tánh làm những việc này là vô ích". Còn nếu 
thấy tánh thì sao? Khỏi cần làm nữa phải không? Nên 
phải hiếu ý này. Néu thấy tánh thì tụng kinh cũng là tự 
tánh dụng, trì giới củng là tự tánh dụng đều là tự tánh 
khởi dụng thôi, thì có gì ngại? Bảo mình thấy tánh rồi, 
gạt bỏ hêt, là kẹt một bên. Bởi vì thấy tánh chưa hẳn là 
sông trọn vẹn với tự tánh. Đã chưa hẳn sóng trọn vẹn 
trong tự tánh mà tự hào bỏ hết, tập khí cũ vẫn khỏi lại 
như xưa thì sao?

Nên trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: 
"Bồ tá t phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác làm 
sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm?" là có ý hay. 
Phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác là sao? Đó
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là tâm gì? Tâm Phật này chứ gì. Phát tâm đó tức là sáng 
tỏ được cái này. Nhưng sáng được cái này chưa hẳn là 
xong chuyện. Nên Ngài mói hỏi thêm, sáng được cái đó 
rồi, nhưng làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tầm? 
Tức làm sao sóng được trong đó? Làm sao bảo nhậm, 
sóng được liên tục hang hữu không có bao giò mất? Phật 
dạy độ tấ t cả chúng sanh, và phải bố thí vô sở trụ. Độ tất 
cả chúng sanh tức là sống trở về cái đó. BÓ thí mà không 
có trụ gì hết tức là luôn luôn sống được liên tục, đối 
duyên xúc cảnh mà không có vắng mặt. Đó mới là sóng 
trọn vẹn được.

Hiếu như vậy, thì khi rõ được tự tánh rồi, chỗ nào 
không phải là Phật pháp? Nên thường nói "đâu đâu 
cũng là Phật pháp, tấ t cả đều là Phật pháp". Đã tất cả 
đều là Phật pháp thỉ tại sao niệm Phật không phải là 
Phật pháp? Tri chay, giữ giói không phải là Phật phấp?

Cho nên không khéo dễ hiếu lầm, gọi là hiếu một 
bên. Tại sao có hiếu lầm đó? Thứ nhất là hiếu mà hành 
chưa tới. Thứ hai là theo thói quen của tập nghiệp chúng 
sanh. Bởi tập nghiệp chúng sanh là thích buông lung, 
nghe nói cái gì giống kiếu thoải mái thì chịu. Nên nghe 
nói không cần trì giới, tụng kinh, thích hợp vổi niệm 
buông lung của mình thì chịu liền.

Do đó phải thấy trọn vẹn, còn dối nói "cái gì củng' là 
Phật Pháp hết", vào chợ, vào quán rượu củng là Phật 
Pháp, tại sao trì chay giữ giới không phải là Phật pháp? 
Chỗ này phải hiếu cho thật kỹ. Ớ đây Tố nói không có
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chỗ lợi ích, là muốn nhấn mạnh phải thấy tánhử Nếu 
không thấy tánh, làm những chuyện này cũng còn có 
tâm bản ngã, còn tâm bản ngã làm đôi khi thành tốn 
phưốc. Thí dụ như trì chay, giữ giới đế cho mọi người 
thấy rằng ta đây là người tu kỹ. Rồi thấy những người 
tu không kỹ sanh tâm chê khen. Đó là bệnh. Nếu thật sự 
thấy tánh, khéo nhận như vậy rồi, thì cái gì cũng tự 
tánh dụng, vậy có gì trái, có gì ngăn?

CHẢNH VẤN:

Niệm P hật được nhân quả. Tụng kỉnh được 
thông minh.

Trì giới được sanh cõi trời. Bố th í được phưởc 
báu. Nhưng tìm  Phật trọn chẳng được.

Neu tự  mình chang sáng tỏ thì cần phải thưa 
hỏi Thiện tri thức, đế rõ cho xong căn bản sanh tử. 
Neu chẳng thấy tánh tức chẳng gọi là Thiện tri thức.

Neu chẳng như thế, dù cho nói được mười hai 
bộ kinh cũng chang khỏi sanh tử  luân hôi, chịu  
khó trong ba cõi, không có ngày ra  khỏi.

Đó là tiếp theo đoạn trước, Tổ nói những người trì 
chay, giữ giới mà không thấy tánh, hướng ra bên ngoài 
mà làm thì cũng là công phu sinh diệt.

Nên đoạn trước nói: "Phật không trì giói, Phật 
không phạm giới", người học cũng lầm lẫn, nói Phật
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không trì giới, không phạm giới rồi tha hồ, mặc tình 
muốn làm gì thì làm, tha hồ tạo nghiệp. Nói Phật không 
trì giới, không phạm giới là chỉ cho Phật gì? Phải thây 
được ý đó. Nói Phật không trì giới, không phạm giới là 
chỉ cho "Phật tự tánh”. Phật đó thì vượt ra ngoài đối đãi, 
hai bên; "trì" - "phạm” là hai bên. Không "trì" mà tha hồ 
"phạm" thì sao? Đó là Phật chưa? Nghe nói Phật không 
Trì - Phạm, nhưng mình chỉ lấy một bên thôi, không Trì, 
mà lấy cái Phạm, rồi mặc tình sống thoải mái, mặc tình 
bao che, nói rằng Thiền là không cố chấp, không chấp 
tưóng Trì - Phạm . Song ỏ đây mình không chấp tưóng 
Trì mà chấp tướng Phạm, là không thấy được ý Tố, 
không phải người chân thật sóng được đạo.

Trong nhà Thiền có câu chuyện cảnh tỉnh :
Xưa, có vị Thiền Sư đã đạt đạo rôi, cũng đê cảnh 

tỉnh những ngưòi có chấp, nên Ngài ăn uống hỗn tạp, 
đụng mặn ăn mặn, đụng chay ăn chay, không có chọn 
lựa. Trong đó có những vị đệ tử, thấy vậy bắt chưóc theo. 
Một hôm Ngài gọi bọn người bắt chước đó lại, nhằm ngày 
hỏa táng một người, xác chết thiêu còn thừa, Ngài mói 
lấy thịt còn cháy xém đó trộn chung lại, ngồi ăn tỉnh bơ. 
Rồi gọi: "Các ông lại đây ăn với ta". Bọn đệ tử thấy vậy 
ói mửa, chạy hết. Lúc đó Sư mói bảo: "Ta đã nhiều đòi 
thanh tịnh rồi, nên mói không chọn lựa như ngày nay. 
Còn các ông, nếu có thế cùng ăn vổi ta món này thì mới 
nên duy trì sự ăn uổng như thế". Từ đó trong chúng sợ 
và lo giữ gìn giói luật kỹ trỏ lại.
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Khi được tâm vô phân biệt thì mới nên làm những 
chuyện đó. Làm những chuyện đó là các Ngài nhằm 
đánh thức cho một só ngưòi, chứ không phải đó là mẫu 
mực mà mình phải bát chưóc theo.

Đây Tổ nhấn mạnh, phải thấy tánh thì mới không 
kẹt. Nêu không thấy tánh thì tu hành, ăn chay, giữ giới, 
lây đó làm công phu của mình, cũng chỉ là công phu bên 
ngoài, chứ không phải nói làm những việc trên đều là vô 
ích hêt. Nên nói, nêu tự mình hoàn toàn không sáng tỏ 
thì phải tham học với thiện tri thức, đê rõ cho xong căn 
bản của sanh tử. Chỗ này phải nghe cho kỹ, để thấy các 
Ngài nói sự lý rõ ràng, chứ không phải nói suông một 
chiều. Nói như vậy, nhưng nếu mình chưa sáng tỏ thì 
phải thưa hỏi thiện tri thức để rõ xong căn bản sanh tử, 
chứ không phải chỉ lo nói suông. Nghe nói không cần cầu 
cái gì bên ngoài hết, mà mình chưa sáng thì sao đây? 
Nếu quả thật mình là ngưòi chưa thật sáng thì phải thật 
thà thưa hỏi người đã đi qua, tức những bậc thiện tri 
thức đê sáng tỏ cội gốc sanh tử đó! Phải thật sự chân 
thành, chứ đừng nghĩ rằng bây giờ mình là hạng cao rồi, 
bây giờ đi hỏi nữa mất mặt sao, mác cỡ quá! Như vậy là 
tự chôn vùi cuộc đòi mình. Chưa thật sáng thì phải thấp 
mình thưa hỏi đế tiến lên.

Nên đọc sử trong nhà Thiền, mối thấy người xưa 
thật là cao thượng. Chảng hạn như ngài Giáp Sơn Thiện 
Hội đang giảng, gặp ngài Đạo Ngô ngồi dưới cưòi ngất. 
Khi giảng xong xuống, Giáp Sỡn mới hỏi: "Tôi giảng có
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gì chưa phải mà Ngài cười"! Đạo Ngô nóị: "Ông giảng thì 
không có sai, nhưng sự thật thì chưa thật thấy". Nói thì 
đúng đó, nhưng chưa thật thấy. Sau đó Đạo Ngô chỉ cho 
Sư đến gặp Hoa Đình Thuyền Tử khai thị cho sáng tỏ.

Hoặc là ông Bốn sư của ngài Thần Tán, là thầy rồi, 
nhưng thấy học trò có những câu nói khác thường liền 
hỏi: "Ông đã từng đi tham vấn ở đâu?". Thần Tán đáp: 
"Con đã từng tham vấn Tố Bá Trượng thấy được chỗ cực 
tác" (chỗ lý cùng tột). Sau đó ông nhóm chúng, sắp đặt 
pháp tòa đàng hoàng, mời học trò lên giảng, ông ngồi 
dưới nghe. Như vậy mới thật sự thưa hỏi. Mình chưa biết 
thì cứ học thôi, chứ không thấy mình là ông thay ngồi 
nghe giảng, mác cỡ chết. Còn chúng ta chưa được vậy mà 
cứ tự hào, hoặc có khi thọ giới nhiều năm, thấy mình là 
Tỳ kheo lớn mà phải đi thưa hỏi thì dỏ quá. Như vậy là 
đành chịu che lấp mình hoài, đó là bệnh. Bệnh đó gốc từ 
ngã chấp chứ không gì khác. Cho nên ngã chấp là cái 
che mờ nhiều. Đây nhắc để thấy, phải tự chân thành với 
mình chứ đừng tự dối.

Và rõ cho xong cội gốc sanh tử. ơ đây có ai nói cho 
thật trúng Cái gì là cội gốc sanh tử đó? Sáu căn là cội 
gốc sanh tử. Sáu căn là cội góc Bồ đề, Niết bàn, phải 
không? Phải hiểu cho thật kỹ! Neu hiểu kiểu đó mà tự mãn 
thì gặp Tổ sẽ bị quát vào mặt bảo: Chớ tự doi mình! Bỏi vì 
sao? Cái đó là cái anh nói lại trong kỉnh Lăng Nghiêm 
thôi, chứ không phải là cái thật thay của anhệ Tuy có hiểu 
như vậy, nhưng mà chưa phải thật, chưa dính dáng gì.
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Hoặc bảo mê tự tánh này là cội gốc sanh tử, nghe 
cũng hay, nhưng củng chưa dính dáng gì. Phải thật sự 
chính mình khám phá cho ra xem ngay đây: một niệm vô 
minh là cái gì? Như vậy mới thật sự thấy được. Chứ nói 
tới nói lui, cũng là nói trong kinh thôi. Khám phá được một 
niệm vô minh đó, là thấy được cội gốc sanh tử luân hồi. 
Vậy ỏ đây ai thấy được chỗ đó? Neu chưa như vậy, đừng có 
ngã mạn lắm, phải ráng đi thưa hỏi, cho thật thấu!

Tố nói thêm: "Neu chưa thấy tánh tức chẳng 
gọi Thiện tri thức". Đúng theo trong nhà Thiền, chưa 
thấy tánh chưa được gọi là bậc Thiện tri thức, nên dù 
ông giảng tối đâu thì giảng, mà chưa thấy tánh thì chưa 
gọi Thiện tri thức. Thấy tánh mới gọi Thiện tri thức, và 
dạy ngưòi không có lầm.

CHẢNH VẤN:

Neu chẳng như thế, dù cho nói dược mười hai 
bộ kỉnh, củng chẳng khỏi sanh tử  luân hồi, chịu 
khố trong ba cõi, không có ngày ra khỏi.

xư a  có Tỳ kheo Thiện Tỉnh, thuộc được mười 
hai bộ kinh mà tự  mình vẫn chang khỏi luân hôi, 
do vì chẳng thấy tánh. Thiện Tinh d ã  như thế th ì 
người thời nay giảng được năm ba bộ kinh luận  
mà cho là  Phật Pháp là  người ngu.

Neu chẳng biết được tự  tăm, học thuộc được 
sách vở, chữ nghĩa suông đều không có chỗ dùng.
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Nếu cần tìm  Phật, liền ph ả i thấy tánh.
Tánh tức là Phật.
Phật là  người tự  tại, người vô sự vô tác.
Neu chẳng thấy tánh, trọn ngày lăng xăng 

rong ruồi, hướng ra bên ngoài mà mong câu, tìm  
Phật vốn chẳng được. Tuy không một vật có thế 
được, nếu mong cầu đe nhận hiếu th ì ph ả i thưa 
hỏi Thiện trì thức, ph ả i hết lòng mong cầu khiến 
tâm  nhận hiếu việc sanh tử  là lớn chớ đế luống 
qua, tự  doi g ạ t mình vô ích.

Đây Tổ dẫn Tỳ kheo Thiện Tinh tụng thuộc mưòi 
hai bộ kinh, cũng không thoát khỏi luân hồi. Trong kinh 
Niết bàn, Tỳ kheo Thiện Tinh chứng được Tứ Thiền, 
nhưng không hiểu thấu được ý nghĩa Phật nói, lại 
thường gần gũi ngưòi bạn ác, một thòi gian mât Tứ 
Thiền. Do thiền định mất, ông sanh khởi ác tà kiến: 
"Như Lai tuy vì tôi mà nói pháp, nhưng tôi thật cho là 
không có nhân quả, không có Niết bàn". Nhân ông đi đến 
bờ sông Ni Liên Thiền, Như Lai và Tôn giả Ca Diếp cũng 
đi đến bờ sông. Nhưng khi thấy Phật đi đến, ông sanh 
tâm ác kiến như vậy. Do tâm ác kiến, ngay thân còn 
sống bị rơi vào địa ngục, bị đất rút.

ớ  đây cho mình hiếu thêm một điều nữa, dù được 
Tứ Thiền mà mình không hiểu thấu suốt, vẫn bì mất. Vì 
Tứ Thiền do tu mà được. Nhưng có ngưòi lầm nghĩ rằng, 
Tứ Thiền là được A La Hán, nên mất thì sanh tâm tà
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kiên. Song Tứ Thiên chưa phải A La Hán, còn thuộc 
phàm phu Thiền (Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ 
Thiên). Nêu người phàm phu được Tứ Thiền, khi chét 
sanh lên cõi trời Tứ Thiền, là cõi trời sác giới. Nhưng khi 
công phu Thiền định hết rồi, cũng rốt trở lại. Tỳ kheo 
Thiện Tinh, ngay trong hiện đời đã mất công phu đó rồi.

Như vậy Tỳ kheo Thiện Tinh được Tứ Thiền rồi, 
còn mât Tứ Thiên, cũng bị đoạ, huống nữa là người 
giảng được năm ba bộ kinh cho đó là Phật Pháp. Tổ nói, 
đó là người ngu. Như vậy là sao? Giảng được năm ba bộ 
kinh rôi tự hào, đó là dễ thành bệnh. Nên mình phải 
nhận định cho thật kỹ, không khéo rồi bị cái thông minh 
lanh lợi đó hại mình. Các huynh đệ hiếu rõ chỗ này mới 
thấy, thông mười hai bộ kinh mà còn bị đoạ, trong khi đó 
ngài Châu Lợi Bàn Đặc học một bài kệ hoài không thuộc 
mà lại chứng A La Hán, như vậy mình thấy có đau 
không? Thông minh như vậy còn bị đọa trong khi những 
người phật tử bên ngoài, người ta tu bó thí thôi, mà được 
sanh lên cõi trời. Bỏi giảng nói được thì dễ sanh ngã 
mạn, kiêu căng, thấy ta đây là giảng sư, nói được bộ 
kinh này, bộ kinh kia. Chính cái ngã mạn kiêu căng đó, 
là cái đưa mình đi xuống. Tổ nhác mình để tự cảnh tỉnh 
trỏ lại, đừng có hài lòng trên những cái đó. Kinh Kim 
Cang từng phá chấp: "Phật thuyết pháp là không có 
pháp đê thuyêt". Còn thấy có thuyết Pháp là rơi vào ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giảỗ Mà rơi vào bón tưóng tức 
chưa phải là Bồ Tát.
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Tổ còn nhấn mạnh, nếu giảng được năm ba bộ 
kinh, cho là Phật pháp, thì sao? Đây Tổ Kói là ngưòi ngu. 
Ngu đây là ngu ỏ trong Phật Pháp, ngu với trí Phật, chớ 
không phải ngu với thế gian, đoi trong thế gian thì lanh 
lắm. Bỏi vì giảng được thì thêm cái tâm thông minh, hơn 
thua. Do đó, các huynh đệ thấy, phải khéo sống trở lại, 
chứ nếu ỷ lại vào thông minh thì chưa phải.

Trong sử có ghi đoạn của ngài Pháp Nhãn ở chỗ 
Thiền sư Qué Sâm.

Pháp Nhãn, Thiệu Tu, cùng hai huynh đệ đi đến 
viện Địa Tạng của Ngài Quế Sâm. Gặp tròi tuyết nên 
mới ở lại. Het tuyết Quế Sâm đưa ra cửa, gạn hỏi một 
câu bình thường: "Thượng toạ hay nói: Tam giới duy 
tâm, vạn pháp duy thức, giò đây, phiến đá ở dưới sân đó 
là ở trong tâm hay ỏ ngoài tâm?”.

Ngay đó, Pháp Nhãn thưa liền: "ơ trong tâm". 
Ngài Qué Sâm bảo: "Người hành cước cớ gì đế phiến đá 
trên đầu tâm?", "ơ trong tâm", là đem phiến đá đế trên 
đầu tâm, còn có một vật trong tâm. Mà người đi hành 
cước sao còn thay trong tâm có một vật? Ngay đó Sư bí 
không đáp được, nên mới dẹp hành lý ỏ lại tham cứu.

Hơn một tháng trời, Sư nhiều lần lên trình kiến 
giải, nhưng khi trình thì ngài Qué Sâm chỉ bảo: "Không 
phải, Phật Pháp không phải the ấy". Cuối cùng Pháp 
Nhãn nói : "Con hết lời cùng lý r ồ i N g à i  Quế Sâm bảo: 
"Neu luận về Phật Pháp thì tấ t cả hiện thành". Ngay đó 
Pháp Nhãn liền khế ngộ. Như vậy, còn muốn trình cái
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này, trình cái kia là để tỏ ra mình thế nào? Tỏ ra mình 
hiếu Thiền, hiếu đạo. Nhưng còn muốn trình ra cái thấy 
này, cái thấy nọ là chưa phải, vì còn "có chỗ trình!" Phật 
Pháp ở đây, Tố muốn nói là cái hiện sẵn, cái đang là sờ sờ 
nơi mình, thì còn lý gì nữa đế trình? Cho nên đến khi Sư 
nói: "hét lời cùng lý", Tổ mói bảo: "Phật pháp hiện thành".

Neu chang biết dược tư tâm, học thuôc được 
sách vở chữ nghĩa suông đều không có chỗ dùngẵ

Không biết tự tâm mà học sách vở cũng là tìm câu, 
tìm lời thôi. Chính chỗ này ngài Pháp Đạt bị Lục Tổ quở. 
Pháp Đạt tụng ba ngàn bộ kinh Pháp Hoa, nghe tiếng 
Lục Tố được truyền y bát thì đến để thử xem, nên lễ 
cũng gượng thôi, chứ chưa thật sự muốn lễ, bởi vậy đầu 
không sát đất. Tố quỏ: "Ông trong lòng có chứa sự 
nghiệp gì?"

Ngay đó ông nói liền: "Tôi tụng ba ngàn bộ kinh 
Pháp Hoa"

Tố có kinh nghiệm, thấy biết liền. Do đó To bảo:
- Dù cho ông tụng muôn bộ đi nữa, mà không thấy 

tánh cũng không có đến đâu. Bèn nói kệ :
Lễ bản chiết mạn tràng,
Đầu hề bất chí địa?
Hữu ngã tội tức sanh,
Vong công phúc vô tỉ.

Dịch:
Lễ cót chặt cờ mạn,
Sao đầu không sát đất?
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Có ngã tội liền sanh,
Quên công phước không sánh.

Lúc này ngã mạn trong ông mói xẹp xuống, mới cầu 
Tỗ chỉ dạyỗ Tổ củng không dạy, đợi ông lễ tới lễ lui, trong 
sử ghi là cả trăm lạy, phải thật sự hết lòng. Khi đó Tô 
nói, ông mới tỏ ngộ được, làm bài kệ trình:

Kinh tụng tam thiên bộ 
Tào khê nhất cú vong

Dịch:
Tụng kinh ba ngàn bộ 
Tào khê một câu quên.

Đẻ muốn nói rằng, dù học thuộc sách vở chữ nghĩa 
suông đó, mà không thấy tánh thì không có chỗ dùng, 
nhiều khi còn sanh bệnh.

Nếu muốn tim Phật, càn phải thấy tánh.
Tánh tức là Phật
Phật là người tự tại, là người vô sự vô tácệ
Tỗ dạy muốn thấy Phật, Phật này là Phật tự tánh, 

là người vô sự, vô tác, tự tại. Nhưng làm sao thấy người 
vô sự, vô tác, tự tại này? Tức phải can đảm, một phen 
buông, buông cho tột đáy thì mói vô sự nôi. Phái buông 
giống Tôn giả Nghiêm Dương đến ngài Triệu Châu thì 
mới thấy Phật này.

Tôn giả Nghiêm Dương đến ngài Triệu Châu hỏi:
- Con không vật gì đế đem đến thì làm sao?
Triệu Châu bảo:
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- Buông đi!
Ong thăc măc:" đã không vật gì đế đem đén mà còn 

bảo buông là buông cái gì nữa?" Lúc đó Triệu Châu mới 
bảo:

- A buông không được thì vác lên đi!
Buông sạch hết, không còn gì để buông thì ngay đó 

sông lại. Còn có chô giữ lại, cũng là ngầm ngầm có tướng 
ngã trong đó.

Nên chỗ này mình phải thấy cho thật kỹ, phải thấy 
người vô sự ấy mới thấy Phật tự tạ i .

Neu chang thấy tánh trọn ngày ỉăng xăng 
hưổng ra bên ngoài mong càu, tìm Phật vốn chẳng 
đưdc.

Nói như vậy đó, rồi Tố nói lại:
Tuy không một vật có thể đưộc, nếu mong cầu 

nhận hiểu thì phải thưa hỏi Thiện tri thức, phải 
hêt lòng khô câu khiên tâm lãnh hôiỆ Viêc sanh tử  
là lốn chổ để luống qua, tự dối gạt mình vô ích.

Tức ở đây phải buông sạch hét, trong lòng mình 
không một vật, tuy không một vật, nhưng muốn lãnh hội 
cũng phải thưa hỏi. Không phải nói nó xưa nay không 
một vật, chưa tu nó củng đã sạch rồi, còn cần thưa hỏi gì 
nữa! Nên học Thiền phải nhận định cho kỹ chỗ này, 
không khéo thì mắc kẹt trên lý suông.

Chính chỗ này ngài Hoàng Bá đánh Nghĩa Huyền. 
Thưa hỏi, mà đánh, đánh cho sạch hét những cái chứa 
trong lòng này, néu còn chỗ chứa mà cứ hài lòng chỗ đó,
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thì không đượcỗ Thưa hỏi mà không hết lòng thì cũng 
không đến đâu. Nên đây nói: "Thiết tu khố cầu”, nghĩa 
là phải hết lòng mong cầu, tha thiết.

Tỗ Bồ Đề Đạt Ma cũng không dạy ngài Huệ Khả một 
cách dễ dàng, để cho phải khỗ cầu, đứng trong tuyết, sử 
ghi là tuyết ngập lút đầu gối, khi đó Tổ nói mói dễ nhận. 
Còn nói dễ dễ, rồi nghe chơi chơi cũng không có nhận.

Trường hợp Qui Tỉnh và Pháp Diễn cũng vậy. Pháp 
Diễn làm điển tòa, lấy gạo nấu cháo cho chdng ăn, đồ 
của chúng thì nấu cho chúng ăn, đâu phải nấu cho Ngài 
ăn riêng, nhưng ngài Qui Tỉnh về bắt Sư phải bán y đền 
lại. Tội ăn trộm, do vì tự ý lấy. Ngài còn nói thêm: "Neu 
ông có lòng từ bi tốt như vậy củng được, nhưng đê mai 
này ra làm trụ trì, chứ bây giờ ông lây đô của chúng, đê 
lấy lòng chúng cho được nhân tình, không được". Ngài 
bắt đem y bán tính tiền trả lại, rồi còn đuối ra khỏi viện. 
Gặp như mình kiếu đó, không cần đuối củng đi nữa. Trái 
lại, Pháp Diễn không đi, còn xin ỏ lại, nhờ những vị thí 
chủ lớn trong chùa xin dùm. Không ngờ Qui Tỉnh lại 
bảo: "Ông định mượn những thế lực đó đế áp bức ta ví? 
Ông hãy đi mau!" Ngài còn đuối nhanh nữa. Như vậy 
còn chưa thôi. Ngài Pháp Diễn không đi xa, xuống nơi 
chùa gần dưới núi và xin ngài Qui Tỉnh, cho dự học các 
buổi thuyết pháp của Ngài. Mình mới thấy tâm người 
xưa rất là tha thiết học đạo, xin ỏ lại không được thì xin 
nghe pháp. Pháp Diễn đến ở hành lang của chùa kia. 
Một hôm ngài Qui Tỉnh gặp mới bảo: "Vậy ông đi hoá
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duyên để trả tiền phòng cho chùa, nếu không thì ta đi 
báo quan". Như vậy mà Pháp Diễn cũng đi xin tiền trả 
lại cho chùa, không có ý hận thầy. Khi ấy ngài Qui Tỉnh 
về mới họp chúng lại bảo: "Các ông có biết không? ớ 
Huyện Diệp có cố Phật". Trong chúng ngạc nhiên, 
không biết Cố Phật ỏ đâu. Ngài bảo: "Như Diễn công 
đúng là Cố Phật". Trong chúng mới chuẩn bị đèn nhang 
đi rước về. Rồi ngay giữa chúng, Qui Tỉnh truyền pháp 
cho Pháp Diễn. Nên trong nhà Thiền ghi, đây là một 
trưòng hợp đặc biệt, ngay giữa chúng mà truyền y bát, 
chứ thường thưòng là truyền trong phương trượng hoặc 
truyền riêng. Nhất là trong Tông Tào Động là truyền 
riêng, mật truyền một thầy một trò.

Người xưa học đạo như vậy, nên nói ra mói tiép 
nhận sâu xa , từ thâm tâm mà học được. Còn bây giờ hơi 
khó một chút là không muốn nghe rồi, làm sao tiếp nhận 
sâu được. Có khi đi đến ông thầy học đạo mà muốn ông 
thầy phải chiu mình, hoặc phải đúng theo sỏ thích của 
mình, đó là chưa hết lòng. Nên học đạo phải thiết tha, 
khô câu.

Sau nữa là phải khiến tâm ngộ giải, chứ không 
phải chỉ tin nhận suông. Đã hết lòng khố cầu rồi, nhận 
là từ trong thâm tâm mà nhận, chứ không phải nhận 
trên chữ nghĩa. Sanh tử là việc lớn chớ đế luống qua, chớ 
tự dối mình. Neu thấy chưa thật thấu, mà tự hài lòng là 
chưa phải.

Như trường hợp Tuyết Phong khi đi với ngài Nham
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Đầu đến Ngao Sơn, Sư ngồi Thiền, ngài Nham Đầu thì 
nằm ngủ. Tuyết Phong nói:

- Việc lớn chưa xong sao suốt ngày cứ nằm ngủ hoài vậy!
Nham Đầu bảo:
- Suốt ngày ngồi như Thỗ địa, cũng bị kẻ nam nữ 

nhà người cười.
Tuyết Phong nói:
- Tôi thật còn chưa ôn!
Trong lòng thật còn chưa ổn thì phải giải quyết 

thôi chứ không thể nói suông được. Đó là thật lòng
không tự dối mình.

Trường hơp hai vi Đa.ĩĩi Y va Ton Phsc, khi h&u 
ngài Viên Ngộ thì củng có sáng sáng phần nào, đi ra tự 
cho mình đa thấy đạo không còn ai qua, nên mới lânh 
chúng và thuyết giảng. Nhưng ngài Đại Huệ biết hai vị 
chưa triệt ngộ mà đã vội khai pháp sơm, sợ 6 se lam lam 
cho ngưòi hậu học. Vì chô thây ch Ưa. tnẹt, roi dạy ngươi 
cũng dạy chưa triệt, dễ lầm. Nên ngài Đại Huệ viết lá 
thư bảo: "Hãy tạm đến đây". Song Đàm Ý hổ thẹn, đang 
làm thầy người, làm sao đây? Nên chân chơ, khong biet 
nên đi hay không nên đi. Ngài Đại Huệ nhân buôi tiêu 
tham (tham Thiền buổi tối) giữa chúng quở thăng, nói 
lên sai lầm của hai vị đó. Chẳng những vậy, Ngài còn 
nêu bảng cho chúng biêt. Đam Y thây vạy, giưa hạ cung 
phải phá hạ mà đến. Ngài Đại Huệ hỏi chô sơ chưng cua 
Đàm Ý. Khi Đàm Ý đáp xong, Ngài mối bảo: "Chỗ sở 
chứng của ông như vậy, đâu từng mộng thấy được lão
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nhân Viên Ngộ. Nếu thật muốn rõ cứu cánh việc này thì 
hãy vê giải tán chủng đi, rồi đến đây". Như mình, dám 
giải tán chúng để đến không? Đàm Ý nghe rồi, về giải 
tán chúng. Qua mùa hạ đó, cùng vói Tôn Phác đồng đến 
với ngài Đại Huệ. Khi hai vị đó vào trong thất, ngài Đại 
Huệ mới gạn Tôn Phác rằng:

- Tam Thánh nói rằng, ta gặp ngưòi thì liền ra, ra 
thì ắt chẳng vì ngưòi. Còn ngài Hưng Hoá nói, ta gặp 
người thì ắt chẳng ra, ra thì ắt vì ngưòi. Vậy ông hãy nói 
hai lão túc đó, lại có chỗ xuất thân hay không?

Tôn Phác liền nhằm ngay đầu gói của ngài Đại 
Huệ, đánh cho một cái. Ngài Đại Huệ hỏi:

- Mọt đam cua ông đo la vì Tam Thánh mà phát giận 
hay vì Hưng Hoá mà phát giận, hãy nói mau! Nói mau!

Tôn Phác suy nghĩ để đáp. Ngài Đại Huệ bèn 
nhầm ngay đầu đánh cho một cái, bảo :

- Thứ nhất là ông chẳng được quên một gậy này 
thôi hãy đi ra!

Sau đó, nhân một vị Tăng vào thát thưa hỏi ngài 
Đại Huệ, lúc đó Tôn Phác nghe lóm, chợt có tỉnh; Đàm Ý 
cũng tiêp theo nơi một câu nói tỉnh luôn, mới tiêu sạch 
những tri giải lầm từ trước.

Các huynh đệ mới thấy, người xưa nếu thấy chưa 
tột thì phải thành thật thưa hỏi chứ không tự áiỗ Cũng 
vậy, ngưòi thầy nếu biết trò chưa tột cũng gạn hỏi co 
nhưng phương tiện, khiên cho ngưồi trò phải hết lòng 
nểhe, mơi cam sâu, còn nghe chơi chơi đâu cảm sâu
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được. Nên đây, Tổ nhấn mạnh, phải hét lòng khổ cầu, 
thâm tâm nhận rõ, chứ không phải nhận trên chữ nghĩa 
văn tự.

CHÁNH VẤN:

Dù cho có món ngon như núi, quyến thuộc như 
cát sông Hằng, n ở  ìtiăt liên thây, nhăm mcit lại thay 
chăng? Nên biết pháp hữu vi như mộng huyên... 
Neu chẳng gấp tìm thầy thì sẽ luống qua một đời!

Đây là Tổ cảnh tỉnh, dù có món ngon như núi, 
quyến thuộc như hăng sa, rnơ măt thi thay, nham ĩnat 
lại thấy chăng? Đó không phải la. chô nương tựa lau dai 
bền vững. Nhưng thường thưòng mình dễ mác kẹt, lo 
quan trọng trong pháp hữu vi ma quên mat can ban cua 
người tu là gì? Chô này Tô ĩihăc, nêu ch lia. sang,  ̂phai 
luôn luôn hổ thẹn, luôn luôn thao thức, giải quyêt cho 
thật sáng, đừng đê luông qua, cư bam theo phap hưu VI. 
Nghĩa là lo thu góp cho đầy rương, đầy tủ, nhưng khi 
chết cũng buông hét, mà những cái này còn trì nặng 
mình xuống, bởi vì chất chứa nhiều là có lòng tham.

Bởi vậy, khi học luật sa di, ông Tỳ kheo có y mới, 
chết rồi tiếc, sanh trỏ lại làm con rận trong y. Chủng 
Tăng đúng theo luật chia y, y của người chết được chúng 
Tăng đem yết ma chia. Nhưng Phật có thiên nhĩ nghe 
biết nên bảo: "Các ông chia như vậy, con rận trong đó nó 
la khóc”. Phật dạy, ông Tăng chết vì tiếc y nên thành con
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rận bám giữ trong đó, chúng Tăng đem chia y, nên nó 
tiếc kêu la. Sau đó Phật ché luật, đồ vật của Tỳ kheo 
chết phải một tuần lễ sau mỏi được chia.

Như vậy để thấy rằng, tâm còn tham, còn chất 
chứa, đó là pháp hữu vi, thì còn trì nặng, không thể đưa 
mình đi lên. Trong khi đó, sự nghiệp của mình là gì? - 
Duy Tuệ Thị Nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của 
mình, còn những thứ này đều là cái giả dối hết. Nhưng 
mình tu lâu rôi lắm lúc quên, mà lại thấy chứa vật nhiều 
chừng nào là sự nghiệp lốn chừng đó!

Trong kinh Kim Cang có bài kệ rất hay:
Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ diệc như điển 
Ưng tác như thị quán

Dịch:
Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương cũng như chớp 
Phải nên quán như thế.

Tại sao bài kệ đơn giản, dễ như vậy mà Phật không 
nói ở đầu kinh, phải đợi gần cuối kinh, nói để kết thúc kinh?

Đó là đê trừ bệnh của mọi người, nếu nói trước 
ngưòi cũng dễ xem thường. Phần đầu kinh là khai thị, 
thuộc lý nhập đê cho mình ngộ. Phần cuối kinh thuộc 
thê nhập ', nói vê thực sông tự chứng nghiệm, đây là ý 

sâu của Phật: những pháp hữu vi, có tạo tác, có làm ra
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thì đều như mộng huyễn hết. Nghĩa là mọi công phu, sở 
đắc của mình từ trưóc đến đây, từ đầu kinh Phật giải 
cho mình hiểu đến cuối kinh đó, đều là mộng huyễn. 
Mình phải quên cái đó, vượt qua cái đó thì mới thế nhập 
được Kim Cang Bát Nhã. Nên bài kệ đợi gần cuối kinh 
mới nói, khiến mình phải quán như vậy, quét sạch mọi 
công phu kiến giải đó mổi thật sự thế nhập được Kim 
Cang Bát Nhã. Còn nếu nói ban đầu, mình lấy kiến giải 
hiểu - "À vậy tôi củng hiếu rồi!" thì không phải.

Chú ý: "Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào 
ảnh" là phải thật thấu qua ý nghĩa, chứ không phải chỉ 
tháy trên kiến giải thôi!

Neu chẳng gấp tìm thầy thì sẽ luống qua một đòi.
Chưa thật thấu, chưa thật hiếu thì phải gấp tìm 

thầy thưa hỏi cho thấu, đừng vội lơ là bỏ qua!

CHẢNH VẤN:

Dù cho Phật tánh là  tự  có, nếu chẳng nhân 
thầy trọn chẳng sáng tỏ. Người chang nhăn thầy 
ngộ, trong muôn người ít  có một.

Neu tự  mình đ ã  có duyên khế hộp, nhận được 
ý của bậc thánh tức chẳng cần thưa hỏi bậc Thiện 
tr ì thức. Đây là hạng sanh ra đ ã  biết roi, đó là  bậc 
thắng học.

Neu chưa tỏ ngộ, cần p h ả i hết lòng siêng năng 
tham  học, nhăn giáo mới được ngộ.
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Nếu đ ã  tỏ ngộ roi, chẳng học cũng được. 
Chẳng đong với người mê, chẳng thề phân biệt đen 
trắng, mà nói càn ỷ chỉ của Phật, chê bai Phật, 
trá i với Pháp, hạng người như trên đăy, nói Pháp  
như mưa, trọn là ma nói, tức chẳng ph ả i Phật nói. 
Thầy là  vua ma, đệ tử  là  dân ma.

Người mẽ tha ho bị họ chỉ huy, không ngờ rơi 
trong biến sanh tử.

Dù cho P hật tánh von là  sẵn có, nhưng chẳng 
nhân thầy vốn chang sáng tỏ.

Biết là Phật tánh sẵn có đó, nhưng mình còn mê, 
không nhân thầy thì sao?

Thạch Đầu đến chỗ ngài Hành Tư.
Ngài Hành Tư hỏi:
- Ngươi từ phương nào đen?
Thạch Đầu:
- Con từ Tào Khê đến
- Đem được cái gì đen?
- Chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất.
- Đến Tào Khê làm gì?
- Tuy vậy, nếu không đến Tào Khê đâu biết chẳng mất.

Nó có đó, nhưng nhờ đến Tào khê, Lục Tố khai
ngộ mới biết có. Không phải nói có, rồi đế mặc tình nó có, 
nó hiện. Nhờ Thầy khai thị, mình khéo nhận, thì biết nó 
sẵn có. Nhận đó là nhận cái sẵn có của mình chứ không 
phải được cái gì khác. Không phải từ ông thầy mà được,
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nhưng nhờ ông thầy khơi dậy, đánh thức cho mình nhó 
lại. Nếu chỉ nghe, đọc sách, với trí thông minh của mình 
cũng hiếu được phần nào, rồi tự hào, mà không lo thưa 
hỏi cho chính chắn, nhận kiến giải riêng tư đó, củng 
không thế tỏ ngộ, đôi khi còn sanh bệnh nữa là khác.

Nên Tố nhắc mình phải khéoỗ Nhất là khiêm tốn, 
đế tránh tánh ngã mạn hay kiêu mạn. Vì cái ngã mạn, 
kiêu mạn là cái che mờ mình rất lổn. Phải luôn luôn nhớ 
mình còn phàm phu, đừng nghĩ mình là thánh. Nghĩ 
mình là thánh là bệnh.

Chẳng nhân thầy mà ngộ trong muôn người chỉ có một.
Nếu mình có duyên tự khế ngộ, chẳng cần thưa hỏi 

bậc thiện tri thức, dây là bậc sanh ra đã biết rồi, là bậc 
thắng học.

Đây là người ít có. Nhưng người ít có này củng chẳng 
phải tự nhiên mà có được, cũng do đã từng huân tập nhiều 
đời. Do huân tập nhiều đòi sâu dày rồi, chín muồi, có khi 
cũng là bậc thánh thị hiện đế dát dẫn, giáo hóa người. Đó 
là một vài vị đặc biệt. Mình thấy cũng muốn bắt chước, 
nhưng bắt chước là không phải. Chẳng hạn nghe nói Lục 
Tố dốt, củng tỏ ngộ. Vậy mình bây giờ củng không cần 
phải học chi. Quên ràng mình so với Lục Tố còn cách xa. 
Lục Tố nghe một câu nhận được rồi. Còn mình nghe ngàn 
câu, ngộ chưa? Phải hiếu như vậy, chứ không thì cứ bắt 
chưốc trên ngôn ngữ, lời lẽ là không phải.

Nên nếu chưa tỏ ngộ, phải hết lòng siêng năng 
tham học. Nhân giáo mói được ngộ.
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Diều đó rõ ràng. Các Tổ nói sự lý đầy đủ, không 
phải nói một chiều. Neu giảng một chiều dễ làm lầm 
ngưòi khác. Nghĩa là chưa ngộ thì phải hét lòng siêng 
năng, nhân giáo mới được ngộ, chứ không phải bỏ hết.

Nếu đã ngộ rồi, chẳng học cũng được, chẳng đồng 
vói người mê, chẳng có phân biệt đen trắng mà nói càn 
về ý chỉ của Phật, là chê bai Phật trái vói Pháp.

Hạng như vậy nói pháp như mưa, nhưng củng trọn 
là ma nói chứ không phải Phật nói, thầy là vua ma, trò 
là dân ma.

Nghĩa là mê, mà cứ làm ra vẻ ta đã tỏ ngộ, rồi nói 
càn nói bướng ý chỉ của Phật. Đây Ngài nói mạnh. 
Thông thường chúng ta nghĩ Phật, Tố từ bi, sao không 
nói vuốt ve đế người ta tiến lên, mà nói mạnh quá vậy?

Đây là các Ngài đánh cho thật dau đế mình vươn 
lên. Neu vuốt vuốt- ông lúc nào cũng là Phật, dễ thành 
tự hào. Bởi vì chưa rõ mà nói càn, tránh sao khỏi mê 
lầm. Ví dụ như nghe nói Tức tâm tức Phật, rồi dạy ai 
cũng tức tâm tức Phật, không cần lễ Phật, tụng kinh, 
không học gì nữaế

Cho mình là Phật rồi, gặp Phật không lễ, gặp thầy 
không trọng, lâu ngày thành kiêu mạn, không phải thầy 
là vua ma, trò là dân ma hay sao?

Nên Tố nói có lý, nhận bưống tâm sanh diệt cho 
đó là Phật rồi dạy nhau đi vào sanh diệt, người mê bị họ 
chỉ huy, không ngờ rơi vào biến sanh tử. Nghĩa là nhận 
tâm sanh diệt của mình là Phật, không cần phải tiến tu,
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vậy không phải đi trong sanh tử sao? cần  phải hiểu "tức 
tâm là Phật", nhưng mà "tâm gì" là Phật? Đó là điểm 
quan trọng! Chứ nghe nói "tức tâm là Phật", rồi nhận cái 
tầm sanh diệt này là Phật thì nguy.

CHẢNH VẤN:

Chính người chẳng thấy tánh xưng càn là  
Phật, những chúng sanh này phạm  tội lớn, dôi gạ t 
tấ t cả những chúng sanh kìa, khiến cho vào trong  
ma giới. Neu chẳng thấy tánh, nói được mười hai 
bộ kinh giáo trọn cũng là  ma nói. Là quyến thuộc 
của nhà ma, chang ph ả i là  đệ tử  Phật. Đ ã chang  
rành rõ đen trắng, y cứ vào đâu mà khỏi sanh tử?

Đây là chỗ phải cẩn thận, chứ đừng vội ăn to nói 
lớn, dối gạt những chúng sanh khác, đưa vào sanh tử 
luân hồi! Nếu không thấy tánh dù cho nói được mưòi hai 
bộ kinh, Tố bảo rằng cũng là ma nói, quyến thuộc của 
ma. Đã chẳng thấy tánh, không rành rẽ, rồi suy nghĩ 
theo phàm tình của mình, nói bóp méo ý kinh, làm lầm 
người học.

Chính mình chưa sáng, không rành rõ đen trắng, 
tà chánh, làm sao thoát khỏi sanh tử? Nên Tố nhấn 
mạnh "phải thấy tánh".
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CHẢNH VĂN:

Nếu thấy tánh tức là  Phật. Còn chẳng thấy 
tánh là chúng sanh.

Neu lìa  tánh chúng sanh mà riêng th ậ t có 
tánh Phật, P hật nay ở cho nào?

Tánh chúng sanh tức là P hật tánh. Ngoài 
tánh không Phật. P hật tức là  tánh.

Trừ ngoài tánh này, không có Phật có thế được.
Ngoài Phật, củng không tánh có thế được.

Thấy tánh tức là Phật, chẳng tháy tánh là chúng 
sanh. Ngài nói như vậy là đế đánh thức cho mình phải 
xoay lại, phải thấy tánh thôi. Chỗ này ngưòi học củng dễ 
lầm! Thấy tánh tức là Phật, nhưng là Phật gì? Phải rõ 
Phật đây là Phật nhân. Chứ không khéo, nghe nói như 
vậy, tưởng đâu là mình ngang hàng vối Phật rồi, đó là 
nguy. Nghĩa là khi thấy tánh là đầy đủ Phật nhân, nếu 
sống trọn vẹn chỗ đó thì viên mãn thành Phật quả. sống 
chưa trọn vẹn là Bồ Tát, phần giác. Còn nghe nói thấy 
tánh thành Phật, tưồng đâu mình như là Phật rồi, đó là 
bệnh. Học Thiền phải hiếu ý ngoài lời. Còn chấp theo lời 
là kẹtỗ

Chẳng thấy tánh là chúng sanh. Mê là chúng sanh. 
Thấy tánh tức là ngộ. Nếu lia ngoài chúng sanh riêng có 
Phật tánh, Phật nay ỗ đâu? Lìa ngoài cái này, riêng có Phật 
khác thì Phật đó là Phật gì? Phật của ai đó phải không?
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ở  đây Tỗ nhấn mạnh lại, chính tánh chúng sanh 
tức là Phật tánh. Trừ ngoài tánh này không có Phật có 
thể được, ngoài Phật cũng không tánh có thế được. Tức 
tánh chúng sanh là tánh Phật.

Chỗ này là chỗ đặc biệt trong nhà Phật. Chính 
tánh chúng sanh là Phật. Vậy chúng sanh không cố 
định là chúng sanh, không thật là chúng sanh, bỏi tánh 
chúng sanh là tánh Phật rồi. Và như vậy thì Phật cũng 
không cố định là Phật, mà từ chúng sanh chuyến thành 
Phật.

Như vậy để thấy rằng, chúng sanh và Phật là hai 
danh từ, nói lên hai trạng thái người đang mê, hay là 
người đã giác hoàn toànử Neu người đang mê thì đặt cho 
cái tên là chúng sanh. Người giác hoàn toàn thì đặt tên 
là Phật. Nhưng có ai chen vào trong đó, có cái thứ hai 
nào chen vào. Thí dụ như mình bây giò nếu thành Phật, 
thì có ông Phật nào chen vào trong đó? Neu có ông Phật 
nào xen vào trong đó thì sao? E rằng nguy! Nói như vậy 
để thấy chúng sanh không thật có tánh chúng sanh, 
cũng như Phật không cố định là Phật. Neu Phật mà cố 
định tánh Phật như vậy rồi, chắc mình cũng khỏi tu. Bởi 
vì Phật cố định là Phật, chúng sanh cố định là chúng 
sanh, thì mình đâu có mong gì chuyến chúng sanh 
thành Phật được.

Như vậy, cả hai đều là danh từ. Cho nên mình có 
thể chuyển chúng sanh thành Phật được. Đó là ý nghĩa 
Vô ngã. Chúng sanh vô ngã, Phật cũng vô ngã. Đen khi



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 58

thành Phật cũng không thấy có được gì nữa. Chính ý 
nghĩa Vô ngã là sức mạnh đế đưa người đi lên. Giúp cho 
mọi người đều có niềm tin để chuyển hóa. Mình dù hiện 
giờ là chúng sanh, dù là nghiệp đang sâu dày cách mấy 
đi nữa, nhưng biết rằng tánh chúng sanh không cố định, 
nên mình có quyền chuyển hết, nghĩa là mình có quyền 
tu chuyên hóa dê mà di lên. Chứ không phải như vậy 
là đòi đời thôi hết mong, đầu cần tu chi nữa. Hiểu như 
vậy mới thấy được ý sâu của Phật muốn dạy: Tánh 
chúng sanh là tánh Phật rồi! Vậy ai ai cũng đều có 
khả năng giác ngộ để vươn lên. Và như vậy chỉ còn một 
điều nữa là tạ i sao không n h ận  thôi!

Nên vua DỊ Kiến hỏi ngài Ba La Đề:
- Thế nào là Phật?
Ba La Đe đáp:
- Thấy tánh là Phật.
- Thầy thấy tánh chăng?
- Tôi thấy Phật tánh.
- Tánh tại chỗ nào?
- Tánh tại tác dụng.
- Tác dụng thế nào mà tôi chẳng thấy?
- Tác dụng hiện tiền, tự bệ hạ không thấy.
- Nơi tôi có chăng?
- Bệ hạ nếu khỏi tác dụng, đâu lại chẳng có. Nếu 

không khỏi tác dụng thì thể cũng khó thấy.
- Khi khởi tác dụng có mấy chỗ xuất hiện?
- Có tám chỗ xuất hiện.
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- Xin ngài vì tôi nói tám chỗ ấy 
Ba La Đề vì vua nói kệ:

Tại thai là thân.
Tại đòi là người.
Tại mắt là thấy.
Tại tai là nghe.
Tại mủi ngửi mùi.
Tại miệng nói bàn.
Tại tay nắm bắt.
Tại chân đi lại.
Buông ra trùm khắp pháp giới.
Thu lại chẳng đầy hạt bụi
Ngưồi biết nói là Phật tánh.
Chẳng biết gọi là tinh hồn.

Ngay trong mọi tác dụng đó đều có hiện đầy đủ. 
Nếu người khỏi tác dụng thì đều có hết, nếu không khởi 
tác dụng cũng khó thấy.

Chính chỗ đó là chỗ khó hiểu. Khởi tác dụng thì dễ 
rồi. Có thấy, có nghe, có hiểu biết thì dễ nhận. Bây giờ 
không khỏi tác dụng, thì sao? Thí dụ đang ngủ mê. Nó ở 
đâu? Cốt yếu mình tu là phải thấy dến chỗ không 
khỏi tác dụng, mói thấy tột. Nếu chỉ thấy trên chỗ khỏi 
tác dụng thi củng còn bị một lốp mê. Khởi tác dụng, là 
có dụng, có khỏi, vậy khi khỏi thì có, khi không khởi thì 
đâu thấy, tức là có gián đoạn. Còn thây tột đên chô 
không khởi đó thì lúc nào cũng hiện hữu hết. Nhưng làm 
sao thấy tột được chỗ không khỏi đó?
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Trong nhà Thiền, gọi là đến chỗ này mắt Phật cũng 
không thấy được.

Chỗ này là phải thấy được chỗ Thỗ địa không thấy 
được Nam Tuyền. Tức Nam Tuyền đến trang trại của 
Trang chủ. Khi đến, Trang chủ bày nghi lễ tiếp đón. 
Nam Tuyền bảo:

- Lão Tăng thường thưòng đi không có báo trước, 
sao ông biêt vậy?

Ông thưa:
- Vì có Thổ địa báo.
Nam Tuyền bảo:

- Lão tăng tu hành vô lực, nên bị quỷ thần xem thấy.
Thị giả đứng bên liền nói:
- Hòa thượng là bậc đại tu hành, vì sao còn bị quỷ 

thần xem thấy?
Nam Tuyền bảo:
- Trưóc Thổ địa để phần cơm.
Đa só người đọc chỗ này cứ bình luận theo chỗ thấy 

của ông Thổ địa, cho rằng ngài Nam Tuyền tu hành còn 
dỏ, nên còn bị quỷ thần xem thấy. Đó là do mình còn lấy 
phàm tình của mình lý luận. Lý luận như vậy có thấy 
ngài Nam Tuyền không? Đây là theo ông Thỗ địa mà 
thấy, gọi là thấy cái bóng của ngài Nam Tuyền, chứ đâu 
phải thấy ngài Nam Tuyền. Rồi mình cứ theo đó mà lý 
luận, đâu biết rằng ngài Nam Tuyền nói như vậy là 
muốn đánh thức mọi người. "Lão Tăng tu hành vô lực, bị 
quỷ thần xem thấy", néu ông không khéo tu hành, còn
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bị quỷ thần xem thấy, là chưa thấy tột chỗ rốt ráo kia. 
Muốn thấy tột chỗ rốt ráo là phải thấy đến chỗ ông Thố 
địa không thấy, ngầm nhắc mọi người tu hành phải thấy 
tột đến chỗ ông Thố địa không thấy kia, mới là chỗ đáng 
thấy, đáng mừng.

Nói vậy đế cho các huynh đệ hiếu chỗ Phải thấy 
tánh. Tánh tức là Phật, tánh của chúng sanh tức là tánh 
Phật, hiếu cho thật thấu, không phải chỉ hiếu trên ngôn 
ngữ thôi, hoặc chỉ thấy một chút nào đó rồi tự hào.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Neu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng 
kinh, bô thí, g iữ  giới, tinh tiên, rộng làm  phước 
được thành Phật chăng?

Đáp: Chẳng đượcỉ
Hỏi: Vì sao mà chẳng đượcĩ
Đáp: Có một chút pháp có thế dược, đó là  

pháp hữu vi, là nhăn quả, là thọ báo, pháp luân  
hôi, chang khỏi dược sanh tử, bao giờ  dược thành  
Phật đạo?

Thành Phật ph ả i thấy tánh. Neu không thấy 
tánh th ì lời nói về nhân quả .ếễ là pháp của ngoại 
đạo.

Nêu là Phật, chang tập theo pháp của ngoại đạo
P hật là người không nghiệp (không tạo tác), 

không nhăn quá.
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Chỉ có một chút pháp có thể được trọn là  chê 
bai Phật, y cứ vào đâu mà được thànhề?

Tổ muốn nhấn mạnh cho mọi người thấy, mỗi mỗi 
việc làm luôn luôn phải xoay về tự tánh thì nó có ý
nghĩa giúp mình sống trỏ về. Còn theo việc làm là hướng 
ra bên ngoài. Ngoài tánh mà khỏi làm là đều rơi vào 
trong công phu tạo tác, là sanh diệt. Nên ngoài tâm mà 
còn thấy có pháp được, là pháp ngoại đạo. Ngoại đạo là 
đạo hướng ra bên ngoài, không phải đạo chân thật, ỏ đây 
dù người tu Phật mà làm những việc đó cũng gọi ngoại 
đạo. Không phải chỉ người không tu Phật mới gọi ngoại 
đạo, ngoài tâm mà làm đều là ngoại đạo.

Nghe kỹ câu hỏi: Không thấy tánh, niệm Phật, 
tụng kinh... được thành Phật chăng?

Được thành chăng? Neu còn thấy được thành thì 
sao? Tức là thành cái gì bên ngoài, có tạo tác, nên Ngài 
nói chẳng được. Có một chút pháp đế được tức là ngoài 
tâm mà được, ngoài tâm có pháp. Đó là "pháp nhân quả" 
từ nhân đến quả, là "pháp làm thành", pháp "Thọ báo", 
làm cái này được cái kia, đó là đi trong luân hồi, chẳng 
thế khỏi sanh tử. Neu có một cái đế thành thì Phật 
không phải là Phật, mà Phật đã trở thành một cái gì 
khác rồi, không khéo là chê bai Phậtế Thí dụ bây giờ 
mình tu đế thành một vị Phật, là trỏ thành một cái gì 
khác, tức là ngoài mình rồi, là thành cái của ai rồi.

Bỏi có cái đế thành là trở  thành , thì không còn là
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Phật. Nên ở đây Tổ nói, nếu không thấy tánh nói nhân 
quả, nghiệp báo... cũng là pháp ngoại đạo thôi, tức dạy 
người ta hướng ra bên ngoài. Sự thật thành Phật là 
thành cái gì? ơ đâu mà thành?

Nhân ngày lễ Phật thành đạo vua Tống Hiếu Tông 
hỏi Thiền sư Phật Chiếu:

- Phật sáu năm khố hạnh trong núi tuyết đó là đê 
thành việc gì?

Phật Chiếu đáp:
- Sẽ bảo Bệ hạ đã quên!
"Sẽ bảo Bệ hạ đã quên" vậy thành cái gì? Thành 

"cái đã quên" thôi chứ có gì đâu. Cái mình đã quên, 
nhưng bây giờ nhớ trỏ lại, sóng trở lại thì thành Phật, 
chứ đâu có gì khác, sóng chưa trọn vẹn thì hoặc là Bồ 
tát, Thanh văn, không có gì riêng khác hét.

Phật là người không tạo nghiệp, không nhân quả.
Chỗ này nghe hời hợt dễ khiến bác không nhân quả 

luôn. Nên phải hiếu không nghiệp ở đây là không tạo 
tác. Phật ỏ đây là chỉ cho Phật pháp thân. Phật này 
không do mình tạo tác mà thành nên gọi là không 
nghiệp, cũng không nhân quả tức củng không phải là cái 
làm thành. Thuộc cái làm thành tức là thuộc sanh diệt, 
tức từ nhân đưa đến quả. Dụ như hạt gióng là nhân, kết 
trái là quả, đó là một dòng sanh diệt. Còn Phật đây 
không phải là Phật sanh diệt như vậy.

Nên nói có chút pháp có thể được là chê bai 
Phật. Y cứ vào đâu mà thành?
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Vừa thấy có một chút pháp để được là chê bai Phật, 
tức là có cái bên ngoài. Hiếu như vậy mới thấy ý nghĩa 
của Ngài đáp. Thành là thành cái sẵn thôi, chứ không có 
gì riêng khác đế được.

CHẢNH VĂN:

Vừa có dính mắc một "tăm", một "năng”, một 
"hiếu", một "thấy"thì Phật đều chang có chấp nhận.

Phật không có tr ì phạm.
Tâm tánh vốn không, cũng chang có nhơ sạch.
Các pháp là  vô tu vô chứng, không nhăn, 

không quả
P hật chẳng trì giới.
P hật chang tu thiện.
P hật chẳng tạo  ấcế
Phật chang tỉnh tiên.
Phật chang g iả i đãi.
Phật là  người vô tác.
Vừa có tâm  trụ trước mà thấy P hật thời chẳng 

chăp nhận.
Phật chang là  Phật.
Chớ khởi cái hiếu Phật.
Neu chẳng thấy được nghĩa này, th ì trong tấ t  

cả thời, trong tấ t cả cho đều là  chẳng rõ bản tâm.
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Nếu vừa có tâm trụ trước một cái gì đó, như trụ 
trưóc một tâm, một cái hay hiếu, một cái thấy, Phật đều 
chẳng chấp nhận. Bỏi vì Phật là không có Trì Phạm, tâm 
tánh vón không, không nhơ sạch, các pháp đều không tu 
không chứng, không nhân, không quả. Tức không đế cho 
mình có tâm dừng trụ  chỗ nào hết. Vì vừa có trụ là có 
động, có dời đối, nếu tai mình nghe tấ t cả mọi tiếng, mà 
nó không dừng lại một cái gì hết thì luôn luôn trôi chảy 
trong suốt, nhưng vừa dừng lại một tướng gì đó tức là bị 
dời đối theo tưỏng đó. Dụ như nghe tiếng hát, dừng lại 
nơi tiếng hát đó, là trụ nơi tiếng hát, là tâm dòi đối theo 
tiéng hát, quên mất bản tâm thường hiện tiền này rồi.

Nên Lục Tố dạy: "Đạo là thường thông lưu, chó có 
ngưng trệ"

Mình củng vậy. Thấy nghe tất cả, mà đi qua tấ t cả, 
thì ngay đó là đạo chứ gì nữa! Còn dừng lại là đi vào 
sanh tử. Hiếu chỗ này mình thấy trong kinh Kim Cang 
Phật dạy rất là hay: "Ưng vô sỏ trụ  nhi sanh kỳ tâm". 
Nên không có chỗ trụ mà sanh  tâm  kia (tâm thanh 
tịnh). Nghĩa là không trụ  sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp mà sanh tâm thanh tịnh. Lục Tố nghe giảng tới 
đây, liền tỏ ngộ, thấu suốt. Mình cũng vậy, nếu ngay 
dây mà tâm không trụ bất cứ gì hết, ngay đó là tâm 
gì? Vậy có cái gì che mò được mình? Nên ngay đó sanh 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Còn có chỗ trụ 
là thức tình chen vào, là tâm mê, tâm chúng sanh. Như 
vậy thấy nghe hét nhưng đừng dừng trở lại thì lúc nào
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củng sáng sủa. Chỗ đó là chỗ lúc nào mình cũng phải 
hồi quan phản chiếu, là chỗ bảo nhậm của người thấy 
đạo. Ngưòi thấy đạo là luôn luôn ứng dụng trong sáu 
trần, đi qua tấ t cả mà không dừng lại. Không dừng lại là 
không đế dấu vết. Trong nhà Thiền gọi là các Ngài đi 
vào nưỏc mà không dậy sóng. Hoặc như nói "chim bay 
trong không, bóng chìm đáy nưóc". Chim bay qua rồi 
không có bóng lưu lại, mình cũng vậy. Neu được đi qua 
tất cả, không lưu lại dấu vết gì thì lúc nào cũng sáng tỏ, 
lúc nào cũng là thấy tánh.

Chỗ Tổ dạy, không đế cho mình dính một cái gì hết 
thì lúc nào Phật cũng hiện tiền, còn có dính là có rơi trỏ 
lại trong mê.

Do đó, Ma Cốc có lần đi với Ngài Đơn Hà, chỉ ngọn 
núi nói:

- Tôi sẽ đi đến trong đó trụ.
Ngài Đơn Hà bảo:
- Trụ tức là trở về.
Vừa có trụ là rớt trở lại sanh tử rồi, nên phải đi qua 

hét, không có chỗ dừng lại. Câu sau nói Phật không Trì 
Phạm, không tu chứng ... là bặt hết cái thấy hai bên. 
Đây không phải bài bác, không cho mình tu hành, 
nhưng muốn cho mình quên bặt niệm tu chứng, nhân 
quả, tức niệm phân biệt đối đãi. Như vậy, mối thấu suốt 
được tâm tánh vốn không, nên cái vốn không này là cái 
mình phải hiểu cho thật kỹế vốn không, không phải là 
làm cho nó thành không, không phải quán nó thành
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không, bỗi "nó vốn không” mà. Cũng không phải dẹp cái 
có, phá cái có khiến nó thành không.

Vậy thì, đâu phải là bài bác nhân quả, hoặc là bài 
bác các pháp hữu vi, mà ngay trong pháp hữu vi đó thây 
rõ "tánh nó vốn không". Chứ nghe nói tâm tánh vón 
không, không sanh, không diệt, không cấu không tịnh, 
không tu không chứng, cái gì cũng không hét, thì không 
cần tu hành gì nữa, đó là chỗ rất nguy hiếm! Nói nó vốn 
không, không gì hét, nhưng còn ai biết ham ăn, biết ham 
ngủ đây? Còn thích ăn món ngon, còn thích mặc đồ đẹp, 
vậy vốn không là sao? Không khéo dễ bị mắc kẹt chữ 
nghĩa, tự dối mình, dối người.

Thấy được thế vốn không đó, thì mổi thấy nó là 
không nhơ, không sạch, không tu chứng. Bỏi vì nó sẵn 
như vậy, không phải do tu mà thành, không phải do 
chứng mà đượcề Không nhân không quả nghĩa là không 
phải do cái nhân mà nó sanh ra, củng không phải cái 
quả mà nó được thành, vì nó sẵn có. Đó là bặt hết những 
niệm hai bên, đối đãi. Phật là người vô tác. Do đó, vừa 
có tâm trụ trước thấy Phật, là chẳng chấp nhận. Giống 
như cái gương, tự nó trong sáng rồi, cái gì đến nó đều 
hiện ra hết. Nó hiện ra tấ t cả, mà không giữ lại cái gì. 
Như vậy mói là Phật thật hiện tiền.

Phật chẳng là Phật, chổ khỏi cái hiểu Phật.
Phật mà còn khỏi hiếu Phật nữa thì Phật thành cái 

bị hiểu rồi. Thành cái bị hiểu, là thuộc về Phật hóa thân, 
Phật ứng thân, Phật đối tượng. Nếu khồi cái hiểu Phật
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thành ra có hai ông Phật, Phật nào là Phật thật? Trong 
kinh Kim Cang nói: "Như Lai là nghĩa Như của các 
pháp" - Nó như vậy thấy như vậy, khởi hiểu thêm cái gì 
nữa là hết Như rồi.

Neu chẳng hiểu nghĩa này thì trong tất cả 
thời, tất cả chỗ chang rõ bản tâm.

Nếu không hiếu nghĩa này thì có làm gì cũng là 
làm trong cái hưống ra ngoài, trong cái tạo tác sanh diệt, 
nên không thấy được bản tâm.

Chính mình làm đó mà bị kẹt, mê trong việc làm, 
mê trên cái dụng đó, làm sao thấy được bản tâm?

CHẢNH VẤN:

Neu chẳng thấy tánh th ì trong tấ t cả thời, tấ t 
cả chô toan khởi tưởng vô tác, đó là  người tội lớn, 
người si, rơi vào trong cái không vô kỷ, lờ mờ như 
người say, chang rành rõ được tốt xấu.

Nêu muôn tu pháp vô tác, trước ph ả i thây 
tánh, sau đó mới dừng tâm  suy nghĩ theo duyên.

Nêu chang thấy tánh mà được thành Phật 
đạo, không có lẽ đó.

Có người bài bác không nhân quả, rồi thẳng  
tay làm việc ác, nói càn, nói bướng là vôn không, 
làm  ác không có loi. Người như thế là rơi vào trong 
đ ịa  ngục vô gián, mãi không có ngày ra khỏi.

Neu là người tr í  chẳng nên khởi cái thấy hiếu
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như thê.
Đây là răn những người không hiếu, rồi bài bác 

nhân quả. Vì trước nói không tu thiện, không tạo ác. 
Neu người không thấy tánh, mà khởi tưởng vô tác, đó là 
người có tội lốn, rơi vào trong cái không vô ký.

Chỗ này dễ bị lầm, nghe nói vô tác rồi buông hết, 
đê cho tâm mơ mơ màng màng, không nghĩ ngợi gì hét; 
mà mơ mơ màng màng là ngồi trong hang quỷ tối tăm, 
đó là vô minh, chứ không phải vô tác. Nên Tổ nhấn 
mạnh muốn vô tác cần phải thấy tánh. Chưa tháy tánh 
mà vọng nói vô tác là đi trong mê mò. Bởi vì sao? Vì khi 
thây tánh, trong đây dứt bặt các duyên rồi, vần rõ  ràn g  
thường biết, vẫn sờ sò dó. Như vậy vô tác đó mới 
không có lầm.

Nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma gạn hỏi ngài Huệ Khả lúc 
Ngài thưa "con bặt hết các duyên", Tổ gạn: "bặt hết các 
duyên có rơi vào đoạn diệt không?" Ngài thưa: "Không, 
vẫn rõ ràng thường biết".

Vô tác mà rõ ràng thường biết, lức nào củng sờ sờ 
sáng ngòi mới không lầm lần, không bị cái lò mò gạt. 
Chứ nói vô tác, ngồi Thiền không nghĩ gì hết, để mờ mờ, 
ngôi một hôi là gục liên, ơ  đây, Ngài nói vào cái không 
vô ký, lờ mờ như người say, chẳng rành rõ tót xắu, rất 
nguy hi êm.

Người không biết như vậy, mới bài bác nhân quả, 
lo tạo việc ác, rồi nói bướng là làm ác không có lỗi. Đây 
là người rơi vào địa ngục.
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Không thấy tánh, lại bảo xưa nay không một vật 
thì có gì nhơ, mặc tình tạo nghiệp, rồi bảo nghiệp củng 
vón không luôn. Hoặc nói bốn tánh là thanh tịnh, mình 
khởi tu đã là nhiễm rồi, chưa tu nó đã giải thoát rồi, cần 
gì tu nữa! Nói như yậy là vọng ngữ. Tại sao? Vì đó là lời 
nói suông, tự gạt mình gạt người, nếu thật sự đã là vốn 
không rồi, tại sao ăn còn thích ngon, mặc còn thích đẹp? 
Bây giờ đưa áo vải tám cho mặc đã không dám mặc rồi, 
bấy nhiêu đó đủ thấy chưa phải vón không rồi, nói vốn 
không đó là nói ngoài miệng, rồi còn thích cãi, thích hơn 
thua, thích khen chê, "vốn không" nổi không? Nên Tổ 
bảo là vọng ngữ, gạt mình, gạt người!

Nếu vốn không, cái gì biết đói? cái gì đau? cái gì 
lạnh? Nhất là cái gì biết buồn, biết tự ái? Phải xét kỹ trỏ 
lại, nếu những cái đó còn thì đừng vội nói vốn không. 
Nên phải thấy cho thật thấu suốt. Đây là Tố răn trước, 
để ngừa mình chỉ hiếu trên lý, nói bưóng rồi tạo nghiệp, 
hoặc làm lỗi rồi biện hộ để che, đó là rơi vào địa ngục hác 
ám. Nên người trí không khỏi cái hiếu như vậy. Trí ỏ đây 
không phải là trí theo thế gian, mà chỉ cho người hiếu 
được lẽ thật trong đạo.

Trong thiền Nhật Bản có kể chuyện ngài Tầy Hành
Bấy giờ có Ngài Phổ Hiền hóa thân làm cô kỹ nữ. 

Tây Hành là vị Thiền Sư, và cũng là vị Thi Tăng - vị 
Tăng có tâm hồn thi sĩ, nên Ngài sóng rát là phóng 
khoáng. Trên đưồng lang bạt khắp nơi tại xứ Nhật, một 
hôm Ngài đến vùng Oshaka, vùng của cô kỹ nữ này ỏ.



HUYẾT MẠCH LUẬN 71

Đen nơi trời đã tói, Ngài không tìm được chỗ tá túc, nên 
Tây Hành mới đến gõ cửa nhà cô kỹ nữ này. Cô từ chôi, 
bảo trong nhà tôi chỉ có một mình, không cho vào nhà. 
Ngài Tây Hành làm một bài thơ đưa vào:

Khi tôi chưa từ bỏ cõi đời
Tim nàng cũng nên rắn lại
Giờ sao hất hủi tôi
Chỉ một dèm trần gian huyễn mộng!
Cô cũng khăng khăng cương quyết từ chối, làm bài 

thơ đáp lại:
Biết Ngài đã từ bỏ trần gian 
Nhưng xin Ngài hãy tưỗng 
Dửng tâm niệm khăng khăng 
Xem trần gian là huyễn mộng!
Ngài Phố Hiền hóa thản như vậy, nhưng trong việc 

làm có ý nghĩa, chứ không phải tùy ý. Trần gian huyễn 
mộng, là trên cái lý thôi, nhưng trong sự sống chưa phải 
thật sự là huyễn mộng, chớ vội một bề hành động ngang 
bướng, trái phép tác! Nếu thật sự là huyễn mộng thì ỏ 
ngoài trời củng là huyễn mộng, cần gì phải đòi vào nhà? 

CHẢNH VĂN:

Hỏi: Neu mọi động dụng, trong tấ t cả thời đều 
là  bản tâm, th ì khỉ sắc thăn vô thường, vì sao 
chang thây bản tâm?

Đáp: Bản tăm  thường hiện tiền, ch ỉ ông chẳng  
thấy.
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Câu hỏi là, nếu mọi hành động, tạo tác như làm việc, 
đi đứng, tới lui, qua lại trong tất cả thòi, tất cả chỗ đều là 
bản tâm, vậy khi sắc thân này vô thường thì bản tâm ở 
đâu, sao không thấy? Chính chỗ này phải gạn lại cho thật 
kỹ không khéo hiếu lầm. Neu nhận mọi hành động đều là 
bản tâm, khi sắc thân vô thường nó ở đâu? Nhận là phải 
nhận cho thật thấu, thấy cho thật kỹ, chứ không, nhận 
sác thân sanh diệt làm cái chân thật, thì nguy!

Sự thật khi sác thân vô thường, nó cũng đâu có mất 
đi đâu. Cái gì còn biết chẳng thấy? Cái gì biết hỏi? Như 
chuyện của Thiền Sư Vô Căn bị đốt cháy, chết rồi mà còn 
đi tìm hỏi "Ta ở đâu? Ta ở đâu?" Cái gì đi tìm hỏi: "Ta ở 
đâu?" Cái đó có mất đâu? Nên ở đây Tố nói bản tâm vẫn 
thường tự hiện tiền mà ông tự chẳng tháy thôi.

CHẢNH VẮN:

Hỏi: Tâm vẫn thường hiện tiền, vì sao mà 
chẳng thấy?

Sư hỏi: Ông có từng nằm mộng chăng ?
Đáp: Từng nằm mộng.
Sư hỏi: Ngay khi nằm mộng đó là  bản thân  

ông chăng?
Đáp: Đúng là  bản thân tôi.
Lại hỏi: Ngay khỉ mộng, nói năng động dụng  

của ông là khác hay chang khác?
Đáp: Chẳng khác.
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Sư nói: Nếu chẳng khác, th ì thân này là  pháp  
thân sẵn của ông, tức là  bản tâm  ông. Từ vô th ỉ 
kiếp đến nay vẫn chẳng khác, chưa từng có sanh 
diệt, đến đi, chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng sạch, 
chẳng nhơ, chẳng tốt, chang xâu, chang lạ i chang 
qua, cũng không ph ả i trái, củng không tướng nam  
tưởng nữ, củng không tăng tục, già trẻ, không 
thánh không phàm, củng không Phật, không chúng 
sanh, không tu chứng, không nhân quả, không gân  
cốt, không tướng mạo, giống như hư không, nắm  
chẳng đưực, bỏ chẳng được. Núi sông tường vách 
không ngăn nối, ấn hiện lại qua, thân thông tự  tại, 
vượt núi ngũ uan, qua dòng sanh tử, không một 
nghiệp nào trói buộc được pháp thân  âyắ

Chỗ này coi chừng lầm, cho thân trong mộng là 
pháp thân thì nguy! Thân trong mộng làm sao là pháp 
thân được! Sao gọi là "Chính đó là bản thân ông?" Đây 
Tố muốn dạy, ngay khi mộng là chẳng rời bản thân đang 
nằm trên gối. Tức ngay khi mộng chẳng rời thân đang 
hiện tiền đó. Cũng như vậy, ngay khi mình mê, nói năng 
qua lại đây cũng không rời tự tánh, một phen mình nhổ 
lại là xong thôi. Nên các vị có công phu thuần thục rồi, 
thì ngay khi một câu nói, động dụng gì đó các Ngài liền 
nhó trỏ lại, là sẵn hết. Vậy ngay khi tới lui qua lại hằng 
ngày, trong tướng Tăng tục đó, trong những tưóng sai 
biệt như vậy, có cái vô sai biệt. Cái đó bặt mọi tướng trạng.
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Mình khéo thấy, phải ngay tướng sai biệt dó 
thấy trỏ lại cái vô sai biệt. Nghĩa là ngay khi mình 
mê, cũng không ròi tự tánh trong đó, không phải bỏ cái 
này đi tìm cái gì khác. Tức ngay đó thôi, chứ không phải 
nhận thân trong mộng là pháp thân thì coi chừng!

Hiếu vậy, đọc kinh Kim Cang, mới thấy chỗ phó 
chúc của Phật. Vào đầu kinh Kim Cang, gần tới giờ thọ 
trai, Phật ôm bình bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. 
Khất thực xong, về dùng cơm, rửa bát, rửa chần, trải toà 
ngồi. Chỉ như thế đó thôi, chưa nói câu nào hết, nhưng 
Ngài Tu Bồ Đề tán thán: "Thật là ít có! í t  có! Thế Tôn 
khéo hộ niệm các vị Bồ tát, khéo phó chúc các vị Bồ tát!". 
Phật chưa nói câu nào mà phó chúc, hộ niệm chỗ nào? 
Chưa nói câu nào mà Ngài khen ngợi, là khen ngợi cái gì?

Neu khéo thấy, phải thấy lại chỗ ngay khi Ngài ăn 
cơm, rửa bát, rửa chân, trải tòa, trong mọi hành động đó 
đã phó chúc rồi. Nghĩa là trong mọi cử chỉ, trong mọi 
hành động của Phật đều sáng ngời hết. Bỏi Phật luôn 
luôn sóng trong "Tâm Vô Thượng" của Ngài, luôn luôn ở 
trong chánh giác. Nên mọi cử chỉ, mọi hành động đều ở 
trong chánh giác, hành động nào, cử chỉ nào củng đều 
đầy đủ ánh sáng Bát Nhã. Ngài Tu Bồ Đề do thấy được 
nên tán thán, phó chúc là phó chúc ngay chỗ đó, hộ niệm 
ngay chỗ đó. Bây giò, khéo xoay trở lại, nhận ra ngay 
mọi cử chỉ đầy đủ ánh sáng Bát Nhã, thì đó là chỗ Phật 
khéo phó chúc chứ gì! Đó là chỗ Phật luôn luôn hộ niệm, 
là chỗ sóng của chư Phật, là chỗ sống của chư Bồ tát.
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Nên ngay trong chỗ sống hằng ngày dă là chỗ Phật 
phó chúc cho mình, chỉ tại mình chưa khéo nhận thôi.

Đoạn sau kinh Kim Cang Phật lại nói: "Nhược kiên 
chư tướng phi tưóng tức kiến Như Lai". Nếu thấy các 
tướng không phải tưóng liền thấy Như lai.

Mình thấy suốt qua các tướng tới lui qua lại là liền 
thấy Như Lai.

Còn mình bám trên tướng tói lui qua lại là sanh 
diệt. Thấy thấu qua các tưống đó, tức ngay tưóng mà 
tháy phi tướng, thấy thấu qua nguồn sáng phát ra 
mọi dộng dụng dó, nó luôn hiện hữu có mặt thì liền 
thấy Như Lai. Cũng vậy, ngay nơi mọi cử chỉ, mọi hành 
động, tạo tác hằng ngày, mình khéo thấy trỏ lại ánh 
sáng trong đó, liền thấy pháp thân chân thật, đó gọi là 
thấy bản tâm, thì lúc nào cũng hiện tiền. Nên Tố đáp 
bản tâm thưòng hiện tiền  mà ông chẳng tự thấy 
thôi. Bản tâm đó từ vô thỉ kiếp đén nay cùng vói ông 
không khác, chưa từng có sai biệt gì, không sanh, không 
diệt, không thêm không bót, không tướng nam nữ gì hết. 
Chỗ đó vách đá không ngăn ngại, thần thông tự tại. 
Thấy được chỗ đó là thấy lẽ thật, cái này  th ấ u  qua  cả 
nú i ngũ  uẩn, núi ngũ uấn cũng không che đậy được nó, 
vượt qua cả sông sanh tử, tấ t cả nghiệp cũng không bó 
buộc được pháp thân này. Nghĩa là dù cho người tạo 
nghiệp sâu dày, thì nó cũng tỏi lui qua lại như thưồng, 
mà có tới lui qua lại là nó vẫn có ngầm hiện trong đó, 
đâu có bó buộc nó, nhưng mình không thấy được!
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CHẢNH VẤN;

Tâm này vi diệu khó thấy. Tâm này chẳng 
đông với sắc tâm. Tâm này người đều muốn thấy 
được nó, trong ánh sáng dó, giơ  tay động chân như  
sô cá t sông Hăng mà khi hỏi tới, thảy đều nói 
chẳng được. Giống như người gỗ, thảy là tự  mình 
thọ dụng nhân đâu mà chẳng b iế tĩ

P hật nói: Tất cả chúng sanh trọn là  người mê, 
nhân dãy mà tạo nghiệp, rơi vào trong sanh tử, 
muôn ra lạ i vào, ch ỉ vì chẳng thấy tánh.

Vậy trong đó nó tới lui qua lại đầy đủ, mà tại sao 
không thấy được? Tổ nói vì tâm này vi diệu khó thấy. 
Bởi vì nó không phải là cái bị tháy, nên muốn thấy nó 
mà không thấy được, song nó luôn luôn hiện tiền, có mặt 
với mình không lúc nào rời. Lý do thứ hai là vì tâm này 
không đồng vói sắc tâm. sắc tâm là tâm đối đãi, 
thuộc về tâm có hình tướng. Bản tâm này không đồng 
với sắc tâm đó, nên không thế thấy được nó.

Trong ánh sáng của bản tâm dó, gid tay động 
chân vô số làn n h ư  số cát sông Hằng, từ đòi này 
qua kiếp nọ n h ư  vậy, khi hỏi đến thảy đều nói 
chẳng đước.

Từ trong ánh sáng đó mà giơ tay động chân, làm gì 
cũng không rời ánh sáng đó, mà khi hỏi đến nói chẳng 
được, gióng như ngưòi gỗ. Thứ hai thảy đều là tự mình
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thọ dụng, không ai khác chen vào trong đó, nhân đâu mà 
chẳng biết?

Giơ tay động chân, ai xen vào trong đó giơ tay động 
chân? Đó là cái thọ dụng của mình, tại sao hỏi đến lại 
không biết? Tỗ nói thật là hết tình! Phải như có người 
nào khác, thí dụ bị ma nhập hỏi đến không biết còn tạm 
được. Bây giờ sáng suốt, không ai chen vào, vì sao hỏi 
đến không biết, có đau không? Nên nói tấ t cả chúng 
sanh trọn là ngưòi mê. Mình làm, mình sóng, qua lại đầy 
đủ mà hỏi đến thì không biết. Mê! Mê nên nhân đây mới 
tạo nghiệp rơi vào sanh tử, muốn ra lại vào, tức muốn 
thoát ra, nhưng thoát ra rồi lại rơi vào nữa. Tố nói, bỏi 
vì không thấy tánh, không thấy được căn bản đó. Như tu 
muốn ra khỏi sanh tử mà không ra nối, do không thấy 
căn bản cứ khỏi tưỏng đế mà tu, đi trong cái tưỏng làm 
sao ra khỏi sanh tử được. Có nhiều người tu công phu 
lắm, ngày ăn một bữa, nhưng đâu có ra khỏi sanh tử 
được, vì cũng còn tâm tạo tác. Hoặc như, ngoại đạo, tu 
còn khố hạnh gấp mấy lần mình nữa. ơ  Ân Độ có ngoại 
đạo tu đứng một chân, rồi vô núi Tuyết cỏi trần, ngồi 
thiền, nhưng cuối cùng cũng rơi vào sanh tử luân hồi, vì 
lấy cái tưởng mà tu thôi, chứ không thấy được căn bản đó.

Bởi tưởng là cái sinh diệt, lấy nhân sanh diệt đế tu 
thì được cái quả sanh diệt. Nên căn bản là phải thấy tánh.
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CHẢNH VẰN:

Chúng sanh nếu chẳng mê, nhăn đău hỏi đến 
việc trong đó không có một người hiếu được? Tự nhà 
mình giơ tay động chăn nhân đâu mà chẳng biết?

Nên bỉêt lời thánh nhăn nói chang lầm, người 
mê chang tự  hiếu thôi.

Và nên biêt, diêu này khó sáng tỏ, chỉ mình 
Phật mới hay lãnh hội được pháp này, ngoài ra trời 
người và những chúng sanh .ế. trọn là chẳng tỏ rõ.

Nêu tr í  tuệ m à sáng tỏ th ì tâm  này gọi là  pháp  
tánh, cũng gọi là  g iả i thoát, sanh tử  cũng chẳng 
trói buộc được, gọi đó là  Đại Tự Tại Vương Như  
Lai, cũng gọi là  B ất tư  nghi, cũng gọi là  Thánh 
Thế, củng gọi là  Trường sanh bất tử, cũng gọi là  
Đại Tiên, tên tuy chang đong, nhưng thế chỉ một.

Đây Tỗ nói rõ lại, tấ t cả chúng sanh đều là ngưòi 
mê, nếu không mê, vì sao hỏi đén việc trong đó không 
đáp được?

Ngài đặt lại vấn đề: việc đó là tự nhà mình giơ tay 
động chân nhân đâu mà không biết được?

Nó rõ ràng hiện hữu sờ sờ đó. Tại mình mê không 
tháy thôi, chứ không phải lời thánh nhân nói không 
thật. Nên căn bản là mình thấy được cái mê này, thì 
thấy được góc gác giác ngộ ngay đó. Tự mình giơ tay, tự 
mình động chân, mà hỏi đến không biết. Vậy mê chỗ
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nào? Thấy tột chỗ đó là xong chuyện. N hập th ấ t  bốn 
mưdỉ chín ngày mà tham cho thấu chỗ mê này ỉà 
đủ  rồi. Rõ ràng như vậy thôi!

Có lần ngài Thạch Sương ngồi trong phương 
trượng, có vị Tăng đến hỏi:

- Cách nhau mấy tấc vì sao không thấy mặt thầy?
Ngài ngồi trong phương trượng, vị Tăng đứng bên

cửa số nên hỏi như thế.
Ngài Thạch Sương đáp:
- Ta nói khắp hết chẳng từng giấu.
Sau vị Tăng đến Tuyết Phong, thuật lại việc trên, 

hỏi ý chỉ của Thạch Sương thế nào. Tuyết Phong bảo:
- Chỗ nào chẳng phải Thạch Sương!
Thạch Sưtíng bảo: "Ta nói khắp hết chưa từng 

giấu", tại ông không thấy thôiử Không thấy là lỗi tại ông, 
chứ ta chưa từng có giấu diếm.

Củng vậy, Phật Tổ các Ngài nói hết rồi, chưa từng 
giấu diếm gì. Không thấy là tại mình chưa chịu nhận 
thôi. Bởi vì đó là cái rõ ràng nơi mình. Giơ tay mình cũng 
giơ tay được, động chân mình cũng động chân được, cái 
đó có ai cản mình, ai giấu mình?

Vậy Tố dạy, bản tâm đó luôn luôn thường hiện tiền 
nơi mình, nhưng tại mình chẳng thấy, cũng giống như 
trong mộng. Tới lui qua lại, chỉ nhó cái trong mộng thôi, 
quên mất cái thân đang nằm trên gối. Nếu ngay khi tới 
lui qua lại mà khéo tỉnh, thì ngay đó đủ hết, không rời 
bản thân sẵn nơi mình.
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Và nên biết, điều này khó sáng tỏ, chỉ mình 
Phật mới hay ỉãnh hội, ngoài ra trời ngxtòi và 
những chúng sanh... trọn là chang tỏ rõ.

Như vậy là mình mất phần rồi sao? Chỗ này mình 
phải hiếu ý ngoài lời, đây To dẫn ý trong kinh Pháp Hoa: 
"Pháp khó hiếu ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó, chỉ có 
Phật cùng Phật mới có thế thấu tột...". Lại nói "giả sử khắp 
thế gian đầy mười phương cõi đều như Xá Lợi Phất, cùng 
chung suy lường, cũng không rõ trí Phật."

Sở dĩ mình không rõ biết, lỗi tại "suy lưòng", chứ 
không phải nói như vậy là chỗ này chỉ có Phật cùng Phật 
mói biết được thôi, mình không có phần. Neu mình không 
có phần, Tố giảng dạy là giảng dạy cho ai?

Phải bặt những tâm suy lường của chúng sanh này, 
mổi thầm hợp được chỗ đó, nên chỉ Phật cùng Phật mới 
biết được.

Tâm này nếu sáng tỏ, thì tâm này đủ thứ tên, gọi 
nó là pháp tánh cũng được, gọi nó là giải thoát cũng 
được, gọi là Đại Tự Tại Vương Như Lai, gọi là Bất tư 
nghi, Thánh Thể, Trường sanh bất tử, Đại Tiên cũng là 
nó thôi. Bao nhiêu tên, nói nó là gì cũng được, chỉ đừng 
mê thôi! Còn nói tên này tên kia, rồi mình mê theo tên 
là quên mất gốc. Nên ngài Lâm Te nói đó là "những 
chiếc áo", tên là những chiếc áo. Áo không biết cử động, 
chỉ người hay mặc áo mới biết cử động. Ngưòi đó có 
nhiều thứ áo: áo thanh tịnh, áo Bồ đề, áo Niết bàn, áo 
Phật, áo Tổ, mình phải thấy lại "ngưòi mặc áo"-
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Đây cũng vậy, tên có nhiều thứ tên, nhưng mình 
đừng kẹt trên những thứ tên đó. Tên tuy chẳng đồng, 
nhưng thế là một, phải thấy được chỗ không hai đó mối 
là khéo thấy.

CHẢNH VẤN:

Thánh nhân phân  biệt mọi thứ  đều là  chẳng  
lìa  tự  tâm. Tăm lượng rộng lớn, ứng dụng vô cùng: 
ứng với m ắt th ì thấy sắc, ứng với ta i th ì nghe tiếng, 
ứng với mủi th ì ngửi mùi, ứng với lưõi th ì biết vị, 
cho đến tấ t cả động dụng thảy đều là  tự  tâm.

Nên nói sắc Như Lai vô tận , tr í  tuệ cũng lại 
như thê. Sắc vô tận là  tự  tâm, tâm  thức hay phân  
biệt tâ t cả, cho đên mọi động dụng đều là  tr í  tuệ. 
Tăm không có hình tưởng, tr í  tuệ cũng vô tận, nên 
nói sắc Như Lai vô tận, tr í  tuệ cũng lạ i như thế.

Thánh nhân phân  biệt mọi thứ, đều là  chẳng 
lìa  tự  tâm.

Đó chính là chỗ mình phải thấy, nếu là thánh 
nhân phân biệt mọi thứ, phân biệt tá t cả đều là không 
rời tự tâm. Còn mình thì sao? Phân biệt cái gì là dính với 
cái đó, nên mất tự tâm.

Nên kinh Duy Ma Cật nói: "Phân biệt tắ t cả pháp, 
mà nơi nghĩa đệ nhất vẫn chẳng động".

Ngài Huyền Giác thì nói: "Phân biệt mà chẳng phải
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ý". Phân biệt tấ t cả mà không phải ý, đó mói là chỗ sống 
của mình. Biết cái này, biết cái kia, biết hết tấ t cả nhưng 
không rời ngay nguồn gốc, là thế đang biết. Biết cái gì, 
phân biệt cái gì nhưng luôn luôn có mặt ngay trong tất 
cả, như vậy là không có mê. Còn biết cái này, mà mình 
vắng mặt chỗ đó là mê chỗ đó. Phân biệt cái này, mình 
lo phân biệt trên cái tướng đó thôi nên mất mình trong 
đó, là mê. Còn phân biệt tấ t cả mà mình vẫn luôn luôn 
có mặt chỗ đó, là đâu có mê. Nên phân biệt hết mà 
không rời tự tâm. Như vậy, lúc nào cũng sáng ngời.

Tâm lường này rộng lốn không có giối hạn, 
ứng dụng không cùng, ứng vối mắt thì thấy sắc, 
ứng vổi tai thì nghe tiếng, ứng vổi mũi thì ngửi 
mùi. Tức trong mọi động dụng đều là tự tâm ứng ra, đều 
từ ánh sáng đó mà phát ra, vậy có chỗ nào lại thiếu sót 
đâu? Còn mình, bỏi vì chỉ nhìn trên tưóng sanh diệt thôi 
nên thấy có sanh diệt. Động dụng thì mình chỉ kẹt trên 
tưống động dụng. Có động thì có tịnh, mà có động có tịnh 
là có sanh có diệt. Như thấy sắc, có sác thì có thấy, 
không sác thì không thấy, đó là theo tướng sanh diệt. 
Nghe cũng chỉ là trên tướng, nên có tiếng thì nghe, 
không tiếng không nghe.

Còn bây giò thấy trên cái nguồn phát ra mọi động 
dụng thấy nghe đó thì lúc nào cũng có m ặ t .

Cái đó đâu có sanh diệt. Đó mối là tâm lượng rộng 
lớn, không ngằn mé. Như vậy mới thấy trong mọi động 
dụng, thấy nghe đều đủ hết, nhưng phải khéo ngay
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tưống động dụng thấy lại cái thế đó, còn nhận trên tướng 
dụng là nhận cái sanh diệt.

Trong tất cả thời chỉ là dứt đưòng nói năng 
tức là tự tâm.

Trong tấ t cả mọi động dụng đó mà dứt đường nói 
năng mới là tự tâm, chứ nhận bừa trên tưóng sanh diệt 
đó là tự tâm thì nguy. Nghĩa là ngay tưóng động dụng 
đó mà phải thấy tới chỗ bặt ngôn ngữ kìa, còn ỏ trên đó 
mà suy tư cũng là phân biệt thôi, cũng nằm trong sanh 
diệt.

Ngài Huyền Sa bảo: "Từ vô lượng kiếp đến nay 
nhận thức thần".

Bỏi vì chỗ đó, Bà La Môn cũng nói do Thần Ngã 
nên mới có nhướng mày chóp mát, nếu mình nhận là tự 
tâm thì giống Thần Ngã rồi. Nên chỗ này Tố nói tiểp 
câu: "phải dứt đường ngôn ngữ", thấy đến chỗ bặt ngôn 
ngữ, mới thấy được chỗ tột này, chứ không phải chỉ dừng 
trên tướng.

Nên nói sắc Như Lai là vô tận, trí tuệ củng 
n h ư  thế.

Sắc Như Lai vô tận là sao? Tức đế chỉ cho không có 
một hình tướng nào cố định, đâu đâu cũng là hiện hình 
của Như Lai, nên vô tận. Nói sắc đó không phải là có sắc 
tướng, nói vậy đế cho mọi người không có kẹt, nếu nói 
Như Lai không hình tướng, người ta lại kẹt vào một bên 
đoạn diệt, cho nên nói sắc, nhưng là vô tận, nghĩa là 
nói sắc mà không có sác. Cái đó nó vẫn có mặt khắp mọi
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nơi, nhưng không có một hình tưóng gì, chứ không phải 
hoàn toàn không có gì hết, không kẹt một bên. Ngay nơi 
mọi sắc tưống hiện bày trưóc mặt, mà thấy tột được Như 
Lai trong đó, chứ không phải gạt bỏ hết mọi tướng đó 
mới thấy được Như Lai.

Trí tuệ cũng vậy, ỏ chỗ nào cũng tháy được ánh sáng 
trí tuệ, nếu khéo vượt qua mọi hình sắc, mọi sắc tướng.

Sắc vô tận là tự tâm, tâm thức hay phân biệt 
tất cả, cho đến mọi động dụng đều ỉà trí tuệ, tâm  
không hình tướng, trí tuệ cũng vô tận, nên nói săc 
Như Lai vô tận, trí tuệ cũng lại như thế.

Vậy trong mọi hiện tướng có mặt nơi đây đều là 
hiện tướng của Như Lai, trí tuệ cũng nằm sẵn trong đó, 
chứ không phải rời cái này đế đi tìm trí tuệỗ Đe thấy rõ, 
ngay trong thấy nghe hiếu biết đầy đủ tri kiến Phật 
trong đó, nhưng phải thấy đến chỗ ngôn ngữ không thế 
nói đến, chỗ tâm suy nghĩ không tới, ngay đó đầy đủ.

CHẢNH VẤN:

Sắc thân bấn đạ i tức là  phiền não. sắ c  thân  
tức có sanh diệt. Pháp thân không có cho trụ. v ì  
pháp thăn Như Lai chẳng có cho đối khác.

Kỉnh nói: Chúng sanh nên biết Phật tánh vôn 
tự  có sẵn.

N gài Ca Diếp chỉ là  ngộ được bản tánh.
Bản tánh tức là  tâm. Tâm tức là tánh. Tánh
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tức là  tăm  đằng với chư P hật này.
Phât trước P hăt sau chỉ truyền tăm  này.
Trừ ngoài tâm  này ra, không Phật có thế được.

Sắc thân bón đại này là chỗ sanh ra phiền não, từ 
nghiệp mà đến, bỏi từ nghiệp tạo, nên có ra rồi mình 
bám chắc vào sác thân đó, bám vào ngã, sanh ra phiền 
não. Do đó sắc thân thuộc về sanh diệt, còn pháp thân là 
thường tru, là không có chỗ trụ. Nghe nói thường trụ  rồi 
mình tưởng là nó luôn luôn có mặt hiện trước mắt là 
lầm; ỏ đây Ngài nói thường trụ  mà không có chỗ trụ  thì 
mói đúng. Còn nghe nói thường trụ mà nghĩ đến có chỗ 
trụ  là trái vói nghĩa thưòng trụ. Bỏi vì có chỗ trụ  là dòi 
đối, không chỗ trụ là không bám chác vào chỗ nào hết, 
kinh Kim Cang gọi là "vô sồ trụ  Vô sỏ trụ  đó gọi là 
thưòng trụ, nó luôn luôn hiện tiền. Còn có chỗ trụ  là 
mình quên mất cái hiện tiền mà bám vào trong đối 
tượng, đi vào trong sáu trần, chính đó là mất mình rồi.

Pháp thân Như Lai chẳng có đổi khác.
Sắc thân là cái sanh diệt, phải thấy thấu được pháp 

thân thưòng trụ mà không chỗ trụ này, đó mới là cái 
không có biến đối, không có đối khác.

Kỉnh nói: Chúng sanh nên biết Phật tánh vốn 
tự có sẵn. Ngài Ca Diếp chỉ là ngộ đưtíc bản tánh. 
Bản tánh tức là tâm. Tâm tức là tánh. Tánh tức là 
tâm đồng vối chư Phật này. Phật trưốc Phật sau 
chỉ truyền tâm này.
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Tâm đồng vói chư Phật, là tâm nào đồng vối chư Phật?
Các vị Tổ, Thiền Sư khi tỏ ngộ rồi nói ra đều khế 

hợp vói chư Phật dù cách bao nhiêu đòi, bởi vì khi tỏ ngộ 
được là tỏ ngộ tâm không khác đó.

Bỏi vậy, ai bảo rằng chứng đạo rồi, mà cái thấy còn 
sai biệt với Phật vói Tỗ, lại vỗ ngực thì mình biết rằng 
cái thấy đó chưa thật tột, chưa triệt.

Phật trước, Phật sau chỉ truyền tâm này thôi. 
Nghĩa là sao?

Phật trước Phật sau chứng đạo là chứng cái gì?
Chứng ngay tự tâm này chứ không gì khác. Bỗi 

chứng ngay tự tâm vón đồng này, do đó chỗ chứng không 
khác, các Ngài dễ cảm thông nhau, chỗ thấy không hai.

Tổ Ca Diếp gọi, ngài A Nan: - Dạ. Tổ bảo: "Cây 
phướn trưóc chùa ngã". Đó là truyền tâm khéo. Các Tổ 
sau này không nói như vậy nhưng khai thị cho ngưòi 
cũng gióng gióng.

Như ngài Hoàng Bá gọi ông Bùi Hưu, cũng là ý đó, 
nhưng mà linh động, sáng tạo chứ không theo một 
khuôn. Ngài Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: "Chúng sanh 
nghiệp thức mênh mang, ông làm sao biết họ có hay 
không có". Ngay đó có ông Tăng đi qua, Ngưỡng Sơn liền 
gọi, ông Tăng xoay đầu lại. Ngưỡng Sơn bảo: "Đó là 
nghiệp thức mênh mang không gốc có thế tựa". Khéo 
nhận thì thấy ý trên. Các Ngài chỗ thấy gióng nhau, nói 
ra liền hiếu nhau.

Còn mình thấy được phần nào, mà cái thấy của
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mình còn khác biệt với Phật, vói Tổ, vối các Thiền Sư, 
đôi khi còn phân tích, chỉ trích ra, tưởng mình hay, 
nhưnẹ không ngờ cái thấy của mình chưa đến!

ở  đây Tổ bảo, nếu khéo thấy, chỗ thấy đồng với chư 
Phật, Phật trưóc Phật sau chỉ truyền tâm này, ngoài 
tâm này không Phật có thể đượcể Nếu có gì đế được là 
Phật bên ngoài.

CHẢNH VẤN:

Chúng sanh điên đảo nên không biết rõ tâm  
mình là  Phật, rồi hướng ra bên ngoài tìm  cầu, trọn  
ngày lăng xăng niệm P hật le Phật, P hật ở đâu? 
Chẳng nên khởi những cái thấy như thê.

Chỉ biết tự  tâm, ngoài tăm  không có P hật nào 
khác nữa.

Kỉnh nói:”Phàm cái g ì có tướng đều là hư vọng”.
Lại nói : Ngay cho này đây tức là  có Phật, tự  

tâm  là Phật, chớ nên đem Phật le Phật, dù là có 
tưởng mạo Phật, Bo tá t bỗng hiện ra trước quyết 
củng chẳng cần lễ kính. Tâm ta  von là  rông lăng, 
quyết không có những tướng mạo như thê.

Neu chấp tướng là  ma, trọn rơi vào đường #àề 
Neu là  huyền từ  tâm  dấy khởi tức chang cần le. 
Người lễ th ì chẳng biết, người biết th ì chang le. Le 
th ì liền bị ma thu nhiếp, e người học không biết, 
nên biện rõ như thê.
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Chúng sanh do không nhận được tự tâm của mình 
là Phật, nên mối chạy ra, rong ruối tìm cầu bên ngoài. 
Tìm lăng xăng cả ngày, chỉ là niệm Phật lễ Phật bên 
ngoài thôi.

Ngài đặt câu hỏi lại: "niệm Phật, lễ Phật nhưng 
Phật ỏ đâu mà lễ?". Đây muốn nhấn mạnh đế mình thấy 
lại Phật thật.

Thay vì mình lo niệm Phật ỏ đâu đâu, còn chính 
"cái đang niệm" là cái gì, mình lại mê. Thay vì niệm 
Phật, mình "niệm lại cái đang niệm" là thấy Phật thật, 
khỏi qua Tây phương.

Chẳng nên khỏi những cái hiếu như the!
Vì sao? Khỏi thấy tức là đã sai rồi. Vì khỏi thấy là 

thấy cái gì rồi, mà thấy cái gì là thuộc về tướng, là đối 
tượng nên dù thấy đó là Phật hào quang củng không 
phải thật. Căn bản là chỉ biết tự tâm thôi, ngoài tâm 
không có Phật nào khác đế được. Có được là Phật của ai 
rồi, đây là phải thấy rõ trỏ lại nơi chính tự tâm mình, đó 
mới là Phật chính mình. Nói rõ đế các huynh đệ không 
có lầm, nhất là người tu Thiền.

Tố dẫn kinh Kim Cang "Phàm sỗ hữu tướng giai thị 
hư vọng".

Chính chỗ này người tu Thiền phải luôn luôn nhớ 
kỹ, "cái gì có tưống đều là hư vọng". Do vậy khi ngồi 
Thiền, tâm mình yên lặng, thanh tịnh, có thấy gì đều là 
có tưóng, mà có tướng đều là hư vọng không thật, đừng 
có vội chấp vào đó rồi cho rằng mình được cái này, được
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cái kia. Đó là nguy!
Cho đến ngồi Thiền thấy tâm mình yên lặng, thanh 

tịnh rất là an vui, liền nhận đó là tâm Phật của mình, 
vẫn lầm như thườngế Vì khi thấy nó an ổn thanh tịnh, 
cũng thuộc về tưóng bị thấy.Tưống yên lặng, thanh  
tịnh là  đối đãi vối tưống động, chứ có gì đâu! Thay vì 
lâu nay mình sống vói tâm động, động thì có tưóng này 
tưóng kia. Những tưổng động đó yên lại rồi gọi đó là 
tưóng thanh tịnh, nhận tướng thanh tịnh đó là mình, là 
vẫn còn một lớp mê mờ, nên chưa thế sống dậy được. 
Phải vượt qua tướng yên lặng, thanh tịnh đó nữa, mói 
gọi là không động tịnh. Còn tưóng yên lặng thanh tịnh 
đó khi công phu mình yếu, nó quên tưóng yên lặng đó, 
thì động trở lại thôi.

Nên đây phải khéo nhận, tế nhị, chứ vội thấy được 
cái yên lặng, vỗ ngực coi như mình ngộ đạo, tự tâm hiện 
tiền, thì nguy!

Nên câu này phải nhó kỹ, "Phàm sỗ hữu tướng, giai 
thị hư vọng", có tướng đều là hư vọng, hoặc là tưống 
động, hoặc là tướng tịnh, hoặc là tưóng có, tưóng không 
gì, tưóng Không cũng là .tưóng, đối vói tưóng Co' phải 
vượt qua tướng không nữa, mói thật chính nó.

Tố nói thêm," ngay chỗ này đây, tức có Phật rồi", 
còn gì phải thấy nữa! Vậy ngay chỗ mình ngồi đây có 
Phật không? Còn niệm cái gì? Niệm cái gì là bỏ ngay cái 
hiện tiền. Mỗi người ngay chỗ này đều có đủ hết, đây là 
chỗ ngài Lâm Tế nhắc đi nhắc lại: "Cái ông đang nghe
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pháp", nó hiện tiền rõ ràng không chút gì lầm lẫn. "Cái 
đó", ai xen vào trong đó mà nghe? Nghe mà thuần là 
nghe thôi, thì đó là ai? Còn mình chưa nghe được như 
vậy, nghe mà còn lẫn với tiếng, đồng hóa cái nghe với 
tiếng, nên cái nghe lẫn với cái có nghe, bị nghe. Thấy 
được chỗ đó là thấy ngay đây tức có Phật, tự tâm là Phật 
rồi, chẳng nên đem Phật lễ Phật, dù cho có những tướng 
mạo Phật, Bồ tát bỗng hiện ra trưốc, quyết cũng chẳng 
cần kính lễ.

Bỏi vì sao? Tâm mình vốn lặng lẽ không có một 
tưống gì, mà có hiện ra là có động rồi, mất tịch rồi, là trái 
vổi tâm không tịch; còn đây nói tâm rỗng lặng, không tịch 
là không có những tướng mạo như thế. Có tướng là ma, 
rơi vào đường tà. Neu là huyễn từ tâm mà khởi, tức cái 
đó không ngoài tâm riêng có, như vậy chẳng có nên lễỗ

Người lễ th ì không biết, b iế t th ì không lễ, lễ 
thì bị ma nhiếp. Vì e ngưòi không biết, phải biện  
rõ  d iều  đó, nhất là người tu Thiền. Khi ngồi Thiền thấy 
có những tưóng Phật, Bồ tát hiện đến dễ kẹt, cho rằng 
hôm nay mình ngồi Thiền đác đạo, nhất là thấy có ánh 
sáng, dễ vỗ ngực lắm! Nhưng sự thật, đó là chuyện 
thường thôi. Khi mình chú tâm, những tưóng đó dễ hiện 
ra, nhưng có một lúc rồi mất chứ không phải có hoài, nên 
đây là những tưống sanh diệt, không cần phải quan 
trọng, quan trọng là phải thấy cho được thế chân thật 
nơi mình. Bỏi vì mình chưa được con mát thiên nhãn, 
nên Phật và Bồ tá t hiện ra hay ma mình củng đâu có
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phân biệt được. Với tinh thần của nhà Thiền, ma Phật gì 
cũng dẹp hét, thì mới không lầm, nghĩa là có tướng thi 
không nhận, vậy thì không ai gạt được mình. Neu lổ là 
Phật thật hiện mà mình gạt qua luôn thì sao? Ngài càng 
khen thôi. Còn mình sợ lỡ Phật thật hiện ra gạt bỏ thì 
uổng, chính đó là tâm còn mê. Chẳng hạn ngài Văn Thù 
hiện ra trong nồi cháo, bị ngài Văn Hỉ lấy dầm đập đập 
bảo: "Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỉ tự Văn Hỉ", như vậy 
mà ngài Văn Thù lại khen. Hoặc ngài Hoàng Bá, vị Tăng 
đi theo Ngài có thần thông đi qua suối trước, Ngài bảo: 
"Nếu tôi biết trước, hẳn đã chặt bắp đùi huynh rồi". Vậy 
mà vị Tăng đó lại khen, trái lại nếu duyên theo đó chắc 
chắn sẽ bị quỏ. Hiếu được điều đó mới thấy ý này.

Nên phải nhổ rõ, tâm mình là không tịch, vốn 
không có những tướng mạo như thế, nếu vững vàng như 
vậy mới không lầm và thắng qua tấ t cả. Nhất là nếu 
mình tu Thiền ở rừng núi, chỗ vắng vẻ có nhiều sinh 
linh. Như ngài Đạo Thọ, tham thiền đã nhận được ý chỉ. 
Sau đó Ngài cất am trên ngọn núi Tam Phong, gần chỗ 
này có nhiều đạo sĩ ỏ. Các vị đạo sĩ sợ e Ngài sẽ gây ảnh 
hưỏng hơn mình, nên có người mổi dùng tà thuật quấy 
rói Ngài. Hoặc có lúc hiện mặc đồ trắng đến nói bàn 
những điều khác lạ, hoặc có khi hiện hình tròi, Phật, Bồ 
tát, Thanh văn, hoặc có khi hiện các hình tướng ma 
quái, có khi phát ra những âm thanh quái đản làm cho 
đồ chúng của ngài Đạo Thọ sợ sệt bỏ đi. Nhưng ngài Đạo 
Thọ vẫn vững vàng. Qua mười năm như vậy không làm
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gì được Ngài, nên các đạo sĩ chấm dứt không phá nữa. 
Ngài Đạo Thọ mới bảo với chúng: "Những đạo sĩ kia làm 
ra tài khéo léo như vậy đế mê hoặc người, nhưng cũng 
chang tiêu được một cái chẳng thấy, chẳng nghe của ta."

Nên có câu "Thấy quái mà chẳng thấy quái, quái ấy 
ắt tự hoại", thấy quái mà mình chẳng bám, chẳng động 
lòng gì hết thì quái ấy tự hoại; còn ở trên đó mà bàn tính 
là bị nó chi phoi. Đây mình phải hiếu kỹ như vậy, nhất 
là các vị vô nhập thất một mình.

Hãy nhớ rõ: bản tâm chân thật nó là rỗng lặng 
không có những tướng mạo như thế. Sợ e ngưòi học 
không biết nên Tố mới biện rành rẽ như vậy.

CHÁNH VẤN:

Trên thể của bản tánh chư P hật Như Lai đều 
không có những tưởng mạo như thế. R ất ph ả i chú 
ỷ, dù có những cảnh giới lạ, quyết chang cần tìm  
xét gì, cũng chở nên sợ sệt, chẳng nên nghỉ hoặc. 
Tâm ta  xưa nay là  thanh tịnh th ì cho nào có 
những tưởng mạo như thế? Cho đến những tướng 
Trời, Rồng, Dạ xoa, Quỉ thần, Đe thích, Phạm  
vương... cũng chở nên đem tăm  kính trọng, cũng 
chớ sỢ sệt. Vì tâm  ta  xưa nay là  rông lặng, tă t cả  
những tưởng mạo đều là  vọng kiến , hãy chớ chấp 
lấy tướng!

Neu khởi cái thấy Phật, thấy pháp và tướng
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mạo Phật, Bồ tát... mà sanh kính trọng liền tự  rơi 
vào đ ịa  vị chúng sanh. Neu muôn lĩnh hội ngay, 
chỉ là chở có chấp lấy tướng liền được, không có lời 
nào khác. Nên kinh nói "Phàm cái g ì có tưởng đêu 
là  hư vọng”, đều không th ậ t có. v ì  huyền là  không 
có tưởng cố định, là  ph áp  vô thường, ch ỉ đừng 
chấp lấy tướng là  hợp với thánh ỷ.

Kỉnh nói: "Lià tấ t cả tướng tức gọi chư Phật"

Tổ nhắc mình phải chú ý, trên thể tánh chư Phật 
Như Lai thì không có những tưóng mạo như vậy. Dù cho 
có những cảnh giới lạ, cũng quyết chẳng cần tìm xét gì, 
biết đều là như huyễn thôi, cũng không sanh tâm sợ sệt, 
nghi ngò. Luôn nhớ bản tâm mình vốn không tịch, rỗng 
lặng, sáng suốt, thì bản tâm đó không có những tướng 
mạo gì hết, những tưổng mạo kia đâu dính dáng gì đến 
tâm thể đó. Bình tỉnh thì vượt qua hết, nếu mình đế ý là 
hơi hơi dính vào trong tưống mạo đó rồi. Dù là tướng 
mạo Trời, Rồng, Dạ xoa củng không có sanh tâm kính, 
sanh tâm sợ. Bởi có những tướng nó hiện ra cũng là vọng 
hiện, nghĩa là nó có hiện rồi có ấn, có đến, có đi, đó là 
sanh diệt không thật. Còn cái thật thì luôn luôn hiện 
tiền, không mất.

Nếu khởi cái thấy Phật, thấy pháp liền rơi vào 
trong địa vị chúng sanh. Đây là Ngài muốn chỉ đến chỗ 
tột cùng. Còn có thấy tức là còn có cái bị thấy, là chưa 
phải thật. Bỏi mình khởi cái thấy pháp là có pháp ngoài
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tâm để thấy, mà có pháp ngoài tâm để thấy nên gọi là bị 
cái thấy đó chuyến. Nên nói Ngài Văn Thù vừa khỏi 
Phật kiến, Pháp kiến liền bị dời đến hai ngọn núi Thiết 
Vi. Câu chuyện này dẫn trong tích "Chư Phật tập yếu". 
Ngài Văn Thù Sư Lợi đang tu ở thế giới Nhẫn, tức thế 
giói Ta bà, tự nghĩ:

- Ngày nay, hằng sa chư Phật ỏ thế giới mười 
phương thảy đều nhóm họp ỏ phương đông nơi cõi Phỗ 
Quang Minh của Phật Thiên Vương tuyên nói pháp yếu 
tập. Ta có thế qua đó gặp chư Phật và nhận lấy những 
kinh điến của Phật.

Khi nghĩ như vậy, Ngài báo vói Bồ tát Di Lặc, 
chúng ta cùng nhau hãy qua cõi Phổ Quang. Ngài Di Lặc 
đáp: "Ngài muốn đi hãy lên đường đi, còn tôi, chẳng đi.

Bởi vì sao? Vì đạo đức cao vòi vọi chẳng thể vin theo 
mà vượt qua. Thân chẳng thể tháy củng chẳng kham 
qua đế thấy hình nghe tiếng. Văn Thù Sư Lợi, chớ có lấy 
sắc tượng mà quán pháp thân chư Phật Như Lai, pháp 
thân không thế thấy, không nghe, không thể nuôi lớn”.

Ngài Văn Thù Sư Lợi, vì lòng khao khát vối pháp 
một mình đi đến. Do thần lực của Phật, chúng hội không 
ai theo hêt. Ngài Văn Thù Sư Lợi dùng thần túc, trong 
khoảng co duỗi cánh tay đến chồ Phật Thiên Vương.

Khi ấy Phật Thiên Vương trong tâm tự nghĩ - "Ngài 
Văn Thù Sư Lợi được chư Phật khen ngợi hạnh nhẫn 
nhục rất là sâu xa, đói với không tuệ, không ai bì kịpệ 
Nay từ cõi Nhẫn, dấy tâm đến là rơi vào điên đảo to, tột
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cùng là có thọ ngâ, mà có chỗ nhằm tiến đến là sẽ lui lại 
đứng trên đỉnh núi Thiết Vi." (Chỗ tối tăm u ám).

Đức Phật Thiên Vương mói bảo Ngài Văn Thù:
- Ông đến đây muốn xem cái gì? muốn quán cái gì?
Văn Thù Sư Lợi đáp:
- Vâng, bạch Thế Tôn. Con ỏ thế giới Nhẫn, tâm tự 

nghĩ: "Chư Phật hiện ra đời rất khó gặp, củng khó được 
nghe giảng nói kinh điển". Vì muốn gặp Như Lai đế 
nghe nói pháp nên đến cõi Phật này.

Phật Thiên Vương liền từ tam muội chánh thọ mà 
hiện thần túc, dời Ngài Văn Thù Sư Lợi đến ngọn núi 
Thiết Vi chẳng tự hay biết.

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói:
- Nay hiển thần túc thành thần thông bién hoá, 

thánh tuệ vô tận chỉ bày đạo lực kia trỏ lại nơi chúng hội.
Ngài Văn Thù Sư Lợi liền như tam muội chánh thọ 

hiện thần túc, ngay trong khoảng khỏi phát ý liền vượt 
hằng sa cõi Phật phương đông, chẳng hay bỏ xa thế giỗi 
Phật kia mảy may bèn vào hội Phật chưa từng có. Nên sau 
này ngài Lâm Tê có dẫn: "Ngài Văn Thù Sư Lợi vừa khơi 
Phật kiến Pháp kiến liền bị dời đến ngọn núi Thiết Vi".

Văn Thù là căn bản trí, trí chân thật sẵn có nơi 
mình, không do làm mà được, vậy khỏi thấy Phật, khởi 
thấy pháp thì sao? Thì có thêm cái bị thấy trong đó rồi. 
Nên vừa khởi cái thấy Phật, khỏi cái thấy pháp, là trái 
với chỗ căn bản đó ngay, liền bị dời đến núi Thiêt Vi.

Mình đây cũng vậy, đang sống trong cái chân thật
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hiện tiền mà khỗi thấy Phật thì mất hiện tiền, khởi tháy 
Pháp cũng mất cái hiện tiền. Đe thấy rõ, ngay đây phải 
khéo sóng với cái chân thật hiện tiền, cái đó không có 
tưóng mạo gì. Nên Tổ nói vừa khỏi cái thấy Phật, Bồ tát 
liền rơi vào trong địa vị chúng sanh.

Neu muốn trực hội, chớ nên chấp tưống liền đươc.
Chỗ này nếu khéo thấy liền lãnh hội ý Thiền. 

Chúng ta tâm thường kẹt nơi tướng, hễ nghe nói thì bám 
vào tướng nói năng, sanh tưởng, rồi kẹt theo danh. Thí 
dụ nghe nói "tâm" mình liền nghĩ đến một cái tâm, theo 
đó có suy tìm để nhận biết. Vậy từ danh khởi tưỏng, bám 
trên tướng quên mát thế thật.

Neu khéo ngay đây không chấp tát cả tưóng, liền 
đó chân thật rõ ràng thấu suốt.

Có vị Tăng đến Hòa thượng Tây Thiền hỏi:
- Ba thừa mưòi hai phần giáo con chẳng hỏi, thế 

nào là ý Tỗ sư từ Tây sang?
Ngài Tây Thiền đưa phất tử lên chỉỗ Nếu ngưòi 

khéo ngay đó lìa tưóng thì thấy ngay. Nhưng ông Tăng 
không nhận được, không lễ bái.

Sau đó ông đến tham ván ngài Tuyết Phong.
Tuyết Phong hỏi: - Ông từ đâu đến?
Tăng thưa: - Từ Chiết Trung đến.
Tuyết Phong hỏi: - Mùa hạ ở đâu?
Tăng thưa: - Tây Thiền.
Tuyết Phong hỏi: - Hòa thượng có an ỗn chăng?
Tăng thưa: - Khi đi Ngài vẫn bình an.
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Tuyết Phong hỏi: - Sao không ỏ lại đó?
Tăng thưa: - Vì Phật Pháp không sáng.
Tuyết Phong hỏi: - Có việc gì chẳng sáng?
Ông bèn thuật lại câu chuyện trên.Tuyết Phong 

liền hỏi:
- Tại sao ông không nhận y?
Ông đáp: - Đó cũng là cảnh thôiỗ
Tuyết Phong hỏi: - Ông có thấy kẻ nam người nữ ỏ 

thành Tô Châu chăng?
Ông đáp: - Thấy.
Lại hỏi: - Ổng có thấy ao hồ rừng cây bên đường ông 

đi qua chăng?
Đáp: - Thấy.
Tuyết Phong bảo: - Phàm hễ xem thấy kẻ nam 

người nữ, nhà cửa đất đai, rừng ao, tấ t cả đều là cảnh, 
ông có nhận chăng?

Đáp: - Nhận.
Tuyết Phong bảo: - Tại sao đưa phất tử ông không nhận?
Đáp: - Con vĩ phát ngôn bừa bãi, xin thầy từ bi tha lôi.
Tuyết Phong mổi bảo: - Khắp cả đại địa là con mắt 

sa môn, ông nhằm chỗ nào mà ngồi xom?
Ông ngay đó hết đưòng, mới chịu lễ bái.
Đe thấy vì tâm còn chấp trước, giơ phất tử ông bảo 

là cảnh, vì chỉ bám trên tưóng mà thấy thôi, nếu thấy 
ngược trở lại là thấy ý Tỗ sư rồi. Nên ngài Tuyết Phong 
bảo: "Khắp cả đại địa là con mắt, ông nhằm chỗ nào ngồi 
mà ông nói cảnh?" Nêu mình lìa tướng thì chô nào củng
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là sáng ngời hét, chỗ nào cũng là chỗ mình trồ về, vậy có 
chỗ nào che mờ được? Còn đây vì quên chính mình, bám 
trên tưóng đó, nên thấy cây phất tử chỉ nhận trên cây 
phất tử đế hiếu thôi, nên bị cây phắt tử che. Nếu lìa 
tướng, thấy cây phất tử nhưng vẫn không rời cái đang 
hiện tiền đây, phất tử đâu che được, thì thấy cái gì cũng 
là sáng ngời, chỗ nào cũng là chỗ sáng đạo được. Nên nói 
"chổ chấp lấy tưóng liền được".

Nên kỉnh nói: 'Phàm cái gì có tướng đều là hư  
vọns" đều không thật có. Vì huyễn ỉà không có 
tướng cố định, là pháp vô thường, chỉ đừng chấp 
lây tưổng là hỢp vổi thánh ý.

Kinh nói: irLìa tất cả tướng tức gọi chư Phât" 
Đơn giản: "Lìa tấ t cả tưóng tức gọi chư Phật", 

nghĩa là ngay đây mình bặt mọi niệm phân biệt theo 
tướng, chứ không phải nói lìa tưống là mình gạt bỏ tất 
cả tưổng qua bên. Néu mình tưồng lầm, gạt các tướng 
qua bên, còn lại cái Không tướng, cũng là tướng. Đây là 
bặt mọi niệm phân biệt theo tướng.

Ngài Lâm Té nói: "Gặp Phật giết Phật, gặp Tỗ 
giêt Tô", sạch hêt mọi tình cháp. Hiện tiền cũng thấy tất 
cả mà không là cái gì hết, ngay đó là gì? Còn mình vừa 
thấy cái gì là cái đó rồi. Thấy cây phất tử, mình là cây 
phất tử nên kẹt.

Ngay đây thấy nghe tấ t cả mà không là cái gì hết, 
bấy nhiêu đó là đủ để sống trỏ về. Ngay đó tức là chư 
Phật, liền hợp Thánh ý.
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Ngài Kỉnh Huyền hỏi thiền sư Duyên Quán:
- Thế nào là đạo tràng vô tưóng?
Ngài Duyên Quán chỉ tượng Quán Âm do ông Ngô

Xử Sĩ vẽ bảo:
- Cái này do ông Ngô xử  Sĩ vẽ.
Kỉnh Huyền trầm ngâm suy nghĩ, Ngài liền nói:
- Cái này có tưóng, cái kia không tướng.
Ngay đó Kỉnh. Huyên thây được lien. Viỉa. tram 

ngâm suy nghĩ tức là sao? Trong đâu liên co tương, vạy 
thì cái này có tưóng, còn "cái kia" không tướng. Ngay đó 
mình thấy "ý thật" sát bên không xa. Nên đây dẫn ý 
kinh nói: Lìa tấ t cả tưóng tức gọi chư Phật".

Đây là đoạn rất quan trọng, nhất là với ngưòi 
nghiên cứu Thiền, tu  Thiền không có lầm lẫn khi gặp 
những cảnh giới đên. Hoặc khi minh tu. đen. nhưng trạng 
thái tế nhị, dù cho thấy được tướng thanh tịnh, tướng 
vắng lặng cũng là tưóng bị thây. Phai nhơ như vạy đe 
không lầm.

CHÁNH VẤN:

Hỏi: Nhân đâu chẳng dược lê Phật, Bô tát... ?
Đáp: Thiên ma Ba-tuần, A-tu-la, thị hiện thân 

thông cũng đấu làm được những tưởng mạo Bô tát, biên 
hóa mọi thứ, đó là ngoại đạo thảy chẳng phải Phật.

P hật là  tự  tâm, chớ lầm  lễ bái. P hật là  tiếng  
Ấn độ, Trung Hoa gọi là  g iác tánh.
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Giác là  linh giác: ứng cơ tiếp vật, nhướng mày 
chớp măt, giơ  tay động chăn thảy đêu là  tánh lỉnh  
giác của chính mình.

Tánh tức là  tâm. Tâm tức là  Phật. P hật tức là  
đạo. Đạo tức là  Thiên. Một chữ Thiên chẳng ph ải 
phàm  thánh có thể suy lường nổi.

Lại noi thây bản tánh là  Thiên, nếu chẳng 
thấy bản tánh tức chẳng ph ả i Thiền.

Câu hỏi đặt ra: "nhân gì chẳng được lễ Phật, lễ Bồ 
tát?' Câu đáp: bởi vi Thiên ma Ba-tuần, A-tu-la củng có 
thê biên hóa ra Phật, Bô tát, thì làm sao mình phân biệt 
được là Phật thiệt giả? Nếu không phân biệt được mà 
mình cứ lễ càn cũng là lầm lẫn. Nên ỏ đây, nếu cho 
những tướng hiện ra như vậy là Phật, thì Phật thành ra 
những tướng mạo đó hay sao? Khi những tướng đó mất 
sẽ nương vào đâu? Đó là kẹt nơi tướng, gọi là ngoại đạo. 
Ngoại đạo đây tức là đi bên ngoài, những cái đó đều 
thuộc về bên ngoài hết, không phải là cái chân thật nơi 
chính mình nên thảy chẳng phải là Phật thật. Đây Tổ 
muon noi, Phật chinh la tự tâm thôi, chớ có lầm mà lễ 
Nghĩa la chinh tự tâm là Phật không có riêng khác chớ 
hướng ra bên ngoài mà lễ, dễ bi gat.

Chuyện Tô Ưu Ba Cúc Đa độ ma Ba-tuần rồi, muốn 
đên ơn Ngài, Ngài bảo: "Xưa Phật còn tại thế có ông 
thây, giờ ông hiện ra coi". Ma Ba-tuần liền hiện ra 
nhưng giao ưóc với Ngài trước là khi hiện Ngài đừng co
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lễ. Khi Ma hiện ra, thấy tướng mạo Phật cùng Thánh 
chúng Tỳ kheo oai nghi từ trong rừng đi ra, Ngài cảm 
động, sụp lễ. Khi đó Ma liền hiện trỏ lại, bảo: "Khi nảy 
Hoà thượng đã hứa rồi, sao bây giờ còn lễ?" Ngài bảo: 
"Ta lễ đây không phải lễ ông, nhân tướng đó mà nhó lại 
Phật". Cho thấy ma nó hiện tưóng y như vậy, mình làm 
sao phân biệt được? Nên người tu Thiền phải hiếu kỹ đế 
không có lầm lẫn.

Đây Tố giải thích, Phật là tánh linh giác của chính 
mình chứ không gì khác.

Mình lại theo danh khỏi tưởng, nghe nói Phật liền 
tưỏng ba mươi hai tướng tốt, có hào quang, kẹt trên 
tưỏng mà quên nghĩa chính Phật là người giác ngộ. Đây 
Ngài nói giác đó là tánh linh giác, tánh linh giác đó là ỏ 
ngay mình chớ không đâu khác. Nhướng mày chớp mắt, 
giơ tay động chân đều là tánh linh giác của mình. Ai 
không có? Néu không có tánh linh giác đó, cái gì hiện ra 
nhướng mày chớp mắt? Những tác dụng đó từ đâu hiện 
ra? Tố muốn nhấn mạnh, ngay những tác dụng đó phải 
khéo thấy trỏ lại nguồn tâm của mình, thấy trỏ lại tánh 
linh giác. Đó mới là Phật thật. Nhưng không phải nghe 
nói vậy, rồi nhận trên những tướng giơ tay động chân, 
củng là hiếu trên tướng sanh diệt. Giơ tay động chân là 
cái dụng, mà cái dụng thì khi có khi không, cần phải 
nương cái dụng đó mà thấy trở lại tánh linh giác, nguồn 
phát ra mọi động dụng. Đó là khéo thấy. Nếu nhận giơ 
tay động chân là tánh linh giác, khi thân này hoại rồi,
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lấy gì giơ tay động chân? Lúc đó mối chói vói!
Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là 

đạo, đạo tức là thiền. Một chữ Thiền này chẳng 
phải phàm thánh có thể suy ỉường nổi. Lại nói: 
thấy bản tánh tức là thiền. Nếu chẳng thấy bản 
tánh tức chang phải thỉềnẳ

Trong phần luận này, Tổ nhắm thẳng đến tánh 
giác của chính mình, phải ngộ tự tánh, tức là phải thấy 
tánh chân thật, chứ không phải là hiểu trên danh từ hay 
giải thích trên chữ nghĩa. Mình nói Thiền là tĩnh lự. 
Tĩnh là lặng, lự là lo nghĩ, tức lặng mọi lo nghĩ, hoặc là 
Định Tuệ đồng thời ... cũng là giải thích trên danh từ 
thôi, chưa đụng gì đến bản thân của Thiền. Nên nói "một 
chữ Thiền phàm thánh khó suy lưồng", tức nó không 
phải là cái bị hiếu, nếu mình hiểu được chưa phải chính 
là Thiền .

Đây nói tánh tức là tâm, lâu nay nghe nói tâm 
tánh, không khéo cũng bị lầm. Nói tánh tức là tâm, rồi 
nhận tâm suy nghĩ phân biệt này là tánh, là đi trong 
sanh tử.

Tánh tức là tâm này là chỉ cho tự tâm ròng rặc, 
l^hông có biến đối, không có lẫn lộn với bất cứ tướng nào 
hét, tâm đó mới gọi là tức tánh được. Chứ còn tâm phân 
biệt mà nhận là tánh thì đó là đi trong luân hồi, phải 
hiểu cho thật kỹ!

Phải thấu suốt tự tánh mdi là Thiền sống, còn chưa 
thấy như vậy, nói gì cũng là nói ngoài da, chưa phải bản
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thân thật của Thiền. Cũng như khởi hiểu về Thiền cũng 
chẳng phải Thiền thật. Mình khỏi hiểu về Thiền đó là 
Thiền bị hiểu, đó là bóng dáng, là đối tượng chưa phải là 
bản thân của Thiền.

Đẻ thấy Thiền không phải là nhằm trên chữ nghĩa 
để giải thích, hoặc là định nghĩa. Mình định nghĩa được 
Thiền thì đó không phải là thiền thật. Chính chỗ tâm 
suy nghĩ không tói đó mói chính là nguồn Thiền chân 
thật. Còn nói ra được, suy nghĩ đến được, là chưa dính 
dáng. Mà mình hay muốn định nghĩa, giải thích rõ ràng 
cho người ta hiểu, cũng là đi bên ngoài. Đây Tố nói là 
ngoại đạo, chưa dính vào thế thật.

Đúng ra trong nhà Thiền, hỏi thế nào là Thiền, 
đáp: "Thiền", Thiền là Thiền thôi, thế nào nữa là không 
phải chân Thiền rồi. Nên Tỗ nói không thấy bản tánh 
không phải là Thiền, dù cho mình giải thích hay thê mây 
cũng là trên chữ nghĩa.

CHẢNH VẤN:

Giả sử nói được ngàn kinh muôn luận, nếu 
chẳng thấy tánh chỉ là  phàm  phu, chang ph ả i 
Phât pháp. Chí đạo sâu xa, chẳng thế dùng lời mà 
lãnh hội. Kinh giáo y cứ vào đău mà đến được? Chỉ 
thấy bản tánh , chẳng biết một chữ cũng được.

Thấy bản tánh tức là  Phật, thánh thê xưa nay 
vồn thanh tịnh, có nói năng g i đều là  thánh nhân
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từ  tăm  khởi dụng. Thê của dụng xưa nay là  rỗng 
không. Danh từ  nói năng vẫn chẳng đến được, 
mười hai bộ kỉnh y cứ vào đâu mà được k ịp ĩ

Dù cho giảng được mưòi hai bộ kinh hay cách mấy 
cũng là phàm phu. Đe cảnh tỉnh người giảng nói cho hay 
mà chưa thật tỉnh, cũng chẳng đáng cho mình tự hào. 
Vì sao? Đó củng chỉ là nói lại của Phật, của Tổ vậy 
thôi, không phải là cái của mình, nên củng là phàm phu. 
Rõ ràng như vậy, nên nói chẳng phải là Phật pháp. 
Mình thì gọi là giảng Phật pháp, nhưng đầy Tổ nói 
"Chẳng phải Phật Pháp". Tố muốn đánh mạnh vào chỗ 
mình chỉ nói mà chưa sóng được, vì ý Tổ đây là Phật 
pháp sóng, chứ không phải Phật pháp chét. Mình nói 
được nhưng chỉ là nói lại cái trên chữ nghĩa, nói về 
Phật pháp vậy thôi, chứ chưa phải là Phật pháp sóng 
thực.

Đây mình phả^đặt câu hỏi lại, khám phá cho ra 
"cái gì là Phật pháp? , chứ không phải là chỗ nói suông. 
Lâu nay mình nghe nói Phật pháp tưởng là hiểu hết rồi, 
tưỏng là pháp Mười hai nhân duyên, Tứ Đe ... Nhưng 
đặt câu hỏi lại "cái gì là Phật pháp?", dễ trả lòi chưa? 
Đây chỉ gợi ý đế cho mỗi ngưòi phải tự đặt câu hỏi lại, 
khám phá cho ra, cho thật kỹ, chứ không phải chỉ nói 
suông trên danh từ!

Chí dạo rất là sâu xa, không thể chỉ lãnh hội 
trên lòi nói.
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Chí đạo - chỗ đạo tột cùng, chỗ chân thật rất là sâu 
xa. Nếu đạo mà mình nói đến được, hiếu được chưa phải 
là đạo rót ráo. Nói gì nói, nhưng hiếu được, chưa phải là 
thế của đạo.

Rõ được chỗ này các huynh đệ mói thấy, khi thành 
đạo Đức Phật đã ngầm nói lên điều này rồi. Thường 
chúng ta đọc kinh sơ qua không thấy được thâm ý của 
Phật. Khi thành đạo rồi, Phật định nhập Niết bàn. 
Phạm Thiên đến thỉnh hai ba lần, Phật mói nhận đi giáo 
hoá. Vậy ngay buối đầu, Phật đã ngầm ý nói, chỗ này 
không thế dùng lời nói diễn tả được, củng không phải 
dùng trí phàm phu mà hiếu được. Có nói ra là phương 
tiện phải nói, đế nhắc mọi người đến với Phật là phải 
thấy vượt qua lời nói, ngoài chỗ suy nghĩ.

Kinh giáo y cứ vào đâu mà đến đưực? Chỉ 
thấy tánh, chẳng biết một chữ cũng đưộc.

Nên nhà Thiền nói: "Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt 
truyền", củng là đế chỉ phải vượt ngoài kinh giáo. Chẳng 
hạn câu chuyện ngài Hoàng Bá gọi Bùi Hưu. Bùi Hưu: 
"Dạ" liền thay cao Tăng. Đây hai người đói diện nhau, 
"gọi" liền "dạ" là trực tiếp, đâu nằm trên kinh giáo nào. 
Phải thấy vượt ngoài kinh giáo là như vậy đó. Nên nói 
"Thấy bản tánh chẳng biết một chữ củng được".

Nhưng nhiều người củng hiểu lầm ý Tố rồi không 
cần học, giong như Lục Tố, không biết một chữ củng ngộ. 
Đây là kẹt trên ngôn ngữ. Nghe nói như vậy rồi chấp 
theo đó, là kẹt trên ngôn ngừ. Mà quên mất ý của To:
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Thấy bản tánh, không biết một chữ cũng được, nhưng 
bây giờ chưa thấy bản tánh thì sao?

Tố muốn chỉ là mình thấy tánh không trên chữ 
nghĩa, vượt ngoài chữ nghĩa, chứ không phải bảo mình 
dốt, đừng có học. Đó là cái nguy hiếm nếu mình hiếu 
không đến nơi, sau này ra dạy ngưòi còn chét nữa. Thầy 
không học gì hết, trò củng không học, chịu dốt thì nguy! 
Lục Tố, nghe một câu kinh Kim Cang là sáng được ý, còn 
mình nghe cả bộ kinh Kim Cang mà sáng được chưa? Mà 
bát chước Tổ? "Bắt chước" đó là không phải rồi.

Thánh thế xưa nay vốn thanh tịnh, có nói ra 
gì đều là thánh nhân từ tâm khởi dụng, thể của 
dụng xưa nay là trống không. Danh từ nói năng 
vẫn chang đến đươc, mười hai bộ kỉnh y cứ vào 
đâu mà kịp đến?

Thánh thế xưa nay không có tạp uế, đừng thêm bót 
gì vào đó. Neu có nói ra điều gì đều là thánh nhân từ 
tâm khồi dụng. Rõ ràng, có nói ra là thuộc về dụng rồi, 
nhưng dụng không ròi ngoài thế, nghĩa là ngay dụng có 
mang thế trong đó. Do đó, ngay dụng thấy lại thế, không 
lầm. Không lầm trên tưóng khởi dụng mà đi trong sanh 
diệtề Đó là cái khó. Vì dụng thì lúc có lúc không, có Nói 
ra thì có Im, Nói - Im thuộc về sanh diệt, mình phải thấy 
ngay trên thể khỏi dụng đó. Nên đây nói thánh nhân 
đều từ tâm khỏi dụng, thấy được chỗ đó mới tột được 
nguồn tâm, không kẹt trên ngôn từ. Phải thấy trưóc 
khi mỏ miệng! Như vậy ai gạt được mình! Mười hai bộ
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kinh, danh ngôn củng không đến được, đây mới thấy tột 
ý Thiền ề

Ngài Dược Sơn đến Thạch Đầu hỏi :
- Đối vói ba thừa mưòi hai phần giáo con cũng hiếu 

được, nhưng trong nhà Thiền nói "Chỉ thẳng tâm người 
thấy tánh thành Phật", con thật mù tịt, xin Hoà thượng 
chỉ dạy.

Thạch Đầu bảo: - Thế ấy cũng chẳng được, chẳng 
thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy thảy chẳng 
được, ông làm sao?

Đối với kinh giáo phải giải thích hoặc thế này hoặc 
thế kia mà bây giờ thế ấy cũng chẳng được, cả thế ấy 
chẳng thế ấy thảy chẳng được, làm sao hiếu?

Dược Sơn không nhận được, lúc ấy ngài Thạch 
Đầu mối chỉ qua Mã Tổ. Dược Sơn thuật lại câu trên, Mã 
Tổ nói:

- Ta có khi dạy y nhướng mày chóp mắt, có khi dạy 
y chẳng nhướng mày chớp mắt. Có khi nhướng mày chớp 
mát là phải, có khi nhưống mày chớp mắt củng chẳng 
phải, ông làm sao?

Vậy bám chỗ nào hiểu? Thiền là phá sạch hêt 
những chỗ bám của mình. Có khi ta dạy nhướng mày 
chớp mắt, thì ông bám vào cái nhưóng mày chóp mắt đế 
hiểu, ta không dạy nhướng mày chóp mát, vậy ông bám 
chỗ nào? Không có chỗ nào cho ông bám hết. Vượt ra 
ngoài "phải, chẳng phải, có không”. Thế ấy là "có". 
Chẳng thế ấy là "không". Thế ấy chẳng thế ấy là "có và
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không" cộng lại, cả những cái đó không nhất định cái 
nào hết, vậy ông bám chỗ nào đế hiếu? Không có chỗ 
nào đe bám thì thế Thiền mới hiện. Còn có chỗ bám để 
hiếu là còn có chỗ đế duyên, mà còn có chỗ đế duyên là 
còn hướng ra bên ngoài, thuộc về cái bóng rồi. Bặt hét 
mọi chỗ duyên, không còn chỗ nào để bám, đó mói là có 
cơ đế Thiền xuất hiện.

Phải thấy trưổc khi mỏ miệng, mới thấy được 
chỗ thánh nhân từ tầm khởi dụng.

CHẢNH VẤN:

Đạo vốn là  viên thành, chẳng cần tu chứng. 
Đạo chang ph ả i là thanh sắc, vỉ diệu khó thấy. 
Như người uống nước nóng lạnh tự  biết, chẳng thế 
nói vôi người. Chỉ có Như Lai là  hay biết, còn 
ngoài ra  những hạng Trời, người u.ễ.i; đêu chẳng 
hay biết. Trí của phàm  phu chẳng thể đến kịp, do 
đó mà có chấp tướng, chẳng rõ tự  tâm  xưa nay là  
rỗng lặng. Vọng chấp tướng cùng tấ t cả pháp tức 
rơi vào ngoại đạo. Nếu biết các pháp từ  tâm  sanh  
chẳng nên có chấp, chấp tức là chẳng biết. Nếu 
thây bản tánh, mười hai bộ kỉnh thảy là  văn tự  
suông. Ngàn kinh muôn luận chỉ là soi sáng lại 
tăm. Ngay lời nói mà khế hội, giáo sẽ dùng vào 
đău?
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Đây Tổ muốn cho mình tháy rõ, cần phải làm sao 
tiêu được chữ "đạo" đó. Lâu nay nghe nói "đạo" rồi mình 
cứ giảng, giải thích thế này the kia cho người hiếu, 
nhưng dạo m à còn hiếu được chưa phải là đạo chân 
thật. Bây giờ phải làm sao tiêu được chữ đạo đó mới là 
khéo. Nên đây nói đạo vi diệu khó thấy, khó hiếu. Nó 
không phải là thanh sác, không phải nghe biết được, 
không phải thấy nhận được. Nó vốn là viên thành rồi, 
không thêm bớt, chớ thêm suy nghĩ, hiếu biết gì trên đó 
nữa. Suy nghĩ, hiếu biết thêm trên đó là dư rồi, đó là cái 
trực tiếp thẳng tắ t đây thôi. Như tôi nói đây, các huynh 
đệ nghe đó, trực tiếp "đang nói đang nghe", không cần 
suy nghĩ gì hết, có nghe không? Vậy tại sao phải thêm 
suy nghĩ? Củng như bây giò bảo mọi người đừng nghe 
được sao? Bảo đừng nghe mà cũng vẫn nghe, như vậy tại 
sao còn phải thêm nữa! Nhưng chỗ này làm sao diễn tả 
đây? Không thế nói vối người đươc.Trí phàm cũng không 
thể đến được, bồi nó không phải là cái bị biết. Như vậy 
chỉ có người thầm nhận nơi mình thôi, nên gọi "như 
người uống nước lạnh nóng tự biết". Nhưng còn có một 
điều, nghe nói như người uống nước lạnh nóng tự biết, 
thì chỉ hiểu là như người uống nước lạnh nóng tự biết 
thôi. Giò đây đặt câu hỏi lại, thế nào là chỗ tự biết? Đó là 
chỗ mình phải tự khám phá cho ra, chứ nghe nói uống 
nước lạnh nóng tự biết tưỏng đâu mình đã hiếu rồi, sự 
thật cũng là hiếu trên chữ nghĩa. Tổ nói chỉ có Như Lai 
là hay biết, Trời, người... đều chẳng thế biết được. Như
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vậy mình cũng mất phần sao? Trong kinh Pháp Hoa 
nói:"chỉ có Phật cùng Phật mói biết", vậy mình muốn biết 
thì phải bặt niệm phàm phu, mới tự biết chỗ này, thầm 
hợp vói Như Lai. Thầm hợp vói Như Lai mổi hay biết 
được chỗ này, còn dùng tâm phàm phu thì không thể 
biết, nên đây nói hàng Trời ngưòi không thể biết được.

Trí của phàm phu chẳng đến kịp. Do đó mà có 
chấp tưổng, chang rõ tự tâm xưa nay rỗng lặng. 
Vọng chấp tướng cùng tất cả pháp tức rđỉ vào 
ngoại đạoỄ

Rơi vào ngoại đạo không phải là rơi vào đạo này đạo 
kia. Ngoại đạo đây là rơi vào cái bên ngoài. Có nói năng 
chấp theo tướng, đi lệch ra bên ngoài gọi là ngoại đạo.

Bao nhiêu kinh luận cũng là soi sáng lại tự tâm. 
Mình thấy được góc là bản tâm thì bao nhiêu kinh luận 
cũng chỉ là lời chú thích lại cái đó thôi.

Neu người ngay lòi nói, khế hội, giáo sẽ dùng 
vào đâu?

Thí dụ Tỗ Bá Trượng khi Mã Tổ nhéo lỗ mũi, Ngài 
ngộ rồi, hôm sau Mã Tố vừa lên thượng đường, chưa nói 
câu nào thì Ngài ra cuốn chiếu. Mã Tố bèn xuống tòa. 
Thầy trò đã hiểu nhau. Ngài khế hội rồi thì thấy việc đó 
đã sẵn nơi mình. Ngài muốn trình khéo trỏ lại, nên Mã 
Tổ vừa thượng đường, Ngài cuốn chiếu. Bỏi chỗ thấy của 
Ngài, là chưa nói ra Ngài đã thấy rồi, thấy trưổc khi nói, 
đâu cần nói thêm.
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CHANH VĂN:

Cho lý tộ t cùng là  bặt lời, g iáo là  lời lẽ nói 
năng th ậ t chẳng ph ả i là  đạo. Đạo vôn không lời, 
nói năng là  vọng.

Chỗ đạo tột cùng là bặt lời, sao mình có thể dùng 
suy nghĩ mà hiếu được? Nên ngưòi dù cho nói hay cách 
mấy cũng không thế nói đến chỗ này. Chính chỗ đó mói 
là chỗ đặc biệt trong nhà Phật, khác với những triết lý 
thế gian. Bởi nếu triết lý thế gian, người ta biện luận 
giỏi đến được chỗ đó thì đâu cần phải tu. Nhưng trong 
nhà Phật không phải như vậy. Lý luận dù hay cách mấy 
cũng không đến được chỗ này, phải thực hành thế 
nghiệm thôi. Thiéu thế nghiệm thì không đến chỗ tột đóề 
Nên những ngưồi nghiên cứu, dù giỏi mấy cũng là học 
giả, chưa phải hành giả, hành giả là phải thế nghiệm.

Vậy kinh giáo nói ra cũng là những ngôn từ, là 
phương tiện đế chỉ lại chỗ chân thật này thôi, chưa phải 
đạo. Đạo là  vô ngôn, có nói năng đều là vọng. Bỏi có nói 
có im, là có sanh diệt, chưa phải chỗ thật. Muốn thấy chỗ 
thật phải vượt qua ngôn ngữ.

CHẢNH VẤN:

Nếu ban đêm mộng thấy những tướng lầu gác, 
cung diện, voi ngựa, cây cối, lùm rừng ao nhà...
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những tưởng như thế, chẳng được khởi một niệm ưa 
đắm, trọn là  chô thác sanh, ră t phải chú ỷ! Khi lâm  
chung chang được chấp lấy tướng tức sẽ trừ  chưởng. 
Tăm nghi dấy lên liền bị ma nhiếp. Pháp thân xưa 
nay là thanh tịnh không thọ, chỉ vì mê nên chẳng 
hay chẳng biết, nhân đây nên vọng thọ báo mới có 
Ưa đắm, chẳng được tự  tại. Hiện nay nếu ngộ được 
thân tăm  xưa nay tức chang nhiễm tập.

Neu từ  Thánh vào phàm, th ị hiện mọi loài sai 
khác là  tự  vì chúng sanh, nên Thánh nhăn nghịch 
thuận đêu tự  tại, tă t cả nghiệp bó buộc các Ngài 
chang được. Thánh thành đã  lâu th ì có uy đức lớn, 
tấ t cả mọi thứ nghiệp bị thánh nhãn chuyến. 
Thiên đường, đ ịa  ngục không làm  g ì được các 
Ngài. Phàm phu thần thức tối tăm  chẳng đong với 
thánh nhân, trong ngoài sáng tỏ. Neu có nghi tức 
chẳng làm, làm  tức là  bị trôi d ạ t trong sanh tử, về 
sau ăn năn không có cho cứu kịp.

Chỗ này người có công phu phải chú ý!
Trong mộng có thấy tướng này tướng kia: lầu gác, 

cung điện, cỏ cây, lùm rừng, không nên sanh tâm ưa 
đắm. Bởi đó là chỗ thác sanh!

Hoặc thay voi tót lên đó cưõi là đi thọ sanhử Hoặc 
cỏ cây lùm bụi, như đang đi nóng nực, thấy bụi cây tốt 
tốt vô đó núp bóng mát là vô bụng. Hoặc khi nực nội 
thấy ao nước mát mẻ nhảy xuống tám là vô bụng. Đó là
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những chỗ thọ sanh nhưng là những cảnh tót.
Còn có khi thấy cảnh bị rượt bắt, hoặc bị cọp vồ, 

đang chạy hoảng hốt gặp gì chun càn vô trốn, như gặp 
bụi cây chun vội vô trốn, đó là thọ sanh, là những bụi 
nguy hiểm, mở mắt ra thì mang lông đội sừng rồi!

Hiểu như vậy để biết, ngay trong cuộc sóng này 
phải tập sóng bớt dính mắc. Trong mộng có làm chủ 
phần nào, đến đây mói làm chủ khá khá. Còn trong 
mộng thấy gì cũng đắm thi biết chưa tự tại, dù cho nói 
hay củng chưa tự tại. Nên Tổ bảo rất phải chú ý. Khi 
lâm chung chẳng được chấp lấy tướng, thấy tướng gì 
hiện ra chẳng được chấp.

Câu chuyện ngài Pháp Hỷ là người tu thiền, lúc 
sáp chét nghe tiếng ca nhạc trong rừng vang tới. Đệ tử 
báo, Ngài nói: Ta thú vui thế gian đã bỏ từ lâu. Ngài lờ 
qua, không chú ý. Khi những tướng đó tan hết rồi Ngài 
đi trong tự tại. Còn nghe tiếng ca nhạc, tưởng mình tu 
có đạo lực khá, nay có ca nhạc tới rước, là bị dẫn đi lạc 
mà không hay biết.

Nên không được chấp láy tướng, mới trừ các 
chưống. Củng không được có tâm nghi, tâm nghi chợt 
khởi thì bị ma nhiếp. Không được do dự. Tin chắc tự tâm 
không có tướng mạo gì hét, khi các tướng mạo qua rồi, 
mình tự đi theo đường của mình.

Đây Tổ nhác, Pháp thân vốn thanh tịnh không thọ. 
Có thọ là có thân, có chỗ, khi mất chỗ liền kiếm chỗ 
khác, là đi thọ thai. Bám bậy còn mệt nữa! Khi không
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làm chủ được, gặp chỗ nào bám chỗ đó là nguy hiểm!
Hòa thượng có kế câu chuyện một ngưòi sắp mất, 

nghe trong người lạnh, kiếm áo khoác vào, chợt nghe 
tiếng ngựa hí, là vô bụng ngựa rồi.

Đây phải rõ, Pháp thân là thanh tịnh, không có chỗ 
nào để thọ, không có chỗ nào để bám, còn chỗ bám là nguy.

Vì mê không biết nên mói vọng thọ báo, tức là tìm 
chỗ bám. Trong vô sanh lại vọng nhận cái có sanh, nên 
mói vọng thọ báo, đó là đi trong sanh tử.

Câu chuyện Phá Táo Đọa. Ông thần, bám vào mấy 
cục gạch gọi là ông Táo, bắt người ta phải cúng kiến con 
này con kia. Tức vọng nhận những cục gạch làm chỗ 
mình nương bám, là có thọ. Nên khi ai đụng tói những 
cục đá đó là phạm thánh, hoặc bẻ co, vặn họng. Bắt 
người ta cúng này, cúng kia nhưng rót cuộc những cục 
gạch đó cũng trả về đát nước thôi, còn nghiệp đó phải 
lãnh đi theo mình. Khi Ngài Phá Táo Đọa đén khai thị: 
"Đây là ngói gạch hợp thành thì linh từ đâu lại, thánh từ 
đâu đến mà ngươi đòi chuộc nhiều sinh mạng như vậy?" 
Nói rồi Ngài gõ vào đó mấy cái, máy cục gạch ngã đố, ông 
thần sinh lên cõi trời. Sau đó đến lễ tạ. Như vậy, bám 
vào mấy cục gạch láy đó làm thân mình, khi được khai 
thị đây là ngói gạch, cái gì linh trong đó, cái gì thánh 
trong đó mà ngươi bám vào, ngay đó ông liền tỉnh, buông 
mấy cục gạch, liền giải thoát.

Đây mình cũng gióng mấy cục gạch, thân này cũng 
da thịt, gân xương ráp lại thôi.
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Buông được cái này liền ngộ vô sanh. Bám vào cái 
này là chấp cái ta, từ đó tạo mọi điều khổ, cống cao ngã 
mạn, kiêu căng cũng vì bám vào cái này. Ngoài cái này 
có gì để kiêu căng? Neu có ai nói động cũng là nói động 
đến cái ta này, chứ có cái gì khác nữa đế mà nói? Nên 
bám vào cái ta, từ đó mới tạo nghiệp, chịu khố. Buông 
cái này liền ngộ vô sanh.

Vì mê, vọng thọ báo, có ưa đắm, lệ thuộc vào chỗ ưa 
thích đó, không được tự tại. Như mình, giờ mang thân 
này rồi ưa thích, bám vào đó nên không được tự tại. 
Ngay đây mà ngộ được thân tâm xưa nay, tức là chẳng có 
nhiễm tập.

Nếu từ Thánh vào phàm thị hiện mọi ỉoài sai 
khác là tự vì chúng sanh, nên Thánh nhân nghịch  
thuận đều tự tại, tất cả nghiệp chẳng bó buộc 
được các Ngài. Thánh thành đã lâu thì có uy đức 
lớn, tất cả mọi thứ nghiệp bị thánh nhân chuyển, 
Thiên đường, địa ngục không làm gì được các 
Ngài. Phàm phu thần thức tối tăm chẳng đồng vổỉ 
thánh nhân trong ngoài sáng tỏể Neu có nghỉ tức 
chẳng làm, làm tức trôi dạt trong sanh tử, về sau 
ăn năn không có chỗ cứu kịpỄ

Thánh nhân ngộ được thân tâm xưa nay, sóng được 
trong đó, nên có hiện ra thân này là vì nguyện mà hiện 
ra chứ không phải vì nghiệp mà đến. Do nguyện độ 
sanh, chỗ nào khế hợp thì các Ngài đến. Còn mình là do 
nghiệp mà đến nên không được tự tại, nghiệp dẫn đi đâu
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là phải đi đó. Nghiệp nào nặng dẫn theo chỗ đó. Thánh 
nhân do nguyện đến, đến xong rồi thì đi tự tại, chứ 
không bị nhiễm theo tập nghiệp, hoặc là hiện nghịch 
hoặc là hiện thuận các Ngài đều tự tại. Hoặc hiện trong 
cảnh giàu sang cũng không có mê mờ trong đó. Gặp 
những cảnh nghịch như là cảnh nghèo khổ hoặc khó 
khăn, ở trong đó các Ngài cũng không bị các nghiệp trói, 
vẫn tỉnh đế từ trong đó đánh thức mọi người.

Đây gọi thánh mà thành đã lâu thì có đại oai đức, 
chuyến được các nghiệp, nên có lúc hiện vào trong địa 
ngục mà các Ngài vẫn vui vẻ, ở trong địa ngục mà vui 
như cõi Trời Tam Thiền. Như Ngài Địa Tạng, hiện là 
giáo chú cõi u Minh, trong đó mà không bị trói. Còn 
phàm phu thần thức tói tăm, chẳng đồng với thánh 
nhân trong ngoài sáng tỏỗ

Nếu có nghi thì chẳng làm, là khi hiện ra trong đây, 
nhưng cái gì có nghi thì chẳng làm, làm là trôi dạt trong 
sanh tử chứ không nói lý, làm rồi nói lý đế biện luận, 
củng không khỏi quả báo. Bởi khi có nghi là có tâm rồi. 
Còn người tự tại làm trong tự tánh ứng dụng ra thì khác.

Giả sử có người mời uống rượu, mình nghĩ là "nên 
uống hay không nên uống?" rồi nghĩ: "tùy duyên nên 
uống không sao", uống, rồi lý luận đây là do tùy duyên 
bất đắc dĩ uống, chứ không phải mình muốn. Nhưng lức 
đầu mình có khởi nghi là có tâm trong đó rồi, như vậy dù 
cho mình có lý-luận gì đi nữa cũng là có nghiệp. Đừng có 
vội lý luận cho qua quả báo, không thế qua được! Nên
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đây nhắc có nghi chẳng nên làm, làm là trôi trong sanh 
tử, sau ăn năn củng chang cứu kịp.

CHẢNH VẤN:

Phàm phu nghèo cùng khấn khả dều từ  vọng 
tưởng sanh. Nêu rõ là  tâm  lần lượt khích lệ nhau, 
ch ỉ "không làm mà làm" liền vào tri kiến N hư Lai.

Sao gọi nghèo cùng khốn khố đều từ vọng tưỏng 
sanh? Đó là ý nghĩa khién cho mình xoay trỏ lại. Bỏi vì 
vọng tưỏng sanh lên là có mang theo cái ngã. Bởi có ngã 
nên luôn luôn mong cầu để cho thỏa mãn cái tôi, đòi cái 
này; đòi cái nọ theo ý mình, chiều theo cái ngã đó. Nếu 
bị ngăn lại liền buồn, liền tức, nên luôn luôn thiếu thốn. 
Đây gọi là "nghèo cùng khốn khổ", vì đòi hoài. Mà cái 
ngã không thật, chỉ là khái niệm, mình tưỏng tượng mà 
chấp thôi chứ không có thật, thì cầu bao giờ cho thỏa 
mãn được? Càng cầu càng thấy thiếu hoài, gọi nghèo 
củng khốn khố mãi!

Neu khéo thấy rõ từ tâm để khuyên nhau tu tiến, 
căn bản không làm mà làm, ngay đó liền vào tri kiến 
Như Lai. Không làm mà làm là sao? Đây nghĩa là làm 
trong vô tâm. Làm tất cả mà không mang tướng ngã, 
liền hợp tri kiến Như Lai. Làm không có ngã thì đâu có 
chỗ sanh, không có chỗ đế lại dấu vét. Còn mình làm mà 
có mang cái ngã là có tạo nghiệp, có chỗ để sanh tới, có 
chô mong cầu nên thiếu thốn hoài.
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Trong nhà thiền gọi là hằng ngày ăn cơm mà ohưa 
từng nhai một hạt gạo, cũng như suốt ngày nói năng mà 
chưa động môi lưỡi. Nghĩa là làm tấ t cả mà không có 
sanh tâm, không dính gì hét, thì trong mọi việc làm đều 
hợp Tri kiến Như Lai. Đó mói là chỗ sóng chân thật của 
nhà thiền.

CHẢNH VẤN:

Người mới ph á t tăm, thần thức thảy chẳng có 
ấn định, nếu trong mộng thường thấy cảnh lạ  cũng 
chẳng nên nghỉ ngờ, đều là  tự  tâm mà hiện khởi. 
Chẳng từ  ngoài đến. Neu mộng thấy ánh sáng hiện 
ra, sáng hơn cả m ặt trời tức là dư  tập chóng dứt, 
tánh pháp giới sẽ hiện. Neu có việc này tức là  nhân 
thành đạo, chỉ tự  biết thôi, chang nên nói với người.

Hoặc là  ở trong vườn cây vắng lặng, đ i đứng 
ngoi nằm m ắt thấy ánh sáng hoặc là  lởn hoặc là  
nhỏ chớ nói với người, chẳng được chấp lấy, cũng 
là  ánh sáng từ  tự  tâm. Hoặc là  trong đêm tối vắng  
lặng, đ i đứng ngồi nằm, m ắt thấy ánh sáng không 
khác với ban ngày, cũng chang được lấy làm  lạ, 
đều là  tự  tăm  sắp sáng tỏ.

Thấy những cảnh lạ mình cũng không lấy làm lạ, 
không chấp vào những tưóng ỏ trong mộng đó, phải luôn 
luôn nhớ xoay trở lại, có những tưóng gì hiện ra cũng đều 
là từ tự tâm hiện khỏi. Ngoài tâm không có pháp thật,
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luôn luôn xoay lại tự tâm là chính. Nếu thấy trong mộng 
hiện ra những tướng này tưổng khác rồi mình bám vào 
đó, suy nghĩ thế' này thế kia là dính vào cảnh mộng.

Nên đây nói, nếu trong mộng thấy ánh sáng hiện 
ra sáng hơn cả mặt trời, biết đó là hiện tượng tập khí dư 
thừa sắp hét, tánh pháp giói sẽ hiện. Có những việc như 
vậy thì biết rằng tâm mình sắp sáng tỏ thôi, đó là nhân 
sắp thành đạo, chỉ âm thầm tự biết chứ không nên nói 
vói người. Đó là cái phải nhó. Bỏi vì, nếu thấy tưóng tốt 
rồi đi khoe với người khác, tưỏng đâu mình được cái gì 
đó, là bệnh. Đó cũng là còn dính vào cảnh. Còn đây mình 
biết rõ đó là hiện tưống do tâm chuyến biến mà ứng hiện 
ra, thầm tự biết đế tu tiến là tốt.

Hoặc trong rừng cây vắng lặng, không phải là 
trong mộng mà lúc mở mát tỉnh, thấy ánh sáng hoặc lón 
hoặc nhỏ, cũng là ánh sáng của tự tâm, không phải gì 
khác, cũng không nên chấp trưóc, cho mình đắc đạo là 
mê lầm.

Neu các huynh đệ có kinh nghiệm, khi tâm mình 
chuyên chú lâu cũng phát sáng vậy thôi. Có khi ngồi 
thiền tâm chuyên chú, mắt không động thì thấy phía 
trưốc có phát sáng, không có gì lạ, phải bình tĩnh để tu 
tiến thì tốt, còn nghi ngờ không biết sao, tâm bất an, 
chao động, không tốt.

Đó là trong lúc mỏ mát thấy ánh sáng, còn trong 
lúc đêm tói vắng lặng, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy ánh 
sáng sáng như ban ngày, chuyện đó cũng không gì lạ,
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cũng là tướng tự tâm sắp sáng tỏ thôi, mình biết vậy để 
tự tu tiến thì sẽ có kết quả tốt. Hoặc trong đêm mộng 
thấy trăng sao rành rẽ, nghĩa là trong mộng mà thấy 
trăng sao rành rẽ y như lúc thức, đó cũng là hiện tướng 
do tâm chuyến biến, những duyên nơi tự tâm sắp dừng, 
tâm sáp sáng tỏ.

Phải nhớ kỹ, có hiện tưóng gì đều là từ tự tâm biến 
hiện, không riêng thật có gì hét. Điều căn bản là cốt làm 
sao mình sáng được tâm, thấy được tánh còn những 
tướng trạng gì hiện, mình cũng không bận lòng. Bỏi vì 
còn tướng hiện ra là những tập khí củng chưa sạch, nên 
còn có hiện chứ chưa phải hay gì cho lắm, đừng có thấy 
vậy rồi tự kiêu căng. Phải hiếu kỹ điều đó!

Đó là nói về những tướng tốt. Còn trong mộng mà 
thấy mờ mờ mịt mịt là phiền não chướng nặng, cần phải 
sám hói tu tiến thêm hơn nữa. Những điều này mình tự 
kiếm nghiệm, đế tự tu tiến thêm.

Đây là những điều nói ra đế trong khi tu mình 
hiểu được, không có lấy làm lạ, không có chấp trước.

CHẢNH VẤN:

Nếu thấy bản tánh, chẳng cần đọc kỉnh, học 
rộng biết nhiều vô ích, thần thức càng mờ tôi. Có 
lập bày giáo chỉ vì đế nêu rỗ tâm, nêu nhận biêt 
tăm  đâu cần xem giáo. Neu từ  phàm  vào Thánh 
ph ả i dừng nghiệp dưõng thần, tùy phần  qua ngày.
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Đây Tỗ muốn nhác mình phải có cái thấy vượt qua 
kinh giáo chữ nghĩa. Kinh giáo chữ nghĩa chỉ là văn từ 
ghi chép lại thôi, là những nghĩa chết. Neu chấp theo 
kinh giáo, học rộng biết nhiều, lấy đó tự cao là bệnhỗ 
Kinh giáo dù cho có những nghĩa lý hay trong đó, nhưng 
mình không soi sáng được, thì những nghĩa lý đó cũng là 
còn trong chữ nghĩa, kinh giáo đâu có ghi lại được cái 
thấy biết đang sáng ngời của mình đây. Vậy phải có cái 
thấy vượt qua kinh giáo, đế tự sống dậy mới là chính yếu.

Có lập bày giáo pháp chỉ là đế nêu rõ tâm, nếu 
mình bám chấp vào đó, hiếu thế này thế kia, cũng là 
chạy ra bên ngoài.

Kinh Hoa Nghiêm có câu chuyện - có quyến kinh 
ghi chép hét tất cả những việc trong tam thiên đại thiên 
thế giới. Quyến kinh đó được nhét trong hạt bụi. Ngươi 
có tu khéo biét đập hạt bụi lấy quyến kinh ra, thì rõ hết 
những việc trong tam thiên đại thiên thế giới. Quyến 
kinh chép hết những việc trong tam thiên đại thiên thế 
giới mà nhét trong hạt bụi, sao nhét nối?

Quyến kinh đó là nằm trong tự tâm của mình chứ 
không có gì khác. Thấy trỏ lại tự tâm, từ đó nhìn ra bên 
ngoài sáng tỏ là mình thấy suốt được hết. Chứ bám chấp 
theo chữ nghĩa, là lầm chét trên chữ nghĩa.

Neu từ phàm vào Thánh, phải dừng nghiệp  
dưổng thần, tùy phần qua ngày.

Muốn chuyến hóa từ phàm vào Thánh phải dừng 
nghiệp dưỡng thần. Chỗ này mình phải chú ý! Chính
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ngài Lâm Tế củng từng nói: "Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, 
hồn nhiên mặc áo xiêm". Mình phải sóng tùy duyên để 
tiêu những nghiệp cũ mà không tạo thêm nghiệp mói, đó 
là căn bản. Những nghiệp cũ tiêu hết, những nghiệp mối 
không tạo thêm, mới thật sạch, mói tự tại đượcệ

Còn nghe nói tùy duyến tiêu nghiệp cũ, rồi cứ tha 
hồ gặp duyên gì cũng tùy hết, là tiêu luôn sự nghiệp. 
Tâm mình chưa thế làm chủ, chưa được tự tại mà tha hồ 
tùy duyên là bị duyên nó cuốn hét. Tùy duyên như vậy 
không tiêu được nghiệp cũ, trái lại còn tạo thêm nghiệp 
mới nữa. Nghiệp cũ chưa hết, nghiệp mói thu vào tiếp, 
rồi ngồi thiền cho quên, như vậy có phải là uống công vô 
ích không!

Nhưng mình mác kẹt, tưồng đâu tùy duyên là tự 
tại, tha hồ tạo nghiệp, rồi bảo nghiệp tánh vốn không. 
Đó là nói dối, chỉ lừa mình thôi, vô ích. Nên nghĩa tùy 
duyên hiếu cho thấu không phải là đơn giản. Tùy duyên 
không phải là đụng việc gì làm việc đó. Tâm mình còn 
nhiều bệnh, còn nhiều ham thích mà tùy là nguy. Khi 
còn có thích là còn có nghiệp trong đó, thuận theo cái 
thích của mình mà nói tùy duyên là che mắt thiên hạ 
thôi. Phải khéo thấy!

CHẢNH VẤN:

Neu nhiều nóng giận, khiến cho tánh càng  
trá i với đạo là  tự  lừa dối mình vô ích. Thánh nhân
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ở trong sanh tử, tự  tạ i ra  vào, ẩn hiện chẳng nhất 
định. Các nghiệp bó buộc các N gài chẳng được. 
Thánh nhân ph á  tà  ma. Chúng sanh chỉ thấy bản 
tánh th ì dư tập chóng dứt, thần thức chẳng mờ. 
Cần ph á i ngay đó liên lãnh hội, chỉ ở ngay hiện  
nay đăy thôi.

Nếu nhiều sân hận thì cùng vói tánh trái nhau, chứ 
đừng biện hộ. Có ngưòi nhiều nóng giận rồi biện hộ, phải 
như vậy mói mạnh mẽ. Sự thật, nếu Bồ Tát thị hiện đê 
đánh thức ngưòi thì không có biện hộ, biện hộ không 
phải là thứ thiệt. Nóng giận nhiều là trái với đạo. Thực 
ra nóng giận nhiều là cái ngã to thôi, đụng tổi nóng giận 
liền, rõ ràng là quá bám vào cái ngã. Mình phải biết đế 
mà chuyển, mà dừng chứ không có biện hộ.

Đối vói các bậc Thánh nhân, các Ngài ở trong sanh 
tử hoặc ra vào, ẩn hiện không có cố định một hình thức 
nào, cũng không có báo trước, nên không thế bám chắc 
vào chỗ nào. Còn có cái khuôn cố định đế cho ngưòi ta 
bắt chưốc là chưa phải. Chỗ Thánh nhân đi là không 
chỗ, nghĩa là các Ngài hoặc là ẩn hoặc là hiện nhưng 
không có nhất định, một cái nào, không đê cho mình 
chấp một hình thức nào.

Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: - Thế nào là chỗ đi của 
Thánh nhân từ trưóc?

Ngưỡng Sơn đáp: - Hoặc ở trên trời hoặc ở nhân gian.
Chỗ Thánh nhân đi là không có cố định, đi qua mà
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không để lại dấu vét, mới thật là chỗ Thánh nhân đi. 
Mình đi mà còn có chỗ để lại cho thấy đó là còn dấu vét. 
Hiếu như vậy mới thấy ý nghĩa Thánh nhân hiện ra đời, 
mình không có bát chước. Nghe nói Bồ Tát có khi cũng 
hiện tưổng sân, tướng tham rồi bắt chước theo những 
tưống đó. Đâu biêt các Ngầi hiện ra là tùy duyên để độ 
một số người nào đó, qua rồi thôi, hiện cái khác. Còn 
minh nghe vậy rồi bắt chước là để nuôi dưỡng thêm bệnh 
của mình, chứ không phải thật.

Nên nói Thánh nhân ứng hiện mà các nghiệp trói 
buộc các Ngài không được, Thánh nhân phá tà ma. 
Chúng sanh chỉ thấy bản tánh, dư tập chóng dứt.

Mình không phải sợ những tập khí thừa, cốt là 
thấy được bản tánh, thì dư tập tự dứt chứ không phải 
trừ dẹp. Nếu trừ dẹp, đem cái này dẹp cái kia thì củng 
còn có lấy bỏ trong đó. Dư tập là những tập khí còn thừa, 
là hơi hám vậy thôi, không có thật thể, như huyễn, sóng 
được cái chân thật, những cái kia tự dứt.

c à n  nhất ngay đó liền lãnh hội, chỉ ở ngay 
hiện nay đây thôi.

Đó gọi là thiền sóng động, Thiền đón giáo. Lãnh hội 
liền ngay đó lãnh hội, không chần chờ, không nghĩ ngợi.

Đây là chỗ bén nhạy, linh động trong nhà thiền. 
Nghĩ ngợi là rơi vào khuôn của tình thức. Nên Tỗ Lâm 
Te khi tỏ ngộ ỏ chỗ ngài Đại Ngu rồi về trình ngài Hoàng 
Bá, thuật lại những việc đói đáp với Đại Ngu. Ngài 
Hoàng Bá bảo: "Lão Đại Ngu nhiều lòi, đợi đến đây ta sẽ
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cho một trận đau điếng" Lâm Té nói: "Cần gì đợi đến, 
ngay đây cho ăn liền". Ngay đó Sư tống cho ngài Hoàng 
Bá một đạp.

Ngài Hoàng Bá nói như vậy đế gạn lại chỗ thấy của 
Lâm Te, xem phải là chân thật, xác đáng chưa. Nên 
Ngài nói về Đại Ngu mà ý nhằm ngay Lâm Te. Nếu 
mình nghe nói, tưởng là nói với ngài Đại Ngu là bị gạt. 
ơ đây, Lâm Te có chỗ song chân thật, rõ ràng, biết như 
vậy rồi, nên nói : "Cần gì đợi đến, ngay đây cho ăn liền", 
thẳng đây thôi. Đó là chỗ chân thật xác đáng!

CHẢNH VẰN:

Muốn chân thật lãnh hội đạo thì chở chấp tấ t 
cả pháp, dừng nghiệp dưõng thần, th ì những dư  tập  
cũng hêt, tự  nhiên sáng tỏ, chẳng nhờ dụng công.

Ngoại đạo chẳng lãnh hội ỷ Phật, nên dung  
công rấ t nhiêu mà trá i vôi Thánh ý, trọn ngày 
rong ruôi nhọc nhằn, niệm P hật tụng kinh, mờ tối 
thản tánh, chẳng khỏi luân hồi.

Phật là  người nhàn, đâu có cần rong ruồi 
nhọc nhằn, rộng cầu danh lợi, về sau dùng cái g ì ĩ  
Chỉ người chẳng thấy tánh th ì đọc kỉnh, niệm  
Phật, học mãi tinh tiến, sáu thời hành dạo, ngồi 
hoài chẳng nằm, học rộng nghe nhiêu, cho đó là  
Phật Pháp, những chúng sanh này là  người chê 
bai Phật Pháp.



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 126

Muốn lãnh hội đạo thì chớ chấp tất cả pháp. Đây là 
chỗ mình phải chú ý. Không chấp tất cả pháp là tinh thần 
vô trụ, nghĩa là đi qua tấ t cả mà không dừng lại bất cứ cái 
gì hết. Như vậy liền lãnh hội đạo dễ dàng.

Dừng nghiệp dưỡng thần, dư tập sẽ hết. Tức không 
phải nhờ dụng công, không có công phu tạo tác. Bỏi nếu 
có công phu tạo tác củng thuộc sanh diệt. Đây là cốt trỏ 
về cái vô vi, tự tánh sẵn, nghĩa là thuận tánh mà khởi 
dụng, nên không nhờ dụng công, gia công tạo tác.

Tổ dẫn ngoại đạo dụng công nhiều không lãnh hội 
đạo vì trái với Thánh ý. Ngoại đạo đây, không phải chỉ 
cho người đạo khác, mà ngưòi tu Phật nhưng cứ hưóng 
ra bên ngoài cũng gọi ngoại đạo luôn. Do đó ỏ đây không 
có ý chỉ trích ngưòi đạo khác, mà muốn cảnh tỉnh mình 
sống xoay trỏ lại. Bỏi vì mình cứ bám vào công phu đó 
rồi cho mình tu nhiều, tu hay là sanh bệnh.

Nếu niệm Phật nhiều, tụng kinh lắm, rồi chấp vào 
những công phu đó sẽ sanh ngã mạn, kiêu căng, mà 
càng ngã mạn càng thêm bệnh thôi. Rồi bảo Phật dạy 
như vậy. Phật dạy mình như vậy hay sao? Dạy mình 
thành bệnh sao? Nên đây Tổ bảo đó là chê bai Phật.

Phật là ngưòi nhàn, dâu có càn rong ruối 
nhọc nhằn, rộng càu danh lđi, về sau dùng làm gì? 
Chỉ người chẳng thấy tánh, thì dọc kỉnh, niệm  
Phật, học mãi tinh tiến, sáu thòi hành dạo, ngồi 
hoài chẳng nằm, học rộng nghe nhiều, cho đó là 
Phật pháp, những chúng sanh này là người chê
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bai Phật pháp.
Đây là chỗ đánh thức mình, mình tu lâu ngày 

không ai nhắc cũng dễ mắc kẹt. Việc chính không nhó, 
rồi kẹt trong danh lợi. Lo đuối theo danh lợi, quên mất 
bản hoài xuất gia ban đầu của mình. Những người 
chẳng thấy tánh lo học rộng hiểu nhiều cho đó là Phật 
pháp, nhưng Ngài bảo đó là ngưòi chê bai Phật pháp. 
Phật dạy niệm Phật tụng kinh gốc là cái gì? Niệm Phật 
tụng kinh cũng để cho mình nhiếp tâm thôi, nhiếp tâm 
vào đó thì dừng những niệm lăng xăng, chạy bậy. Đó mới 
là bản ý của Phật. Trái lại mình cứ bám chác vào đó, lấy 
làm công phu của mình rồi kể công, tính nhiều ít, tranh 
hơn thua vói nhau: tụng nhiều ít, tiếng hay tiếng dồ, 
người tụng tiếng hay thấy ngưòi tụng tiếng dỏ sanh 
khinh thường, ngã mạn, thành bệnh. Cho đó là Phật 
pháp là chê bai Phật pháp rồi.

CHẢNH VẤNĩ

P hật trưởc Phật sau chỉ nói thấy tánh, các 
hạnh là  vô thường, nếu chẳng thấy tánh nói càn, 
nói bướng ta  được A Nâu Bồ Đe, đây là người tội 
lởn. Trong mười người đệ tử  lởn của Phật, N gài A 
Nan là  đa  văn bậc nhất, nhưng đối với P hật không 
nhận biết, chỉ học rộng nghe nhiều.

Nhị thừa ngoại đạo đều không nhận b ú t  
Phật, ch ỉ biết mấy thứ tu chứng, rơi trong nhân
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qrwẫẻ Đó là nghiệp báo chúng sanh, chẳng khỏi 
sanh tử, xa với ỷ Phật, tức là  chúng sanh chê bai 
Phật, g iế t quách đ i cũng không tội lôi.

Phật trước Phật sau chỉ nói kién tánh thôi, nên các 
hạnh là vô thường. Mình thường nghe nói chư hạnh vô 
thường, nhưng không biết chư hạnh là cái gì. Tức mọi 
thứ có tạo tác ra đều là pháp hữu vi, đều là vô thường 
hết. Đây Tổ nhác mình phải quên những công phu hữu 
vi, công phu tạo tác đó mới đến chỗ chân thật được.

Tỗ Bà Tu Bàn Đầu khi chưa gặp Tổ Xà Dạ Đa thì 
tu hành rất tinh tiến, ngày ăn một bữa, đệ tử rất là cung 
kính. Khi Tỗ Xà Dạ Đa đến, Ngài gọi đồ chúng của Bàn 
Đầu bảo:

- Người khổ hạnh tu hành thanh tịnh này có thế 
được Phật đạo chăng?

Đồ chúng đáp:
- Thượng nhân này tu hành tinh tấn như thế, đâu 

không được đạo.
Tổ Xà Dạ Đa bảo:
- Người này cùng đạo xa vậy. Dù kho hạnh trải qua 

nhiều kiếp, chỉ giúp cho gốc vọng, đâu thế chứng đạo.
Đồ chúng hỏi:
- Ngài chứa đựng được pháp gì mà chê Thầy tôi.
Tỗ Xà Dạ Đa bảo:
- Ta chẳng cầu đạo cũng chẳng điên đảo, ta chang lễ 

Phật cũng chẳng khinh mạn, ta chẳng ngồi mãi cũng chẳng
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lười biếng, ta chẳng biết đủ cũng chẳng tham cầu.
Ý chỉ tu không chấp thiện ác, quên cái hai bên, mới 

đến chỗ chân thật. Tổ Xà Dạ Đa lại hỏi Bà Tu Bàn Đầu:
- Ta chê như vậy ông có buồn không?
Tỗ Bà Tu Bàn Đầu bảo:
- Con tu hành khiêm tốn từ lâu. Con nhớ trong thòi 

Phật xa xưa, con tu chứng quả thứ hai, sắp được chứng 
quả thứ ba. Một hôm đi vào chùa vì sơ ý đế cây gậy dựa 
vào hình tượng trên mặt Phật nên tốn phưóc, không 
chứng đạo đượcẵ Từ đó đến nay, con đối với các bậc thiện 
tri thức, một lòng khiêm tốn không dám ngã mạn nữa.

Nên các huynh đệ mới thấy, mình tu  nói hình thức 
không cần, chỉ sao đạt lý thôi, nhưng lắm lúc ngã mạn 
ngủ ngầm không hay. Đối vói Tổ Bà Tu Bàn Đầu để cây 
gậy dựa vào mặt Phật ỏ trên tường bị tổn phưóc thoái 
thất, đáng lẽ chứng quả thứ ba mà không chứng được. 
Trong khi đó mình chưa chứng được quả nào, chỉ hiểu 
được cái lý thôi mà còn ngã mạn, đó là nguy hiếm!

Câu chuyện trong kinh Niết Bàn có ý rất tế nhị. 
Đức Phật khi còn làm Bồ Tát, Ngài mong cầu nghe được 
những kinh điến đại thừa, trời Đe Thích hiện xuống làm 
Dạ xoa, đứng ngoài hang động, nói hai câu kệ:

Chư hạnh vô thường Các hạnh vô thường.
Thị sanh diệt pháp Là pháp sanh diệt.
Ngài nghe thấy hay quá mói ra khỏi hang hỏi: "Bài 

kệ hay quá sao chỉ có hai cầu, xin ngài nói luôn hai câu 
sau cho tôi được học". Dạ xoa nói:
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- Tôi bị đói lâu lắm rồi, bụng trống trơn hết còn sức 
để nói nữa .

- Ngài ăn gì để cho khỏe, tôi xin cúng dường.
- Thức ăn của tôi chỉ là thịt sóng, máu tươi.
- Thôi được. Ngài viết hai câu kệ trên tảng đá đi, 

còn tôi sẽ leo lên cây cao buông mình xuống cho Ngài ăn. 
Vậy Ngài được món ăn, còn tôi học được hai câu kệ đó.

Dạ xoa đồng ý. Ngài leo trên cao vừa buông mình 
xuống, Dạ xoa hiện lại trcổ Đe Thích đỡ Ngài lên và tán thán.

Thường thường người đọe không hiếu được ý sâu, vì 
sao chỉ có hai câu kệ mà phải làm khó khăn như vậy? 
Hai câu sau đó là:

Sanh diệt diệt dĩ Sanh diệt diệt rồi.
Tịch diệt vi lạc Tịch diệt là vui
Hai câu trên muốn nhắc, mọi cái có tạo tác, có làm 

ra đều là vô thường, đều là pháp sanh diệt hét. Vậy ông 
phải dám buồng cái sanh diệt này mói nghe được cái tịch 
diệt kia. Nên đợi ông phải dám buông, hy sinh cái thân, 
tức là quên cái sanh diệt này, cái ngã này mới nghe thấu 
cái tịch diệt kia.

Đoạn tiếp, đây dẫn Ngài A Nan đệ tử lớn của Phật, 
chỉ đa văn mà không nhận biết Phật. Tức không nhận 
biết Phật thật, nên mới bị nạn Ma đăng già. Còn hàng 
nhị thừa ngoại đạo cũng không nhận biết Phật thật, chỉ 
biết mấy bậc tu chứng cũng là rơi trong nhân quả, đó là 
nghiệp báo chúng sanh. Đó là không thấy được Phật 
thật, tức pháp thân của chính mình mà kẹt trên những
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thứ lóp tu chứng, quả này quả kia. Hoặc là quả Tu Đà 
Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cũng là rơi trong nhân 
quả, chưa phải chỗ tột. Bỏi vì tự tánh, nó có quả này quả 
kia, cấp bậc này cấp bậc kia gì đâu. Như khi chứng Tu 
Đà Hoàn, cũng là ai? Rồi lên Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A 
La Hán củng là ai? Có người nào khác xen vào trong đó 
không? Đó chỉ là phương tiện thôi, chứ không phải thật 
sự có những thứ lớp như vậy. ơ  đây, muốn cho mình 
thấy thấu lại tự tánh để vượt qua những cấp bực đó, còn 
kẹt trên cấp bực là còn kẹt trên những thứ lốp. Nên Tố 
nói, đây là trái xa ý Phật, tức chê bai Phật, nói mạnh 
hơn "giết quách đi cũng không tội lỗi", giết quách là giết 
quách cái gì? Chỗ này, giảng không khéo làm người dễ 
lầm.

Giết quách, đây là giết quách luôn cái tâm ham 
mong cầu thứ lóp đó, thì mói không tội lỗiễ Chứ đâu phải 
bảo mình giết quách sinh mạng người. Nên giảng trên 
chữ nghĩa dễ làm lầm người khác.

CHẢNH VẤN:

Kỉnh nói: người xiẻn đề chẳng sanh tín  tâm , 
giế t quách đi củng không tội lỗi, nếu mà có tín  
tăm , người này là  người ở đ ịa  vị Phật. Neu chẳng 
thấy tánh, tức chẳng nên tùy tiện chê bai điều  
lương thiện của người, tự  dối mình vô ích . Thiện 
ác rõ ràng, nhân quả rành rẽ, thiên đường đ ịa
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ngục ở ngay trưôc mắt. Người ngu chẳng tin, hiện 
rơi vào trong đ ịa  ngục hắc ám, cũng chẳng hay 
chang biết, chỉ vì nghiệp nặng, do đó chẳng tin. 
Người mủ chang tin  có ánh sáng, dẫu nói với y 
cũng chang tin , ch ỉ vì mù nên còn biết bằng vào 
đâu mà biện rõ ánh sáng m ặt trời? Người ngu 
cũng lạ i như thế, hiện nay rơi vào trong tạp loại 
chúng sanh, sanh chô băn cùng hạ tiện, cầu sống 
chang dược, cầu chết chẳng được. Mặc dù chịu  
khố, khỉ hỏi đến cũng nói ta  nay là  vui sướng 
chang khác thiên đường. Nên biết, tấ t cả chúng 
sanh, cho sanh là  vui, củng chẳng hay chẳng biết; 
người ác như trên đây , chỉ vì nghiệp chưởng nặng  
nề do đó chang thế p h á t tín  tâm, chẳng ph ả i do từ  
người khác.

Neu thấy tự  tăm  là  Phật, chang ở cho cạo bỏ 
râu tóc. Cư s ĩ  cũng là  Phật.

Neu chang thấy tánh th ì cạo bỏ râu tóc củng 
là ngoại đạo.

Nếu có tín tâm ngưòi này ỏ địa vị Phật. Thế nào là 
tín tâm? Ngưòi này tin chắc tâm mình là Phật, lìa mọi 
đối đãi. Tin chắc như vậy, không ai có thế chen vào, 
chính đó là người ở địa vị Phật. Tức là sao? Tin chắc tâm 
mình là Phật, đó là nhân địa đế thành Phật.

Nên kinh Viên Giác Phật dạy: "Nhân địa ban đầu 
để thành Phật của các Như Lai là tỏ ngộ tánh Viên Giác"
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lấy đó làm cái nhân, vậy người tin được điều đó là đang 
ở địa vị Phật. Nghĩa là ngay trong thân vô thưòng, tin 
chắc chắn có cái chân thật bất sanh bất diệt đó, đó là 
nhân chân thật đế thành Phật. Neu bám vào những 
pháp hữu vi, tạo tác sanh diệt làm cái nhân thì sẽ được 
cái quả sanh diệt.

Neu người chẳng thấy tánh, tức chẳng nên  
tùy tiện chê bai điều lưtíng thiện của ngưòỉ, tự dối 
mình vô íchệ

Nếu ngưòi chẳng thấy tánh chó nên bắt chưóc chê 
bai điều lương thiện, như cho rằng công phu thuộc các 
pháp hữu vi là còn đi trong vòng nhân quảể.. sự thật ở 
đây các Ngài đã thấu qua được rồi, còn mình chưa thấy 
tánh, lại chưa được những công phu như vậy mà chê, là 
sao? Nên chê khen như vậy là còn tâm đây kia, nhân 
quả khó tránh khỏi.

Thiện ác rõ ràng, nhân quả rành rẽ, thiên  
đưòng dịa ngục ở ngay trưổc mắt, ngxĩòi ngu 
chẳng tin, hiện rđi vào trong địa ngục hắc ám 
cũng chẳng hay biết.

Bỏi vì nghe người ta chê, cũng bát chước chê theo, 
nhưng tâm mình còn đây kia, là còn kẹt trong nhân quả, 
khâu nghiệp khó qua khỏi. "Nhân quả rõ ràng, thiên 
đưòng địa ngục ngay trưóc mát". Đừng nói địa ngục không 
thật, rồi mặc tình chê khen, chính thiên đường địa ngục 
ngay tự tâm mình chứ không đâu khác. Tâm là nhân đưa 
đến thiên đường, cũng là nhân đưa đến địa ngục.
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Có vị tưóng đến hỏi thiền sư:
- Thiên đường địa ngục là có hay không?
Ngài hỏi: - Ông là gì?
- Tôi là hiệp sĩ.
Ngài bảo: - Tướng ông như vậy mà hiệp sĩ gì?
Ông nghe nói vậy nóng mặt, tay rút gươm ra liền, 

Ngài cười ngất bảo:
- Đó, chính đó là cửa địa ngục.
Ông xấu hố chợt tỉnh ngộ liền, cúi đầu sám hối.
Thiền sư cũng cười bảo:
- Đó, chính đó là cửa thiên đường.
Rõ ràng vậy thôi. Tâm mình vừa nóng giận, rút 

kiệm ra là mở cửa địa ngục, ngay đó tỉnh trỏ lại là mở 
cửa thiên đưòng. Nên thiên đường, địa ngục là ngay 
tâm, chứ không đâu khác.

Do đó, người tu cần phải thấu suốt lẽ nhân quả một 
cách rành rẽ, chớ có lờ mờ, rất nguy hiểm.

Nghĩa là mình chưa sáng thì phải chân thật thấp 
mình, thưa hỏi cho thấu đáo, đừng có kiêu mạn. Neu nói 
mình hiểu đạo lý, ngộ đạo mà còn kiêu mạn quá thì phải 
xét lại. Nhất là phải hiếu sâu lý nhân quả, còn lờ mờ là 
chưa phải.

Ngài Sơ Sơn là vai chú ngài Ngưỡng Sơn. Hỏi một 
cầu đáp không rành rẽ, Ngưỡng Sơn quỏ thành bị tiêu 
ngược ba mươi năm. Nhân quả không phải chuyện đùa, 
nhất là đói với các vị có đạo đức lốn mình càng phải cấn 
thận. Đừng vội nghĩ hiểu chút đạo lý, khinh thường ngã
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mạn là điều nguy hiếm.
Ngưòi tu Thiền phải cấn thận điều đó. Hiện nay 

ngưòi tu Thiền dễ mắc bệnh xem thưòng nhân quả, bởi 
vì nghe nói gì cũng không. Tội tánh vốn không luônỗ 
Nhưng chỉ nói cái lý thôi, chứ chấp vào lý không đó, rồi 
khinh mạn người này, khinh mạn người kia, bất kế 
người trên, xem thường kẻ dưới, coi như chỉ có ta trên 
hếtề Khi phước hết, họa tới trỏ tay không kịp.

Người mù chẳng tin  có ánh sáng, dẫu nói vối 
y cũng chang tin chỉ vì mù. Nên còn biết bằng vào 
dâu mà biện rõ ánh sáng mặt tròi? Người ngu 
cũng lại như thế, hiện nay rơi vào trong tạp loại 
chúng sanh, sanh chỗ bần cùng hạ tiện, cầu sống 
chang được, cầu chết chẳng đữộc. Mặc dù chịu  
khố, khi hỏi đến cũng nói ta vui sưóng chẳng khác 
thiên đưòngễ

Nghe nói rơi vào trong tạp loại chúng sanh, sanh 
chỗ bần cùng hạ tiện, mình cứ tưỏng rơi vào trong loài 
này loài kia. Nhưng sự thật có khi mình cũng đang rơi 
vào trong tạp loại chúng sanh đó cũng không hay. Nghĩa 
là trong tâm niệm của mình, có khi tâm niệm thánh 
thiện như trên trời, có khi cũng rơi vào tâm niệm hạ tiện 
của súc sanh, đâu có ngò được. Dù chịu khỗ khi hỏi đến 
cũng nói ta vui sướng, nghĩa là chấp vào cái ngã này, 
sanh vào đâu là bám vào cái ngã đó không dám bỏ. Đây 
mới thấy cái mê của chúng sanh, nên các huynh đệ thấy, 
con cá được nuôi trong hầm phân mà nó cũng vui vẻ,



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 136

giành giựt món ăn vối nhau. Mình tháy thì tức cưòi, 
nhưng sự thật nhìn lại mình thì cũng không khác gì 
lắm. Các vị Trời nhìn xuống mình cũng thấy nhơ nhớp, 
vậy mà mình cũng giành giựt nhau, tranh từ tiếng nói, 
ỏ trong đây cũng thấy vui sướng.

Nên biết chúng sanh chỗ sanh ỉà vui, cũng 
chẳng hay bỉết.

N^hĩa là có sanh là vui thôi. Ai cũng thích 
sanh hết, cho nên luôn luôn tìm  cái sanh, m ất chỗ 
này tìm  sanh chỗ khác. Do đó luôn luôn đi trong 
sanh tử, vì có sanh là phải có tử. Nên gọi là mê mờ, 
chỉ sống trong ảo tưổng m à không hay không biết. 
Đây gọi là ngưòi xấu, ngưòi ác như thế đó, chỉ vì 
nghiệp chưóng nặng nề, nên không thế phát tín  
tâm , chứ không phải do từ  ai khác ngăn mình, 
không cho m ình ngộ. Tự m ình mê, tự  m ình có 
quyền ngô, chứ không phải ai ngăn. Biết như vậy, 
đế m ình xác định niềm tin  rõ ràn^.

Neu thấy tự tâm ỉà Phật chang ỏ cao bỏ râu 
tóc, cư sĩ tại gia cũng là Phật. Neu chang thấy 
tánh, cạo bỏ râu tóc cũng ỉà ngoại đạo.

Chỗ này Tố nói hơi mạnh. Sự thật ỏ đây muốn nói 
rằng, Phật này là Phật tự tánh thì đâu có tóc, đâu có cạo, 
có hình thức tại gia, xuất gia, có ngu, có trí gì!

Chẳng thấy chỗ chân thật đó, dù mang hình thức 
xuất gia cũng là người đang hướng ra bên ngoài tìm cầu, 
Ngài nói cũng là ngoại đạo.

ở  đây, mình đã mang tiếng xuất gia rồi, nhưng ai 
tránh khỏi điều đó. Nên Ngài muốn nhấn mạnh lại, đế 
mọi ngưòi phải thật thà xét lại chính mình xem, đừng vì
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tự ái ngã mạn mà mình lờ qua. Đó là tự dối mình vô 
ích. Nhất là người xuất gia là người đi tìm chân lý, phải 
chân thật với chính mình. Không chân thật vói chính 
mình, là còn có chỗ hố thẹn. Đoạn cuối như cái roi quất 
mạnh vào những ngưòi xuất gia. Người xuất gia mà 
không phá bỏ được chỗ này thì so với người cư sĩ tại gia 
có hơn gì?

Đó là chỗ để mọi người phải kiếm lại đế tự  đánh 
thức mình vưđn lên.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Cư s ĩ  có vỢ con, d â m  dục chẳng  trừ, y  cứ  
vào đâu  m à được thành P h ậ t?

Đáp: Chỉ nói thây tánh chang nói dâm  dục; 
chỉ vì chang thấy tánh, nếu được thấy tánh th ì 
dâm  dục xưa nay là  rong lặng, tự  nhiên đoạn trừ  
củng chang ưa đắm. Dau có dư  tập, chẳng thể tự  
làm  hại. Tại sao? v ì  tánh von là  thanh tịnh, tuy ở 
trong sắc thân năm  uấn, tánh ấy xưa nay thanh  
tịnh, nhiễm ô chang được. Pháp thăn xưa nay là  
không thọ, không đói khát, nóng lạnh, không  
bệnh, không có ân ái, không quyến thuộc, không  
khố vui, không tố t xấu, không có dà i ngắn, không  
hay dở, không mạnh yếu, xưa nay không có một 
vật có thế được, ch ỉ vì chấp có sắc thân này, nhân  
đó liền có đói khát, nóng lạnh, những thứ  độc, 
bệnh hoạn... những tướng như thế. Neu chẳng
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châp mặc tình làm.
Tố nhấn mạnh phải thấy tánh - tức Phật pháp thân, 

thấy được tánh Phật pháp thân đó, vốn tự nó vượt qua mọi 
đối đãi. Dù cho tập khí dâm dục chưa sạch hết, nhưng trong 
đây khéo tu, ngay đây thấy được tánh thì rõ ràng dâm dục 
nó là không tánh, không có che ngại, nên mói thấy được 
tánh. Phải thấy tánh, liền rõ dâm dục không có tánh thật, 
ngay đây mình chuyến được. Không phải bảo cư sĩ có vợ con 
cũng thành Phật, đây Tổ nói cần thấy tánh, tánh vượt ngoài 
những đối đãi thì dâm dục đâu có thể che mờ?

Nên "thấy được tánh thì dâm dục xưa nay rỗng 
lặng, tự nhiên đoạn trừ", nhưng chú ý là: "cũng chẳng 
được ưa đắm". Dầu có dư tập, cũng không thế bị nó làm 
hại. Vì sao? Tánh vốn thanh tịnh. Bỏi thấy tánh là thấy 
.trước khi động niệm, trước khi có chúng sanh này. Trưốc 
khi động niệm, thì dư tập làm sao đến được chỗ đó? 
Trước khi động niệm, thì có tướng gì? Nên thấy trước khi 
động niệm thì rõ dư tập là huân tập sau này thôi. Trước 
khi động niệm dư tập bám vào chỗ nào? Thấy được chỗ 
đó, sống được chỗ đó là mình chuyển được. Chứ không 
phải nói lý là không cần vào chùa tu, ỏ nhà cũng tu 
thành Phật được. Ý Tỗ là phải thấy được tánh, sống được 
chỗ trước khi động niệm, chỗ tột cùng của mọi cái 
nghiệp, chỗ trước khi sanh khỏi tấ t cả, thì nghiệp không 
tối được.

Thấy tánh, tức ở ngay trong sắc thân năm uẩn chứ 
không phải ròi sắc thân năm uẩn này mà riêng có.
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Nhũng ỗ trong sắc thân năm uẩn mà không bị các tập 
nghiệp nhiễm ô được, chính vì vậy mình tu hành khéo 
khé hợp liền tỏ ngộ trỏ lại, nó sẵn có. Nếu tập nghiệp mà 
nhiễm ô được chỗ này thì mình cũng hét tu hành, vì 
nhiễm ô thì thành sanh diệt rồi. Vậy mình tu ngộ là ngộ 
cái gì? Bỏi nó sẵn có đó, nhưng mình quên, khi tu mình 
khéo phá vô minh mê lầm này thì rõ được nó sẵn có từ 
xưa đến giờ. Như vậy mói có tỏ ngộ, nếu nó bị nhiễm ô 
thì thành sanh diệt luôn, đồng hóa vói sắc thân, còn gì 
nữa mà ngộ. Ngài Lâm Te nói: "trong cục thịt đỏ có vô vị 
chân nhân"ể Ngài Trần Thái Tông làm bài kệ:

Vô vị chân nhân thịt đỏ au
Hồng hồng trắng trắng chố lầm nhau.

Ngay trong thân này có vô vị chân nhân, tức vị 
chân nhân không ngôi thứ nhưng nếu mình lầm cho 
rằng "cục thịt đỏ" này là vô vị chân nhân là chết, là đi 
trong sanh tử. Nó ngay trong cục thịt đỏ đó, nhưng chó 
có lầm vói cục thịt đỏ. Chỗ này rất té nhị, như câu 
chuyện con ngỗng chứa uống sữa chừa nưổc. Sữa với 
nước hòa nhau, nhưng con ngỗng chúa chọn lọc được, 
uống sữa chừa nưóc. Cũng vậy, ngay cục thịt đỏ nhưng 
chố lầm vói cục thịt đỏ đó, mói là người khéo thấy.

Người không nhận được chỗ này, nghe nói liền nghi 
ngò, làm gì trong sanh diệt lẫn cái bất sanh bất diệt đó? 
Giáo lý ban đầu chưa nói đến đây, trong giáo lý ban đầu, 
chỉ dạy tất cả là vô ngã, chứ không nói thêm. Tu đến quán 
năm uẩn là vô ngã, chứng niết bàn là xong. Vậy tất cả đã
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vô ngã còn có Phật tánh gì trong đó? Đó là ý ban đầu của 
Phật. Ban đầu Phật chỉ nói vô ngã thôi, vì căn cơ chúng 
sanh chưa đến. Lại nữa, Ân Độ lúc đó còn có Bà La Môn 
giáo, Ân Độ giáo chủ trương trong thân có "thần ngã" bất 
sanh bất diệt. Nếu Phật nói trong thân này củng có "Phật 
tánh" bất sanh bất diệt, người ta lại lầm chấp vói thần 
ngã của ngoại đạo, nên lúc đó Phật không nói. Phật chỉ nói 
phải phá hết không có ngã, nhưng khi phá hết không còn 
chấp ngã, chứng Niết Bàn thì tự mình biết liền, tự chứng 
nghiệm rồi đâu còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng sau này người 
ta nghi ngờ vì chưa chứng được niết bàn, không biết phá 
ngã rồi còn gì nữa không.

Nên giáo lý đại thừa mói nói đến Phật tánh để cho 
người ta không sợ chứng Niết Bàn, vô ngã rồi là không 
có gì hết. Đọc qua kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm hay 
Hoa Nghiêm, trong đó diễn tả những cảnh giới ngoài sức 
tưỏng tượng của mình, mói vào pháp hội tràn ngập ánh 
sáng, tấ t cả đều là Thần, Thần Cây, Thần Núi, Thần 
đêm, Thần ngày... vừng mây ánh sáng đỏ, vừng mây ánh 
sáng hồng, tấ t cả đều linh diệu sáng ngòi. Ngưòi đọc đến 
đây, tưởng đó là cảnh giói của Phật, Bồ Tát, không phải 
cảnh giới của mình. Nhưng chính đó nói lên, không phải 
chứng Niết Bàn rồi không còn gì nữa, mà chứng Niết 
Bàn rồi, có đầy đủ diệu dụng bất khả tư nghi, khiến 
người không còn sợ đến đó thì tấ t cả đều là hư vô.

Cũng vậy, Phật tánh ỏ ngay trong sắc thân nhưng 
không phải sác thân. Giai đoạn đầu phá hết, không cho
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mình chấp ngã, để không lầm vối sác thân này, nhưng 
khi sạch hết, hoàn toàn không còn chấp ngã thì cái gì 
biết vô ngã? Nhưng nghe nói "cái gì" thì người chưa 
chứng ngộ lại tưởng tượng có một cái ngã, do vậy ban 
đầu Phật không nói, đế người chứng ngộ thì tự biết.

Hai câu thơ sau của bài kệ vua Trần Thái Tông:
Ai hay mây cuốn trời trong vắt 
Ven trời sương biếc núi một màu

Ai có biết đâu, khi mây tan trời trong vắt, sạch hết 
vô minh thì tròi màu xanh, sương cũng màu xanh, núi 
cũng màu xanh - chỉ một màu, ngay đó chân thật hiện 
tiền trước mắt. Sạch hết rồi mình mới thấy tâm cảnh 
nhất như. Như vậy đế mình không có lầm nghĩ, khi sạch 
hết rồi là hoàn toàn hư vô, cũng không có lầm bản tánh 
với ngũ uấn sanh diệt.

Pháp thân xưa nay không thọ, tức là không tiếp 
xúc, bỏi vì khi có thọ là có tiếp xúc, có tiếp xúc là thuộc 
về cái bên ngoài. "Không có bệnh, không có đói khát..." 
tức không có những tướng đói đãi hai bên.

Như vậy dù cho nó mang thân năm ấm này, ở trong 
thân năm ấm này, nhưng năm ấm không có che được nó, 
nên nó không đói khát nóng lạnh gì. Ngay đây mình 
khéo chuyến lại liền thấu suốt, chứ không phải tìm đâu 
xa, các nghiệp không che được nó.

Ngài Văn Thù Tư Nghiệp làm nghề giết heo. Một 
hôm đang xẻ thịt heo bỗng đại ngộ, làm bài kệ:

Hôm qua tâm dạ xoa
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Ngày nay mặt Bồ Tát.
Bồ Tát và dạ xoa 
Chẳng cách một đường tơ.

Mói đó là đồ tế, ngộ được thì chuyển thành thánh 
hiền. Sau đó Ngài đi tham vấn gặp ngài Văn Thù Đạo, 
ngài Văn Thù Đạo hỏi:

- Nghe nói ông đang làm heo mà ngộ phải không? 
Vậy lúc đó ông ngộ cái gì?

Ngài Văn Thù Tư Nghiệp không nói gì hết, Ngài 
đứng làm thế xẻ heo. Đó là trả lời. Ngày xưa cũng xẻ heo, 
nhưng xẻ heo trong cái mê, bây giò cũng làm thế xẻ heo, 
nhưng mà sáng ngòi!

Nên nói nó ngay trong sắc thân năm uẩn, nhưng 
không phải bị sắc thân năm uẩn làm nhiễm ô.

Đừng có đồng hóa chính mình chân thật với sắc 
thân giả hợp này.

Chỉ vì chấp có sắc thân này, nhân đó mỏỉ có 
lanh nóng, đói khát... nếu chẳng chấp mặc tình làm.

Chấp có sắc thân này tức thấy có ta, có ta nên mói 
có mọi thứ, còn quên ta thì cái gì nóng lạnh? Ngay đó còn 
lại cái gì, thì biết liền, nên nói chẳng chấp thì mặc tình 
làm không có vưdng mắc. Còn có chấp, vừa làm một chút 
là có dính mắc rồi, nên vối mình nói "vô tác", còn Tổ nói 
không chấp thì mặc tình tác, làm tấ t cả mà không dính 
gì hết.
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CHẢNH VẤN;

Nếu trong sanh tử  được tự  tại, chuyển tấ t cả  
pháp th ì cùng với thánh nhân thần thông tự  tạ i, 
không cho nào mà chẳng an  on,ằ nếu tâm  có nghỉ, 
quyết định thấu chẳng qua được tấ t cả cảnh giới. 
Chang làm  th ì tố t nhất, còn làm  rồi th ì cũng 
chang khỏi luân hồi trong sanh tử. Neu thấy tánh  
th ì Chiên Đà La củng được thành Phật.

Đoạn trước nói chẳng chấp thì mặc tình làm. Đây 
Tố nói lại, nếu trong sanh tử được tự tại, chuyển được tất 
cả pháp thì cùng vói thánh nhân thần thông tự tại. Nếu 
tâm có nghi, không thế thấu qua mọi cảnh giói thì không 
làm là tốt nhất, chứ mặc tình làm, thì không khỏi sanh 
tử luân hồi, bỏi vì tâm có nghi. Có nghi tức là tâm sanh, 
tâm sanh là có ngại, có ngại mà có làm thì thành nghiệp, 
ơ  đây nếu không chấp mói mặc tình làm, không chấp là 
ỏ trong sanh tử mói được tự tại, chuyển tất cả pháp.

Chuyển thế nào? Giò tấ t cả pháp hiện có mặt ỏ đây 
làm sao chuyển, chuyển nó đi đâu? Chuyển tất cả pháp 
là không dừng ỏ một cái gì hết, không dừng lại ồ cái gì là 
chuyển tất cả. Chứ không phải dừng ỏ mọi cái để chuyển 
nó, đụng tói cái nào là dính cái đó, chuyển như vậy là có 
tạo tác. Tức thấy nghe đi qua tất cả mà không dừng lại 
cái gì là chuyển nó rồi, không có gì dính mắc. Không phải 
nghe nói như vậy rồi mình dụng tâm để chuyển, có dụng
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tâm, có lấy bỏ, là cũng nằm trong sanh diệt.
Neu được đi qua tấ t cả mà không dính mắc thì 

cùng vói thánh nhân thần thông tự tại. Nghe nói thần 
thông rồi có ngưòi ngồi chờ cho có thần thông là mê. 
Thần thông ỏ đây là nghe tiếng, thấy sắc, ngửi mùi mà 
tự tại, mà suốt qua tấ t cả, không bị cái gì ngăn chướng, 
Vì mình chuyến hết rồi, thì thấy nghe đều tự tại, không 
có gì che ngại, không có gì vướng mắc. Vậy không phải 
thần thông tự tại hay sao? Vậy mói vô ngại, mới là 
"không chỗ nào mà chẳng an". Đó cũng gọi là Vô Trụ Xứ 
Niết Bàn, Niết Bàn mà không trụ chỗ nào, nên chỗ nào 
cũng là Niết Bàn. Còn mình có chỗ trụ là hết Niết Bàn, 
có trụ là có sanh.

Nếu thấy tánh, Chiên Đà La cũng thành Phật 
Chiên Đà La là đồ tế. Nếu Chiên Đà La thấy tánh 

thì đâu còn bị tướng Chiên Đà La này che mờ, tức Chiên 
Đà La đâu còn là Chiên Đà La nữa, đã chuyến cái tên 
Chiên Đà La rồi.

Vậy người dữ cũng chuyến được. Đó là lý chân thật 
đế cho mọi ngưòi đầy đủ niềm tin vươn lên. Neu Chiên 
Đà La mãi mãi là Chiên Đà La thì không còn tu hành gì 
được, người ta đâu có cơ hội tiến lên. Còn nếu thấy tánh 
là chuyến được, vậy ai cũng có quyền chuyến đế tiến lên, 
thì mối có tu. Đó là một lẽ thật.
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CHẢNH VẤN:

Hỏi: Chiên Đà La sá t sanh tạo nghiệp thế nào 
được thành Phậtĩ

Đáp: Chỉ nói thấy tánh chứ không nói tạo  
nghiệp, dù cho tạo nghiệp chẳng đồng, mà tấ t cả 
nghiệp bó buộc chẳng được. Từ vô th ỉ kiếp xa xứa 
đên nay chỉ vì chang thấy tánh, rơi vào đ ịa  ngục, 
do đó tạo nghiệp luân hồi trong sanh tử. Từ ngộ 
được bản tánh th ì trọn chẳng tạo nghiệp, nếu 
chang thấy tánh niệm P hật muốn khỏi quả báo 
cũng chang được. Chẳng luận g iết hại sanh mạng. 
Nếu thấy tánh tâm  nghi chóng trừ, g iế t hại sanh 
mạng cũng chẳng làm  g ì được nó.

Vì trưóc nói Chiên Đà La thấy tánh cũng được thành 
Phật. Nên ỏ đây hỏi lại Chiên Đà La sát sanh thế nào được 
thành Phật? Mình cứ bám chấp trên cái tạo nghiệp thôi, 
nhưng To nhấn mạnh là thấy tánh. Nếu Chiên Đà La mà 
thấy được tánh là chuyển rồiệ Đe thấy rõ, ai ai cũng có đầy 
đủ Phật tánh, nghiệp không cố định mãi.

Dù cho tạo nghiệp bất đồng, mà tất cả nghiệp  
bó buộc chẳng được, từ vô thỉ kiếp đến nay chỉ vì 
chẳng thấy tánh, rơi vào địa ngục, do dó tao 
nghiệp luân hôi trong sanh tử.

Đe thấy rõ, vô minh căn bản đó là quên tự tánh của 
mình, nên mói đi vào trong sanh tử, tạo nghiệp này
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nghiệp kia; bây giờ tỏ ngộ tự tánh, tức là sống trỏ lại 
nguồn gốc ban đầu thì mình sẽ chuyến được nghiệp.

Từ ngộ bản tánh thì trọn chẳng tạo nghiệp
Ngộ được bản tánh, thấy rõ cái chân thật sẵn có 

của mình từ bao giò, thì những cái tạo tác nghiệp này 
nghiệp kia, so vói cái chân thật bất sanh bất diệt cái nào 
quí hơn?

Cho nên ngưòi thấu suốt tự tánh rồi thì dừng tạo 
nghiệp đế sống trỏ về tự tánh.

Thấy được tánh, thấu suốt được lẽ thật rồi thì tâm 
nghi ngờ sạch hết, như vậy mình chuyến được nghiệp, 
sát sanh mạng cũng không làm gì được nó. ơ  đây cốt 
thấy tánh thì có con đưòng để vươn lên. Bây giò mình 
sóng ngay chỗ trước khi động niệm, thì nghiệp có đến 
cũng có bám vào được không? Ngay đó tức là tâm tự tại 
chứ gì?

Tỗ Sư Tử thấy tánh, sống được tự tánh, khi Vua Kế 
Tân đến hỏi Ngài:

- Ngài có thấy năm uấn đều không chăng?
Ngài đáp:
- Thấy năm uấn đều không.
Vua hỏi:
- Cho cái đầu được không?
Ngài đáp:

- Năm uan còn không thì sá gì cái đầu.
Vua chém đầu, nhưng Ngài cũng vẫn không mê. 

Thấy tánh, nghiệp không đến được là như vậy đó, chứ
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không phải thấy rồi gạt bỏ nghiệp qua bên không còn gì 
hết. Nghiệp có đến nhưng không làm gì được, không bị 
che mờ. Chỗ chân thật là như vậy.

CHẢNH VẤN:

Từ Tây Thiên (Ân Độ) hai mươi bảy vị Tẻ, chỉ 
là  lần lượt truyền tâm  ấn, nay Ta đến cõi này chỉ là  
truyền Đốn Giáo Đại Thừa, tức tăm  là  Phật, chẳng 
nói tr ì giới, tinh tăn, khố hạnh, cho đến vào nước 
vào lử a , lên vòng kiếm, ngày ăn một bữa, ngoi hoài 
chang nằm, cũng trọn là  pháp hữu vi của ngoại 
đạo. Nêu bỉêt được tánh linh giác động dụng tạo 
tác này th ì ông chính là  tăm  Phật. Phật trước, 
Phật sau chỉ nói truyền tâm  chứ trọn không có 
pháp g ì khác. Neu biết pháp này, phàm  phu chẳng 
biêt một chữ củng là  Phật. Còn nếu chẳng biết tánh  
lỉnh giác chính mình, g iả  sử thân nát như vỉ trần  
mà tìm  Phật trọn chẳng được. Phật củng gọi là  
pháp thân, củng gọi là  bản tâm. Tâm này không có 
hình tưởng, không nhân quả, không gân xương, 
giong như hư không lấy chẳng được, chẳng đồng 
với chât ngại, chang đong với ngoại đạo.

Tâm này trừ  một mình Như Lai thường hay 
lãnh hội được. Ngoài ra những chúng sanh mê mờ 
khác th ì không có thấu rõ được. Tâm này chẳng 
lìa  sắc thăn bôn đại, nếu lìa  tâm  này tức không
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thể cử động. Thăn dó là  vô trì như cây cỏ ngói 
gạch , thân là  vô tánh, nhân g ì mà có cử động?

Hai mươi bảy vị Tỗ, cũng là lần lượt truyền tâm ấn 
vậy thôi. Tổ Đạt Ma đến chốn này cũng là truyền môn 
Đốn Giáo "Tức tâm là Phật", nghĩa là nhận ngay Phật 
chính là tâm của mình, chứ không qua thứ lớp bên 
ngoài. Nên không nói tu giói, tinh tiến khố hạnh, đó là 
những công phu tạo tác. Cho đến ngày ăn một bữa, ngồi 
hoài chẳng nằm... Ngài nói đó cũng là pháp hữu vi của 
ngoại đạo.

Đây đế xác định rõ ràng Tố Tố là chỉ truyền tâm vậy 
thôi, không có gì khác. Neu có gì đế được, đế hiếu là thuộc 
cái bên ngoài. Nhưng tâm làm sao truyền? Đây muốn 
nhắc để mình tự sống dậy, tự nhận thôi, chứ không phải 
tìm cái bên ngoài. Tinh tiến, khố hạnh cũng là công phu 
bên ngoài, công phu tạo tác, nếu mình bám vào công phu 
đó để mà tự mãn, kiêu căng cũng là bệnh hoạn. Neu có 
ngưòi nào tu ngồi hoài không nằm, ngày ăn một bữa thì 
thấy công phu mình số một rồi, người khác chưa được 
vậy, là sanh tâm coi thưòng. Nên ngưòi dù ngộ cao cách 
mấy mà còn thấy ta được thì phải xét lại.

Neu nhận đưdc tánh lỉnh giác ngay trong mọi 
cử chỉ động dụng thì ông chính ỉà tâm chư  Phật.

Chính ngay mình đây là tâm chư Phật rồi không 
đầu khác. Mọi cử chỉ, mọi hành động sáng ngời chưa 
từng mê là gì rồi? Đó là Phật phóng quang rồi. Một hôm,
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Ngài Thần Tán kỳ lưng cho thầy bổn sư, nói:
- Điện Phật đẹp mà Phật không thánh.
Trong thân này có Phật trong đó, nên nói "Điện 

Phật", nhưng "Phật không thánh" tức không có linh, có 
đó mà không biết.

Ngay đó thầy bốn sư quay đầu ngó lại, vừa ngó lại 
ngài Thần Tán tiếp:

- Phật không thánh mà thường hay phóng quang.
Ngay khi xoay đầu ngó lại là phóng quang rồi! Ngài

nói vậy mà ông bổn sư còn chưa thấy, nếu ngay đó mà 
sáng tỏ thì trong mọi hành động, cử chỉ sáng ngòi. Nên 
nói tánh linh giác ngay trong mọi cử chỉ, nhận được chỗ 
đó thì tâm ông chính là tâm chư Phật. Đó là nhân địa 
ban đầu đế thành Phật, là nhân địa chân chính.

Trong kinh Viên Giác, Bồ tá t Văn Thù hỏi Phật về 
nhân địa ban đầu để thành Phật.

Phật đáp: Nhân địa ban đầu để thành Phật là nhận 
được tánh Viên Giác. Đây cũng vậy, nếu mình nhận được 
chỗ này thì nhận được nhân địa ban đầu để thành Phật, 
là cái nhân chân chính. Còn những nhân khác thuộc 
sanh diệt vô thưòng, chưa phải thật. Nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định cũng chỉ là phương tiện để nhận được 
tánh linh giác này và để sóng trỏ về thôi.

Phật trưổc Phật sau chỉ nói truyền tâm chứ 
không có pháp nào khácẻ Nếu biết pháp này, phàm  
phu không biết một chữ cũng là Phật.

Vậy không cần học gì hết cũng là Phật phải không?
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Phải nhó rõ, Tổ nói "nếu biết pháp này", tức thấy 
tánh, phàm phu không biết một chữ cũng là Phật. Đó là 
muốn chỉ rõ Phật không can hệ gì đến chữ nghĩa, mà 
mình cần thấy rõ Phật pháp sóng động, Phật pháp là linh 
diệu, bất tư nghi. Đó mới là Phật pháp chân thật, chứ còn 
chữ nghĩa danh từ, lý này lý nọ cũng chưa phải là Phật 
pháp sống. Dù cho nói là mình thấy được lý cao siêu cách 
mấy, đó cũng là lý bị thấy, chưa phải Phật pháp thật. 
Làm sao phải thấy Phật pháp sóng, chân thật đó, nên nói 
"phàm phu không biết một chữ cũng là Phật".

Nếu không nhận biết tánh lỉnh giác chính 
mình, giả sử thân nát n h ư  vi tràn tìm Phật trọn 
chẳng được.

Dù mình có đem thân này tìm cầu khố hạnh, bỏ bao 
nhiêu thân nát như bụi tìm Phật cũng không thế được, 
nếu không nhận biết tánh linh giác. Nghĩa là, dù cho 
mình kho hạnh cách mấy mà chưa nhận biết tánh linh 
giác thì cũng là còn đứng ngoài cửa. Rõ ràng như vậy.

Trong thời Phật, đọc sử mình thấy có nhiều ngoại 
đạo tu khổ hạnh biết mấy, mà không biết được tánh linh 
giác cũng là mê mờ trong sanh tử, cũng còn nguyên cái 
ngã. Mình so với các vị đó chưa thấm vào đâu. Có vị 
ngày ăn ít hạt mè, suốt ngày đứng một chân, nằm trên 
than. Những ngoại đạo Lõa thể Ni Kiền Tử, ỏ trần 
truồng còn lấy tro trét đầy ngưòi nữa, nhưng không thấy 
được tánh linh giác là còn cái ngã thôi. Nên dù đem thân 
nát như vi trần tìm Phật cũng không được.
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Phật cũng gọi là pháp thân, cũng gọi bản tâm. 
Tâm này không có hình tướng, không nhân quả, 
không gân xướng, giống như hư không, lấy chang 
được chang đồng vổi chất ngại.

Tố muốn chỉ cho mình thấy Phật sống chứ không 
mắc kẹt, không chết trên danh từ. Phật là pháp thân, 
Phật này "giống như hư không", lấy chẳng được, chẳng 
đồng vói chất ngại. Đó là chỗ mình phải chú ý. Phật này 
không đồng vói vật chất, chó có sanh hiểu nó là một vật. 
Neu mình nghe nói nó là pháp thân, là Phật tánh rồi 
tưỏng nó thành một vật để hiểu, thành ra chất ngại, 
nghĩa là chớ có chen một cái ta vào trong đó, chen cái 
ta vào đó để hiểu là không phải liền.

Tâm này trừ một mình Như Lai thường hay 
lãnh hội đưdc. Ngoài ra những chúng sanh mê mò 
khác thì không có thấu rõ dược. Tâm này chẳng 
lia sắc thân bốn đại, nếu lìa tâm này tức không thể 
cử động đư<Ịcề Thân đó là vô tri, như cây cỏ ngói 
gạch, thân là vô tánh nhân gì có cử dộng?

Chỉ có mình phải chứng nghiệm thôi, không thể lấy 
tâm phàm hiếu được, phải lấy tâm giác mối hiểu được, 
nên nói chúng sanh mê thì không thể thấu tỏ.

Tâm này chẳng đồng vói chát ngại, nhưng cũng 
không rời sắc thân này, nếu lìa tâm, thân này làm gì có 
cử động, tức đồng như cây cỏ ngói gạch vô tri. Nó có cử 
động là có tâm này trong đó, nhưng mình phải khéo làm 
sao nhận được nguồn tâm chân thật, nguồn phát ra mọi
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cử động đó, chứ đừng có lầm lẫn bám chấp trên mọi cử 
động là tưóng sanh diệt, sống được với nguồn thể đó, 
những cử động này có qua đi, nhưng nguồn đó vẫn còn 
sóng động mãi. Neu bám trên những cử động, khi nó qua 
đi liền chới vổi.

CHẢNH VẮN;

Nếu tự  tâm  động, cho đến nói năng, dộng 
dụng, thấy nghe hiếu biết đều là  tâm  động khởi 
dụng:

Dộng là  tâm  động 
Động tức là  dụng.
Ngoài dụng không tâm  
Ngoài tâm  không động.
Động chang ph ả i tăm  
Tâm chang ph ả i động.
Động vốn không tâm  
Tăm vốn không động.
Động chẳng lìa  tâm  
Tâm chẳng lìa động.
Động không tâm  lìa  
Tâm không động lìa  
Động là  tâm  dụng 
Dụng là  tâm  động 
Động tức tâm dụng 
Dụng tức tâm động
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Chẳng động chẳng dụng 
Dụng thế vốn không 
Không vốn không động.
Động dụng đồng tâm 
Tâm vốn không độngỄ

Nếu rõ tự tâm, thì nói năng, cử chỉ, thấy nghe hiểu 
biết đều là dụng của tâm, ngay nơi những chỗ này khéo 
nhận trồ lại liền sáng tỏ. Bỏi vậy, các vị thiền sư khi các 
ngài tham thiền mà tâm thuần thục thì ngay một cử chỉ, 
ngay một hành động các ngài đều tỏ ngộ được, những cái 
đó đều từ tâm phát ra thôi. Nên động là tâm động, động 
là dụng của tâm, ngoài động dụng không có tâm, ngoài 
tâm không có động dụng nào khác. Mình phải khéo ngay 
động mà bất động đó là hay. Nói như vậy, nhưng mình 
phải chín chắn mà nhận cho rõ ràng, nói "Ngoài tâm 
không động, ngoài động không tâm", rồi ngài lại nói 
thêm "Động chang phải tâm, tâm chẳng phải động". 
Không tâm lấy gì mà động dụng? không tâm láy gì biết 
nghe thấy, biết hỏi, biết đáp? Nhưng phải cẩn thận, chớ 
nên hồ đồ mà nhận càn nhận bướng. Phải thấy ngay 
trong thế chân thật kia, ngay cái động mà bất động, 
không có dừng trên tướng động, đó mới là cái thật. "Động 
chẳng phải tâm, tâm chẳng phải động"ỗ Như vậy có mâu 
thuẫn không? Bỏi có "động" thì có "lặng". Có "động" có 
"lặng" là có sanh diệt rồi, làm sao là bản tâm được? Bản 
tâm là cái sanh diệt sao? Do đó, phải ngay trên cái động
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dụng mà thấy cái thể của động dụng, thì cái đó không 
động dụng gì hét, đó mói là nguồn chân thật của mọi 
động dụng kia.

'Dộng vốn không tâm, Tâm vốn không dộng".
Sao trưốc nói có tâm mối có động? Đe thấy, động mà 

không có gì khác để động, cũng như tâm mà không có 
thêm tưóng động thứ hai: Động là toàn tâm dộng, nghĩa 
là ngay cái động đó là toàn tâm động chứ không có cái 
động thứ haiẽ Còn mình không phải như vậy, động thì có 
tâm có động, nên cái động ngoài tâm. ơ  đây Tố nói là hoàn 
toàn tâm động, vậy làm sao phân biệt là tâm là động? 
Như vậy mối chân thật nhận rõ, ngay động tức là tâm.

Mình chỉ động một chút rồi phân biệt trong đó, nên 
có động có tâm, giống như có hai cái.

"Động chang thế lia  tâm, Tâm  chang thê lìa  
động" hai cái chẳng rời nhau, nhưng không thể lầm 
trên tưổng động đó.

"Động không tâm lìa, Tâm không động lìa" tức là 
khi động là toàn tâm động thôi, không có cái động riêng.

"Động ỉà tâm dụng, dụng là tâm động. Động 
tức tâm dụng, dụng tức tâm động. Chang động 
chẳng dụng, dụng thế vốn không. Động dụng đồng 
tâm, Tâm vốn không dông".

Nói gióng thần chú. ơ  đây mình phải quên cái niệm 
là động là tâm, không có phân biệt là tâm là động nữa, 
quên cái thế cái dụng.

Vì mình còn mê, nên tạm nói có tâm có động, có thế
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có dụng, để mình thấy rõ ngay cái dụng có thể trong đó. 
Nhưng đến chỗ chân thật rốt ráo phải quên luôn niệm 
"thể-dụng, tâm-động"ỗTâm-động đều quên không còn- 
phân chia",ngay đó chỉ là một thế tâm sáng ngời thôi. Như 
vậy mới là chỗ chân thật. Chứ còn thấy có tâm, có động là 
còn thấy có hai. Như còn thấy có thế, có dụng là còn có hai. 
Còn toàn thế là dụng rồi thì còn gì phân hai nữa. Nên đến 
chỗ đó mới là chỗ thể nghiệm. Còn đây là trên lý luận đế 
cho hiếu, chứng nghiệm được là phải đến chỗ đó.

CHẢNH VĂN:

N ên k ỉn h  nói: Động m à không có chô động.
Trọn ngày đ i lạ i m à chưa từng đi, trọn ngày 

thây m à chưa từng thấy, trọn ngày cười m à chưa  
từng cười, trọn ngày nghe m à chưa từng nghe, trọn  
ngày bỉêt m à chưa từng biết, trọn ngày m ừng m à  
chưa từng mừng, trọn ngày đ i m à chưa từng đi, 
trọn ngày đứng m à chưa từng đứng.

Cho nên k in h  nói: D ứt đường nói năng, bặt 
chô tâm  suy nghĩ, thấy nghe hiếu biết von tự  tròn  
lặng, cho đên m ừng g iận  đau  ngứa đâu khác người 
gô, ch ỉ vì suy tìm  đau ngứa chẳng thế dược. Cho 
nên k ỉn h  nói: Nghiệp ác tức 'quả báo khố. Nghiệp  
thiện tức được quả báo lành, chang những nóng  
giận th ì rơi đ ịa  ngục, m ừng vui tức sanh thiên  
đường. Nêu biêt m ừng g iận  tánh  nó là  không, th ì
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chỉ chẳng chấp tức là  được thoát nghiệp.
Neu chẳng thấy tánh , th ì g iảng kỉnh quyết 

không có y  ci?ệ
Nói củng không hết, lược nêu ra  tà  chánh như  

thê chang kịp đến một hai.

Đây là dẫn kinh, động mà không có chỗ động, thì 
ngay đó là chuyến tất cả pháp. Cho nên mới nói rằng, trọn 
ngày thấy mà chưa từng thấy, trọn ngày nghe mà chưa 
từng nghe... Thấy nghe tất cả mà vẫn nguyên vẹn là thấy 
nghe, như nó là nó. Còn mình thấy nghe cái gì, là có cái bị 
thấy, bị nghe, nên là động. Thấy nghe tất cả nhưng vẫn 
nguyên vẹn là thấy nghe, như nó là nó thôi thì còn cái gì 
che mờ được? Nên nói trọn ngày làm tất cả mà chưa từng 
làm. Đó là chỗ sống nhiệm mầu trong nhà Thiền, như  th ị 
là  n hư  thị, là Như Lai hiện tiền.

Bà ni Huyền Cơ đến ngài Tuyết Phong, Tuyết 
Phong hỏi: "Bà tên gì?". Đáp: "Huyền Cơ

Lại hỏi "Ngày dệt được bao nhiêu? " là đế ttiử công 
phu của Bà như thế nào. Đáp: "Tấc tơ chẳng dính ", tức 
là trọn ngày làm tấ t cả mà không dính gì hetế Đó mói 
làm mà chưa từng làm.

Đây là chỗ sống nhiệm mầu, chỗ bảo nhậm trong 
nhà Thiền.

Cho nên kỉnh nói: Dứt đường nói năng, bặt 
chỗ tâm suy nghĩ, thấy nghe hiếu biết vốn tự tròn 
lặng, cho đến mừng giận đau ngứa, đâu khác
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người gỗ, chỉ vì suy tìm dau ngứa chẳng thể đưtícẳ
Nói như vậy, nhưng chỗ này phải bặt đường nói 

năng, bặt chỗ tâm hành, thì thấy nghe hiểu biết vốn tự 
tròn lặng. Còn suy nghĩ đến được là còn chỗ để duyên, 
còn chỗ duyên đến là còn chỗ cho tình thức đi tói, đó là 
sanh diệt.

Do đó mừng giận đau ngứa đâu khác người gỗ, chỉ 
vì suy tìm đau ngứa chẳng thể được. Nếu ngồi Thiền mà 
thấy được chỗ này là hét sợ đau. Đau ngứa nhưng cũng 
đâu thế đau ngứa đến chỗ này; nếu thấy được chỗ đó thì 
trong cái đau ngứa có cái không đau ngứa, không có 
chỗ đế đau ngứa đến.

Vậy làm sao có sanh diệt? Vì nếu có đau ngứa, thì 
có khi đau khi hết đau, còn cái đau ngứa không thể đau 
ngứa đến chỗ này, thấy được chỗ đó, sóng được chỗ đó, 
thì đau ngứa đâu còn chi phối được.

Cho nên kỉnh nói: Nghiệp ác tức được quả 
báo khổ, nghiệp thiện tức dược quả báo ỉành, 
chăng những nóng giận rơi địa ngục, mừng vui tức 
sanh thiên đưòng. Nếu biết mừng giận tánh nó là 
không, thì chỉ chẳng chấp là thoát đước nghiệp.

Đó chỉ cho hai bên, còn tạo nghiệp thiện ác tức còn 
quả báo, nhưng phải thấy rõ thiện ác tánh nó là 
không, tức không có có định. Vì sao không có định ? 
Mừng giận néu cổ định thì chắc là mình hoặc vui thì vui 
cả ngày, hoặc giận thì giận luôn cả ngày. Nhưng mình có 
khi giận, có khi vui, tức chỉ nó không có tánh có định,
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tuỳ duyên thôi.
Hiểu như vậy, mình thấy rõ trỏ lại, thấu suốt tự 

tánh, sóng với tự tánh chuyến được hai bên. Cho nên 
chẳng chấp tức là thoát được nghiệp, còn thấy cố định 
đây là cái giận của tôi, đó là mê. Thấy rõ mừng giận 
không thật chỉ tuỳ duyên mà nó hiện ra thôi, khi duyên 
qua rồi, tìm mừng giận không đâu có.

Nếu chẳng thấy tánh, thì giảng kinh quyết 
không có y cứ. Nói cũng không hết, lược nêu ra tà 
chánh như  thế chẳng kịp đến một hai.

Nếu không thấy tánh, giảng kinh học đâu nói đó, 
không có bằng cứ. Nói mà còn không tin lời mình nói. 
Còn có thấy tánh, rõ ràng rồi, lòi nói của mình xác quyết, 
tin chắc, gọi là có y cứ.

Lược nêu ra tà chánh như thế chẳng kịp đến một 
hai, nói cũng không hết được, chỗ này mình phải chứng 
nghiệm.

Tóm lại, còn nghiệp thiện, còn nghiệp ác tức còn 
quả báo. Nhưng phải thấy rõ, quả báo tánh nó là không, 
mình có thể chuyển. Song còn thấy có nghiệp thiện, còn 
thấy có nghiệp ác là còn trong đối đãi. Neu còn niệm 
thiện, còn niệm ác là còn chỗ bị thây. Do đó ngài Đạo 
Ưng mới bị ngài Động Sơn quở. Một tuần lễ không đến 
ăn cơm, ngài Động Sơn hỏi, Sư bảo có thiên thần dâng 
cơm. Động Sơn bảo: "Sẽ bảo ông là kẻ còn kiến giải", tức 
còn chỗ bị thấy, do thiên thần thấy được mói đến dâng 
cơm. Lại bảo: "Thôi, chiều nay ông hãy đên đây”. Chiêu,
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Đạo ưng đến, ngài Động Sơn bảo:
- Am chủ ưng! Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là 

cái gì?"
Sư về ngồi yên, ba ngày thiên thần tìm không thấy, 

hét dâng cơm.
Không còn rơi vào thiện ác nữa, còn bám vào chỗ 

nào? còn tướng gì để thấy? nên thiên thần hết chỗ tìm 
thấyỗ Còn mình được chút gì linh, cho rằng mình tu có 
phước, coi chừng bị kẹt.

CHẢNH VẰN:

Nói kệ  ếế

Tăm, tâm , tâm  khó thể tầm  
K hỉ rộng trùm  khắp  p h á p  giới 
K hi hẹp chang chứa m ũi kim .
Ta vôn cầu tâm  chẳng cầu P hậ t 
Rõ biêt tam  giới không, không vật. 
Nếu m uốn cầu P h ậ t ch ỉ cầu tăm  
Chỉ tăm  này, tâm  này là  P h ậ t.
Ta vốn cầu tăm , tâm  tự  g iữ  
Câu tâm  chẳng được đợi tâm  biết. 
P hậ t tánh  chẳng từ  ngoài tâm  được 
Tâm  sanh liền đó tội liền sanh.
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Tâm, tâm, tâm tức tâm ba thời: tâm quá khứ, tâm 
hiện tại, tâm vị lai. Đem tầm ba thời đó mà tìm, thì khó 
tìm được, "bất khả đắc”. Chỗ này ngài Đức Sơn bị bà già 
gạt. Bà già hỏi: "Thầy là giảng sư, giảng kinh Kim Cang, 
bây giờ tôi xin hỏi Thầy: Tâm quá khứ không thể được, 
tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, 
bây giờ thầy điểm tâm nào?"

Đức Sơn lo suy tìm, tức là bị kẹt trong lời nói của 
bà già. Theo tâm ba thời đó tìm xem lấy tâm nào mà 
"điểm" đó là kẹt. Dùng tâm ba thời làm sao đến được chỗ 
này.

Bà già nói tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, 
hỏi điểm tâm nào là ý muốn nhấn mạnh cái đang hỏi 
đáp hiện tiền đây mà không biết, lo đi tìm coi tâm nào 
để trả lời, không phải bỏ mất cái chính đang hiện tiền 
đây sao!

Nếu ngay đây ngài lanh lẹ chút, thì bảo lấy bánh 
ăn là xong.

Khi rộng trùm pháp giơi, khi hẹp chẳng chứa 
mũi kim.

"Rộng trùm pháp giói, hẹp chẳng chứa mũi kim" 
làm sao thấy nó đê mà tìm? Đây là mình phải dứt bặt 
niệm lón nhỏ, rộng hẹp, mói thấy được nó, còn kẹt trong 
tướng lốn nhỏ, rộng hẹp là còn mê đó thôi. Nên trong 
nhà Thiền có câu: Nghe nói như vậy suy nghĩ nát đầu 
làm sao nhét? Đó là mình còn kẹt trong tướng lón nhỏ. 
Còn rõ được chỗ này, lớn nhỏ cũng là giả tưóng thôi thì
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có gì bận lòng.
Ta vốn cầu tâm chẳng càu Phật, rõ biết tam  

giối không, không vật:
Tức ngoài tâm không có gì khác đế thấy, đế mà cầu. 

Vậy còn chỗ nào đế bám, đế sanh?
Neu thấy rõ được chỗ này, luôn luôn nhớ chỗ này, 

khi chết khỏi phải sợ. Ngoài tâm không còn gì khác đế 
được đế thấy, vậy còn chỗ nào đế mình đến?

Nên khi gần chét vua Trần Thánh Tông gõ gõ gối 
ca Chứng Đạo Ca:

Rành rành thấy không một vật,
Củng không ngưòi cũng không Phật.
Cõi cõi đại thiên, bọt nối trôi,
Hết thảy thánh hiền như điện chớp.

Khi gần chết thấy được chỗ này là hết chỗ để đi. Cả 
đại thiên như hòn bọt trong biến cả vậy thôi, có chỗ nào 
đen! Tất cả thánh hiền như điện chớp, thì còn chỗ nào để 
mà cầu? Het chỗ đến đi.

Neu muốn càu Phật, chỉ càu tâm. Chỉ tâm này 
tâm này là Phật:

Tố xác định rõ tâm này là Phật thôi, không gì khác.
Nhưng tâm này là tâm nào? Vừa nghĩ ngợi liền rơi 

vào trong tâm ba thòi, thì không phải tâm này.
Ta vôn càu tâm, tâm tư  giữ. cầ u  tâm chẳng 

được đđi tâm  tri:
Cầu tâm nhưng không được đợi tâm biết. Đó mói là 

chỗ đặc biệt. Mình thì cầu là để biết, ỏ đây Tổ bảo "Cầu
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tâm mà không đợi biết". Đợi biết là thành cái bị biết rồi.
Phật tánh chẳng từ ngoài tâm đươcễ Tâm 

sanh liền đó tội liền sanh:
Tại sao tâm sanh tội liền sanh? Tâm sanh tức liền 

động, mà động là có thiện ác, có tội phưốc, có đối đãi. 
Động là có cái bị thấy rồi, trái vói bản tâm chân thật, 
nên tội liền sanh. Tội đầu tiên là gì? Tội quên mình, từ 
tội đó có đủ các tội khác tiếp theo.

CHÁNH VẤN:

Nói k ệ :

Ta vấn đến chốn này.
Truyền ph áp  cứu tình mê.
Một hoa nở năm cánh.
Ket trá i tự  nhiên thành.

Tóm lai: Phật tánh vón nơi tự tâm không đâu 
khác, không có trong sách vỏ, chữ nghĩa, cũng như 
không có trong những danh từ rỗng, mà chính ngay tự 
tâm, cái biết sáng ngời đang hiện có đây thôi
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Như vậy, cử động qua lại rõ ràng mà chưa từng mê, 
đó là gì mình biết liền. Ngay đó khéo sóng trở lại, đó là 
huyết mạch.



MỀH nẫu «ền mềềầ

u ặ 
»!ã »


