
NGỘ TÁNH LUẬN

CHẢNH VẤN:

X ét về đạo, lấy tịch  d iệ t làm  thề, còn tu  lấy lìa  
tưởng làm  tông.

Nên k in h  nói: Tịch d iệ t là  Bồ đề, vì d iệ t các 
tướng. P hậ t là giác, người có giác tăm , được đạo  
Bô đê, nên gọi là Phật.

K inh nói: "Lìa tấ t cả các tưởng gọi là  chư  
Phật", mới biết có tưởng là  tướng không  tướng, 
chẳng thể lấy m ắ t thấy, ch ỉ có thể dùng  tr í  biết.

Nêu người nghe p h á p  này sanh m ột niệm  tín  
tăm, người này do p h á t đạ i thừa  m à vượt ra ba cõi.

B a cõi là tham  sân si. Ngược lạ i vôi tham  sân  
si là giới đ ịnh  tuệ, tức gọi vượt ba cõi. N hư ng  tham  
sân si củng không có tánh  thật, ch ỉ y cứ  nơi chúng  
sanh m à nói. N ếu hay chiếu soi trở  lại, thấy rành  
rõ tham  sân si tánh  nó là  P h ậ t tánh. Ngoài tham  
săn si không có P hậ t tánh  nào khác.
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Mở đầu phần luận, Tổ đi thẳng vào hai điểm:
Đạo lấy tịch diệt làm thế, tu lấy lia tướng làm 

Tông. Rõ được hai điếm này thì thấy phần luận này.
Sao gọi lấy tịch diệt làm thể? Thường mình nghe 

nói học đạo lo đi tìm đạo đế mà học, đế mà hiếu biết. 
Nhưng đạo còn học đế hiếu biết là đạo trên danh từ, mà 
thể của đạo là gì? Phải thấy được chỗ đó. Vào đầu Tín 
Tâm Minh, Tổ Tăng Xán nói :

Chí đạo vô nan 
Duy hiềm giản trạch
Tức chỗ rốt ráo tột cùng của đạo không khó, không 

ở đâu xa, ngay trước mắt, chỉ ngại mình chọn lựa, vừa có 
tâm chọn lựa là trái với đạo và còn muốn hiếu đạo, là còn 
xa đạo. Vì hiểu nó thành ra cái bị hiếu, không phải đạo 
chân thật.

Co'vỊ tăng hỏi ngài Qui Sơn:
- Thế nào là đạo?
Ngài Qui Sđn đáp:
- Vô tâm là đạo.
Nếu giải thích cho hiểu, thì không phải đạo rồi. ơ  

đây Thiền sư chỉ thẳng. Nhưng nói vô tâm làm sao hiêu? 
VỊ tăng thưa:

- Con không hiểu.
Ngài Qui Sơn bảo:

- Nếu không hiểu hãy nhận lây cái không hiêu.
Trả lòi khéo. Ông lo tìm hiểu đạo thế này thế kia là

đạo bên ngoài rồi. còn chính cái "tâm chăng hiêu", ông
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lại bỏ quên. Bỏi vì có chỗ hiểu tức là có cái bị duyên, 
thuộc tâm sanh diệt. Còn chồ "không hiếu", tức không có 
chỗ nào đế ọiình duyên, chính chỗ đó là đạo .

Nên nội tịch diệt là đạo, tịch diệt là lặng lẽ, bặt các 
niệm, đó mới là thế chần thật của đạo.

Tu lấy lìa tưổng làm Tông. Phải nhớ kỹ để tu hành. 
Mình tu cứ lấy "hữu tướng” làm Tông, nên tu phải có 
tưổng này tướng kia, tức có sanh diệt. Đây tu là bặt mọi 
chỗ bám, không có chỗ nào đế duyên, ngay đó là "quê 
nhà muôn thuở”, là chỗ sóng chân thật.

Còn có chỗ đế duyên, dù cho tu hay cách mấy cũng 
là chạy bên ngoài. Lục Tổ nói: "xưa nay không một vật", 
được vào cửa; còn ngài Thần Tú: "có gương có bụi", còn 
đứng ngoài cửa vì còn có tướng.

Có vị tăng hỏi ngài Tào Sơn: - Trong mười hai giờ 
làm sao bảo nhậm?

Ngài Tào Sơn đáp: - Giống như người qua làng cỗ 
độc, chẳng được dính giọt nước.

Dính giọt nưóc là chết, đó là chỗ bảo nhậm. Đây 
củng vậy "lìa tấ t cả tướng", không chỗ nào bám được hết, 
đó là chỗ tu chân thật.

Hiếu được vậy, mình mới thấy Tông chỉ để tu hành.
Nên kinh nói: Tịch diệt là Bồ đề, vì diệt các 

tướng. Phật là giác, ngưòi có giác tâm, được đạo 
Bồ đề nên gọi là Phật.

Bồ đề không đâu khác, chính là tâm thể lặng lẽ. 
Ngay tâm thể lặng lẽ là Bồ đề, chứ không thể tìm trong



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 168

kinh luận, hay chỗ nào khác.
Vì Bồ đề là giác, thì ngay tâm thế lặng lẽ sáng suốt 

là Bồ đề. Nên nói Phật là giác, ngưồi có tâm giác ngộ 
viên mãn thì gọi là Phật. Mình nghe nói đến Phật thì 
tưởng Phật Thích Ca ỏ Ân Độ, mà Đức Thích Ca ở Ân Độ 
thì nhập Niết bàn rồi, Phật chân thật chỉ ngay nơi tâm.

Giác ngộ thì cái giác ngộ dó ở dâu? Ngoài tâm 
lấy gì giác ngộ? Cái giác ngộ đó không thế có trong chữ 
nghĩa sách vồ. Nên kinh điến, luận sớ không thế ghi 
được cái giác ngộ, không thế ghi được Bồ đề, Phật này. 
Người tu phải làm sao "tiêu cho được chữ Phật". Một 
Thiền sư bảo: "Nói đến chữ Phật, phải súc miệng ba 
ngày". Còn mình nghe nói Phật, lo giải thích đế hiếu thì 
có cái tưóng đế hiếu, thuộc về tâm duyên rồi, chưa phải 
Phật thật.

Kỉnh nói: Lìa tất cả tưống tức gọi chư Phật. 
Mỏi biết có tưỏng là tướng không tưổng, chẳng thể 
lấy mắt thấy, chỉ có thế dùng trí biết thôi.

Nếu người nghe pháp này, sanh được niệm tín  
tâm, người này do phát dại thừa vượt ba cõi.

Như trên, lià tấ t cả tướng, bặt mọi chỗ duyên, ngay 
đó là chỗ sống của chư Phật rồi. Phật thành Phật là sóng 
được chỗ đó.

Sao có tưóng mà gọi là tưổng vô tướng? Đây là ngừa 
bệnh, có ngưòi cho lìa tấ t cả tưóng, không chỗ bám liền 
rơi vào niệm đoạn diệt, chấp không. Nên nói có tướng là 
tướng vô tướng. Vì mình có thể chứng nghiệm được, rõ
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biết được, chứ không phải không có gì hết, nhưng vì chỗ 
đó ngoài tưỏng tượng, ngoài suy nghĩ của tâm phàm phu 
nên gọi tướng vô tướng. Nghĩa là không thế dùng tâm 
thức này đế duyên, đế hiếu đến được. Nói có tướng tức. 
chẳng phải không, nhưng nó là tưóng vô tưống tức 
chảng phải có. Lìa hai bên "có - không", chính đó là Phật.

Nên nói chẳng thế dùng mắt thấy, chỉ có thế dùng 
trí biếtỗ

Mắt thấy là thấy cái gì đó, thuộc cái bên ngoài. Trí 
biết đây là chỉ cho thầm biết, thầm nhận thôi, không thế 
suy nghĩ biết theo thông thưòng. Nên đoạn sau nữa lại 
nói, cũng không thế dùng trí biết, nghĩa là không phải 
dùng trí đế suy mà biết. Neu còn dùng trí đế suy mà biết 
cũng chưa phải. Vì trí thì biết cái lý, mà "còn cái lý biét" 
củng thuộc đói tượng.

Người tin được pháp này phát tín tâm, vượt ba cõi. 
Tín tâm này theo kinh Kim Cang: "Tín tâm thanh tịnh, 
ắt sanh thật tưóng Tin chắc có việc đó, bặt hết niệm 
kia đây, lòng tin này là lòng tin thanh tịnh. Còn mình 
tin mà còn kia đây, hay dỗ, còn thay ta người thì tin đó 
chưa phải là tin thanh tịnh. Một niệm tín tâm mà bặt 
niệm kia đây, ta - người, phàm - thánh, ngay đó tức sanh 
thật tướng. Do sáng tỏ thật tướng mà phát đại thừa vượt 
ba cõi, thì chính tín tâm đó vượt ba cõi.

Ba cõi là tham sân si. Ngiíđc vối tham sân si 
là giổi - định - tuệ, tức gọi vượt ba cõi.

Nói ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sác giới là giải
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thích theo danh từ, chữ nghĩa. Còn ỏ đây Ngài muốn chỉ 
thắng cái nhân của ba cõi. Ba cõi chính là tự tâm, chứ 
không riêng ở đâu khác. Nên ba cõi là tham, sân, si. Vì 
còn tham, sân, si là còn đi trong ba cõi. Dứt tham, sân, 
si là ra ngoài ba cõi, chứ có gì đâu!

Ngược lại với tham, sân si là Giới-Định-Tuệ, nên 
gọi vượt ba cõi chuyến tham thành Giới, chuyến sân 
thành Định, chuyến si thành Tuệ.

Nhưng tham sân si củng không có tánh thật, chỉ y 
cứ nơi chúng sanh mà nói. Neu hay chiếu soi trở lại, thấy 
tham sân si tánh nó là Phật tánh, ngoài tham sân si 
không riêng có Phật tánh nào khác.

Vì tánh của tham sân si là Phật tánh, ngoài tham, 
sân, si không riêng có Phật tánh nào khác. Vì vậy mình 
giác ngộ thì hét, còn nếu nó có tánh thật, mình muốn cho 
nó hét thì phải phá dẹp nó, thì có lúc nó cũng trồi lên.

Đây nói tánh của tham sân si là Phật tánh, đó là ý 
nghĩa Đon giáo đại thừa. Bỏi các huynh đệ xét kỹ tham, 
sân, si - ngoài tâm có tham không? Neu không biết lấy 
gì tham, không biết lấy gì nối sân, cũng như không biết 
làm sao có si? Có biết nhưng biết lầm đó là si. Vậy tham, 
sân, si đều mang tính biết trong đó. Cây đá làm sao nối 
tham, sân, si? Có tính biết là có tính giác. Bởi vậy nếu 
khéo ngay đó mà xoay trỏ lại tức là giác. Mà tính giác là 
Phật tánh, nên Phật tánh nằm ngay trong tham, sân, si.

Bỏi vậy, nếu ngay tham sân si mình giác trỏ lại thì 
nó liền hét. Có giác là không có phiền não, còn có phiền
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não là không có giác.
Có câu chuyện ông tướng đi xuất gia vói ngài Đại 

Huệ thưa:
- Bạch Thầy! Hiện tại con đã trừ sạch niệm hồng 

trần, xin Thầy từ bi thu nhận con làm đệ tử, cho con 
xuất gia.

Sư bảo:
- Ông có gia đình, có tập khí ngoài đời nặng nề, ông 

chẳng thế xuất gia, hãy thong thả từ từ.
Ông thưa:
- Bạch Thầy, hiện tại cái gì con đều bỏ được cả, vợ 

con, thê thiếp, gia đình đều không thành vấn đề đối với 
con, xin Thầy cho con xuất gia ngay.

Sư vẫn bảo:
- Hãy thong thả từ từ.
Ông đành chờ. Một hôm, ông dậy rất sớm đến trong 

chánh điện lễ Phật. Ngài Đại Huệ thấy, bèn hỏi:
- Tướng quân vì sao dậy sớm đến lễ Phật như thế?
Ông bắt chưốc dùng thi kệ Thiền ngữ đế đáp:

Vì trừ lửa trong tâm,
Dậy sớm lễ sư trưỏng.

Ngài Đại Huệ bèn cười, dùng kệ đáp lại:
Dậy sớm như thế ấy,
Chẳng sợ vợ ngủ ngưồi.

Ông vừa nghe liền nối giận bảo:
- Lão quái này, sao nói năng xúc phạm đến người 

quá vậy?
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Thiền sư Đại Huệ liền cười ha hả bảo:
Nhè nhẹ phẩy chiếc quạt 
Tánh lửa đã cháy phừng 
Nóng nảy hừng như thế 
Sao bảo buông xuống xong?

Đang noi giận, ông nghe nói vậy, giựt mình tỉnh lại, 
bèn xấu hố sám hối. Vậy khi nối giận đó là sân, ngay đó 
tỉnh lại tức là giác. Như vậy tính sân tức là tánh Phật.

Mình nếu khéo ứng dụng trong khi tu, ngay khi 
khỏi niệm tham, niệm sân, nhìn cho thật kỹ diễn tiến 
của cái sân đó, của cái tham đó coi ra sao? Diễn tiến như 
thế nào? Nhìn kỹ một lúc thì hết tham hết sân. Khi 
mình thấy được rõ ràng nó như vậy, thì cái thấy được nó 
đâu phải là cái sân, đâu phải là cái tham. Ngay đó tức 
giác rồi, thành ra không phải trừ nó mà nó tự hét. sở dĩ 
mình tham, sân là khi khởi niệm tham, sân, mình đồng 
hoá chính mình với niệm tham, sân, rồi theo nó hành 
động. Còn đây nhìn rõ kỹ nó rồi, mình đâu phải nó nữa, 
nên chuyến được. Đe thấy rõ tham, sân, si không có thật 
tánh, khi giác liền rõ nó là Tánh Không thôi. Đó là y cứ 
chúng sanh mà nói, nếu hay chiếu xoay trở lại, rõ nó 
chính là Phật tánh. Ngoài tham, sân, si cũng không có 
Phật tánh nào khác.

Mình mê là bởi quên tánh giác mới khởi tham, sân, 
bây giờ giác được tham, sân thì trỏ về tánh giác. Nên 
ngoài tham, sân không có tánh giác nào khác; tham, 
sân, si tánh nó là không.
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Tăng hỏi ngài Bàn Khuê: - Con có tánh sân quá 
không trị được, xin Thầy có cách gì đế trị?

Ngài Bàn Khuê bảo: - Ông hãy đem ra đây cho ta 
xem, ta trị cho.

Ngay đây, đem tánh tham, sân, si ra xem, làm sao 
đem? Không đem được, tức nó không có thật tánh, chỉ là 
đối duyên mà có, không duyên tức không, tức không 
tánh chứ gì nữa.

CHẢNH VĂN:

Kỉnh nói.ẳ Chư Phật từ  xưa đến nay thường ở 
nơi tam  độc nuôi lớn pháp lành mà thành Thế Tôn.

Ba dộc là tham, sân, si.
Nói về đại thừa, tối thượng thừa là  chỗ sở 

hành của Bồ Tát, không có chỗ nào là  chẳng thừa, 
củng không có cho thừa. Trọn ngày thừa mà chưa 
từng thừa, đây là  P hật thừa. Kỉnh nói: Không thừa 
là  Phật thừa.

Mình thường nói lìa ba độc để tìm giác ngộ, đây Tỗ 
dẫn kinh chư Phật từ xưa đến nay thưòng ở ba độc nuôi 
lón pháp lành mà thành Thế Tôn. Đe cho thấy rõ, ngoài 
ba độc không có gì khác để tu hét. sỏ dĩ người tu là do 
có ba độc mói tu, tu là tu ngay chỗ ba độc, trái lại mình 
cứ lo tìm cái gì khác đế tu. Như tìm pháp nhịn ăn, ăn lá 
cây, uống nước đế tu, nhưng ai đụng tới cũng nổi nóng,
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đó là tu theo ngoại đạo thì nổi sân liền.
Vậy lo tìm cái gì khác đế tu mà quên mất tu là 

chính ngay ba độc. Nên mình giác được tột cùng cái 
nguồn của ba độc, không còn một chút gì đế lưu lại dấu 
vết, tập khí của nó thì thành Phật. Neu còn có dấu vết 
tập khí thì hoặc thành Bồ Tát, A La Hán, còn y nguyên 
thì thành chúng sanh. Vậy thôi!

Đại Thừa hay Tối Thượng Thừa là chỗ sống của Bồ 
Tát, là chỗ không có chỗ nào Thừa, mà cũng không có 
chỗ nào là chẳng Thừa. Thừa là cỗ xe, ý chỉ chỗ tu, chỗ 
nào cũng là chỗ mình tu, nên nói trọn ngày Thừa mà 
chưa từng Thừa. Đó mói là Phật Thừa, củng như không 
Thừa mói là Phật Thừa.

Chỗ này mối là khó hiểu, Thừa mà không Thừa gì 
hết. Mình kẹt nào Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, 
Phật Thừa gọi là tam Thừa. Hoặc ngũ Thừa: Nhơn 
Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, 
Phât Thừa. Mình cứ lo kẹt trong các Thừa đó hoài, phân 
biệt chia chẻ hơn thua, tôi tu Đại Thừa, anh tu Tiếu 
Thừa. Hoặc người tu Tiểu Thừa nghe nói người ta tu Đại 
Thừa thì tự ái, đả kích trở lại. Rốt cuộc rồi lấn quấn 
trong đó, đả kích chê trách nhau, chỉ là phiền não, nuôi 
lớn bản ngã thôi. Nên đây Tổ nói chỗ nào cũng Thừa, mà 
không chỗ nào để Thừa, tức là Ngài nhấn mạnh chỉ có 
một tâm chân thật thôi, không có gì khácẽ Thanh Văn 
cũng là sống trở về tâm chân thật đóỗ Duyên giác cũng 
là sóng trở về tâm chân thật. Bồ Tát cũng là sống trỏ về
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tâm chân thật đó. Phật cũng là sóng trở về tâm chân 
thật đó, mà trọn vẹn vậy thôi.

Bỏ gốc này cứ y trên thứ bậc phân biệt, rồi kẹt trên 
thứ lớp, ỏ đây mình vượt qua mọi thứ lốp, chỉ là sáng tỏ 
lại tâm chân thật đó thôi, là vượt ngoài các Thừa, đó 
là Tối Thượng Thừa, vì nó không còn thứ lớp.

Nên kinh Pháp Hoa nói: "Chỉ một Thừa này thật, 
có hai chẳng phải chân" Chỉ có một việc này thật, còn có 
hai dù cho nói Thừa này, Thừa kia, cũng chưa phải thật. 
Tầm thế làm sao có thứ lổp mà nói Thừa này Thừa kia. 
Thứ lớp chỉ là tạm đặt thôi. Hiếu như vậy, mối thấy ý 
nghĩa Phật muốn dạy, cuối cùng mình phải quên niệm 
thứ lóp đó.

CHẢNH VẰN:

Neu người biết được sáu căn chẳng thật, năm  
uẩn là  g iả  danh, khắp thân mà câu nó quyết là  
không chồ cô định, th ì ph ả i biết người này là  tỏ 
hiểu lời Phật.

Kinh nóỉề. Hang ố năm uấn gọi là  thiền viện. 
Bên trong chiếu soi tỏ hiếu tức là  cửa Đại Thừa, 
há chẳng sáng tỏ sao? Chẳng nhớ tấ t cả pháp gọi 
là  thiên định. Nêu rõ lời này, đ i đứng ngoi nằm  
đều là  thiền định.

B iêt tâm  là không, gọi là  thấy Phật. Tại sao? 
Mười phương chư P hật đều do không tâm, chẳng
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thấy nơi tâm  gọi là  thấy Phật.
Xả tăm  không tiếc th ì gọi là  đại bố thí. L ìa  

các động định gọi là  đạ i toạ thiền. Tại sao? Phàm  
phu một bề động, Tiểu Thừa một bề định.

Ra khỏi tọa thiền của phàm  phu, Tiếu Thừa, 
th ì gọi là  đạ i tọa thiền.

Sáu căn không thật là sao? Năm uẩn giả danh là sao? 
Đây phải biết bằng trí tuệ chân thật của mình, chứ 
không phải biết theo cái hiếu thông thưòng trên chữ nghĩa.

Bởi vì sáu căn là đồng một thế giác thôi, nhưng vì 
mình mắc kẹt nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nên thành 
ra sai biệt. Chỉ một thế giác, mà vì mắc kẹt nơi sáu căn 
thành ra thấy, nghe, hiếu, biết riêng biệt. Nên mắt 
không thế nghe được, tai không thấy được.

Kinh Lăng Nghiêm nói ngưòi chứng được viên 
thông thì dùng lẫn nhau, sáu căn hỗ dụng, dùng mắt 
nghe cũng được, dùng tai thấy cũng được.

Chứng đạo ca:
Tâm là căn, pháp là trần 
Cả hai như vết đóng trên gương 
vết nhơ trừ sạch ánh sáng hiện 
Tâm pháp cùng quên tánh tức chân.

Đây nói tâm là căn, ở trong, trần là pháp bên ngoài. 
Vậy căn - trần, tâm - pháp hai cái đói nhau. Trong thế 
giác này mê mò chia thành hai, có tâm có pháp, có trong 
có ngoài, là có vết rồi. vét nhơ trừ sạch ánh sáng hiện
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trở lại thì ngay đó quên cả tâm, quên cả pháp, thì tánh 
tức là chân chứ không gì khác. Nghĩa là ngay ánh sáng 
của gương đâu có tỳ vết gì, ánh sáng của gương đâu có 
trong ngoài, nhưng khi có vét bụi đóng trên gương, chỗ 
hạt bụi đóng thì tói, nên thấy có trong mặt gương, có 
ngoài mặt gương, lau sạch hạt bụi rồi lấy gì trong ngoài?

Mình cũng vậy, khi hết cái mê kẹt trong mắt tai này 
rồi thì đâu thấy có trong có ngoài, có tâm có pháp. Nó 
đồng là một thế biết, thấy củng là biết, nghe cũng là 
biết, ngửi củng biết, nếm củng biết, xúc củng biết, 
nhưng khi kẹt trong mắt tai thành ra có sai biệt, có sáu 
cái. "Một thế biết" mà chia thành sáu cái, nên gọi là vết 
đóng trên gương.

Bầy giờ mình tu đế quên sáu cái đó, sóng trỏ về môt 
thế chân thật, nhưng còn nhớ có "sáu" có "một" cũng là 
chưa phải, nên kinh Lăng Nghiêm gọi là quên sáu mất 
một. Bỏi khi mình quên sáu trỏ về một tức là chưa sống 
được với cái một; khi mình sóng trọn vẹn trong cái một 
thì còn nói gì là sáu là một nữa? Nên còn thấy bỏ sáu trỏ 
về một cũng vẫn là chưa phải thật.

Dù cho mình tỏ ngộ được tánh thấy, tỏ ngộ được 
tánh nghe, nhưng còn thấy có tánh thấy, có tánh nghe, 
kinh Lăng Nghiêm gọi củng là mặt trăng thứ hai. Bởi vì 
còn thấy sáu cái, chưa quên được sáu, phải quên sáu mất 
một mới là chần tâm hiện tiền.

Năm uẩn giả danh là sác, Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức chỉ có tên chứ không có thật thể.
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Sắc là chỉ cho bón đại trong thân này, chỉ là do bón 
đại hoà hợp mà có, chứ không có thế thật. Nói đơn giản 
hơn, sắc thân này có là do đối vối tâm mà có, như danh 
sắc tức là sắc đói vối danh. Neu thân này mà không có 
tâm thì ra nghĩa địa, hai cái đi với nhau mới thành lập. 
Nên nói không thật tánh là như vậy, nghĩa là không thế 
đứng riêng một mình mà có được.

Thọ, Tưỏng, Hành, Thức củng vậy. Thật ra bón 
thứ này cũng đồng một thế biết, nhưng do chỗ mê mò 
của mình nên tác dụng có thô, có té, tạm chia ra vậy 
thôi. Những cái biết thô do xúc cảm bên ngoài gọi là thọ. 
Còn té hơn chút nữa là tưỏng. Tưỗng là các xúc qua rồi, 
nhưng trong đầu này nó nhớ lại, hoặc ngồi đây mà tưởng 
chuyện tương lai.

Hành là những ý nghĩ thầm lặng bên trong, khó 
thấy hơn.

Qua tới Thức, là những cái phản biệt bên trong còn 
tế nhị hơn nữa.

Tạm chia ra bốn đế mình dễ nhận, chứ không phải 
thật sự có bốn thế Thọ, Tưởng, Hành, Thức riêng, mà chỉ 
là một thế biết, nhưng cái dụng có thô có tế.

Nên Thọ không phải đứng riêng mình mà có. Thọ 
tức phải thọ cái gì, phải có đói tượng mới Thọ, phải có 
xúc mới thọ, còn không xúc lấy gì thọ. Neu xúc với cái êm 
ấm thì nó thọ vui, xúc với cái không êm ấm thì nó không 
vui là thọ khố, còn xúc với cái bình thường thì thọ không 
vui không khố. Nếu không có xúc, không đói tượng thì



NGỘ TÁNH LUẬN 179

Thọ cũng không chỗ đứng, nên gọi giả danh.
Tưồng củng luôn luôn phải có đối tượng đế tưởng. 

Tưởng về quá khứ, hiện tại, vị lai. Lìa quá khứ, hiện tại, 
vị lai mình tưỏng là tưỏng cái gì?

Bây giò ngồi thiền, mình "tưỏng cái gì chưa từng có 
đối tượng", thì không chỗ đế tưỏng. Mà không chỗ đế 
tưỏng, thì ngay đó tưỏng lặng liền, không tánh liền, rõ 
ràng vậy thôi.

Hành cũng vậy, là cái niệm niệm thầm thầm bên 
trong này. Nhưng niệm, thì cũng "có gì" đế niệm, chứ 
không thế niệm suông. Vậy cho nên, không đối tượng thì 
niệm cũng không.

Thức củng vậy, có vị thiền sư bảo: cho ông suy nghĩ, 
nhưng "suy nghĩ cái không suy nghĩ" thì ông nghĩ xem. 
Suy nghĩ luôn luôn phải có đói tượng để suy nghĩ, không 
đối tượng lấy gì suy nghĩ? Đe thấy suy nghĩ chỉ là cái đối 
duyên mà có, lìa duyên thì nó là tánh không, rõ ràng nó 
là giả danh không thật.

Khi mình xét thấu như vậy, mói thật sự là cái thấy 
của chính mình, mới phá được tình chấp. Còn hiểu theo 
chữ nghĩa thì đụng đâu vẫn dính đó.

Vậy sáu căn không thật, năm am cũng giả danh, 
thì trong đó cái gì là cái thể thật? Nên đây nói: "khắp 
thân tìm cầu nó, át không có chỗ nhát định". Nghĩa là 
trong toàn thân này tìm cầu nó không thể chỉ ra chỗ nào 
là nhất định nó. Liền rõ nó là thể giác thôi, chứ không có 
bốn hay sáu cái. Chính là thế giác nên nó không nhất
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định chỗ nào, mà đụng đâu nó cũng biết, toàn thân chỗ 
nào cũng là tai, mắt.

Chỗ này, ngài Đạo Ngô đáp cho ngài Vân Nham rất 
là hay.

Vân Nham: - Đức đại bi ngàn tay ngàn mắt thì mắt 
nào là mát chánh?

Ngài Đạo Ngô: - Như người ban đêm với tay lại sau 
mò chiếc gối.

Ngài Vân Nham: - Tôi hiếu rồi.
Đạo Ngô: Ông hiểu sao?
Vân Nham: Khắp thân là tay mắt.
Đạo Ngô: - Dù nói tột lời cũng chỉ nói được tám phần.
Ngài Vân Nham: - Sư huynh thì sao?
- Toàn thân là tay, mắt.
Ban đêm, vói tay lại phía sau mò chiếc gói, không 

có đèn đuốc gì hết, thì cái gì thấy mà mò? Vậy tay cũng 
là mắt.

Khi nói "khắp thân là tay mắt" người ta nghe như 
vậy nhưng vẫn còn tưỏng tượng khắp thân chỗ nào cũng là 
tay mắt, dưới bàn chân cũng có mát thì giống quái nhân 
rồi, nên phải hiếu được ý. Nói toàn thân là tay mắt, cũng 
là một lối nói thôi, mà mình phải chứng nghiệm, thế giác 
tròn khắp.

Vua Trang Tông khi đến với ngài Hưng Hóa, nói:
- Trẫm thâu Trung Nguyên được hạt châu vô giá. 
Hưng Hoá nói:

- Xin bệ hạ cho xem.
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Vua lấy tay vuốt từ đầu đến chân, ngay đó ngài 
Hưng Hóa nói:

- Ngọc báu đấng quân vương, ai mà dám trả giá.
Đây chỉ cho thế giác tròn khắp, đụng đến đâu cũng 

là nó hết, chỗ đó làm sao nói đến được? Phải tự chứng 
nghiệm thôi, đâu thế trả giá tới lui.

Người hiếu được điều này là đã tỏ hiếu lời Phật.
Kỉnh nói: Trong hang năm uẩn là thiền viện. 

Bên trong chiếu soi tỏ hiểu tức là mở cửa Đại 
Thừa, há chẳng sáng tỏ sao? Chẳng nhổ tất cả 
pháp gọi là Thiền định. Nếu rõ lòi này, di đứng 
ngồi nằm đều là Thiền định.

Chính thiền viện là ngay nơi thân này, cửa Đại 
thừa là ngay nơi tâm. Chẳng nhó tất cả pháp mới gọi là 
Thiền định.

Đây là chỗ sống của mình. Dù cho nói là định thế 
nào đi nữa mà còn có chỗ để định thì chưa phải Thiền 
định thật. Bởi chẳng nhó tấ t cả pháp tức là không có chỗ 
nào đế mình duyên, mà không chỗ nào để duyên tức là 
định chứ còn gì nữa. Ngay đó mói là định chân thật, tức 
không có đói tượng gì đế cho mình biết. Nếu còn tưỏng 
cái này, quán cái kia dù cho nói định cũng chưa phải 
thật định. Bỏi vi còn có chỗ để nhớ quán, nếu mất chỗ 
quán đó thì sao? Hết định liền.

Còn đây không chỗ gì để nhớ, không chỗ quán, có gì 
đâu mà "còn - mất". Như vậy mới là thiền định. Thấy 
được vậy thì đi đứng, nằm ngồi gì cũng đều là Thiền định,
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đó mối là chỗ định của nhà Thiền, nhất là Thiền Tông.
Biết Tâm không, gọi là thấy Phật. Tại sao? 

Mưòi phương chư Phật đều do không Tâm, chẳng 
thấy nđi tâm gọi là thấy Phật.

Bỏi có tâm thấy là có tưỏng, có bóng dáng của trần, 
nếu không có tâm tướng gì để thấy, ngay đó là gì? Thì 
ngay đó là cái biết Phật chứ gì nữa. Đây là chỉ Phật thật. 
Còn có tâm tướng đế thấy là còn có trần trong đó, không 
phải tâm thế chân thật mà là thức.

Xả thân không tiếc thì gọi ỉà đại bố thí.
Đây là bó thí Ba la mậtỗ x ả  thân là buông chấp ngã, 

nên kinh Kim Cang dạy: "Bố thí vô sở trụ". Buông thân 
không còn thấy có ta nữa mới gọi là đại bó thí. Đọc kinh 
mình thấy các vị Bồ Tát có khi bố thí cả mắt, tay, đầu 
thì thấy như là các ngài không sáng suốt. Phật bố thí 
cho cọp đói ăn nữa, mình thấy không hiếu nối. Nhưng đó 
mói là "sạch hết chấp ngã", không còn thấy có ta. Còn 
mình bó thí thì còn nghĩ là nên hay không nên làm.

Buông xả cái Ta mói là đại bố thí, bố thí đến bờ 
kia. Còn bám chắc vào cái Ta này, dù cho nói bố thí thế 
nào đi nữa, buông xả thế nào đi nữa cũng chưa tột hết 
nghĩa bó thíể

Lìa các động định gọi là đại tọa thiền? Tại 
sao? Phàm phu một bề động, tiểu thừa một bề 
định. Ra khỏi tọa thiền của phàm phu, tiểu thừa 
thì goỉ là đại tọa thiền.

Lìa các động định mói gọi là đại tọa thiền, còn thấy
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có động có định, bỏ cái động đạt được cái định, định đó 
cũng là định trong đối đãi, chưa phải là đại tọa thiền. 
Nên phàm phu một bề động, tiếu thừa một bề định. 
Phàm phu luôn luôn đuối theo duyên, đuối theo trần, 
nắm bắt mãi, chạy mãi, nên một bề động.

Còn tiếu thừa chán cái động nên dừng nơi định 
thôi. Do chán cái động mà dừng ỏ định, nên thấy động là 
chưống, tự ngăn mình với cái động, tâm cũng chưa tròn 
được.

ơ  đây là đạt được tự tánh vốn lặng lẽ chưa từng có 
động, chưa từng có định, dù cho ồ trong động mà nó vẫn 
định. Vậy thì ở chỗ nào nó cũng định, như vậy mới là tròn 
khắp, nên nói dù cho tròi long đất lở cũng chưa từng biến 
đối. Đó mối là tự tánh định, mới là đại tọa thiền.

CHÁNH VẰN;

Nêu khởi được cái lãnh hội này th ì tấ t cả các 
tưởng chang cầu mà tỏ hiếu, tấ t cả các bệnh chẳng 
trị mà tự  khỏi. Đây gọi là  Đại Thiền Định.

Lãnh hội được chỗ này thì đói với tấ t cả tưóng 
không cầu lìa mà vẫn tự lìa, không cần cầu sáng tỏ mà 
nó cũng tự tỏ sáng, mọi bệnh không cầu khỏi mà tự khỏi. 
Tự tánh đó xưa nay lặng lẽ rồi. sỏ dĩ mình có cầu mở vì 
có trói, mà trói là ai trói mình? Tự mình trói thôi, rồi cầu 
mỗ. Giờ sáng tỏ rồi, đâu có cái ta nào trong đó, ngay đó
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tự mỏ, chứ không phải có cái gì khác để mỏ cho mình.

CHÁNH VẤN:

He người dem tâm  cầu pháp là mê, người 
chẳng đem tâm  cầu pháp là  ngộ. Chang dính mắc 
văn tự  gọi là  g iả i thoát. Chang nhiễm sáu trân gọi 
là hộ pháp. Ra khỏi sanh tử  gọi là  xuât gia. Chang 
thọ thăn sau gọi là đắc đạo. Chang sanh vọng 
tưởng gọi là  N iết Bàn. Chẳng ở vô minh gọi là  đại 
tr í  tuệ. Cho không phiền não gọi là  Bát N iêt Bàn. 
Chỗ không tâm  tưống gọi là  bờ k ia .

Khi mê th ì có bờ này, khi ngộ th ì không bờ 
này. Tại sao? v ì  phàm, phu một be trụ ở đáy. Nêu 
người giác ngộ tối thượng thừa, tâm  chang trụ ở 
đây, cũng chẳng trụ ở kìa, nên hay lia  khỏi bờ này 
và bờ kia. Neu thấy bờ k ia  khác với bờ này, th ì tâm  
của người ấy đ ã  không được Thiền định.

Thường mình tu  hành là đem tâm cầu pháp, Tổ cho 
đây là người mê. Vì tâm chính là pháp rồi, còn cầu gì 
nữa. Cho tâm là một thứ, pháp là một thứ, nên đem tâm 
để học pháp, thì đó là pháp bên ngoài. Sự thật tâm chính 
là pháp không còn có pháp nào khác, nếu còn có pháp 
nào khác ngoài tâm thì đó không phải là pháp thật. Neu 
có pháp ngoài tâm là có sanh rồi, mà có sanh là có diệt, 
có được có mất.
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Nếu người tu Thiền khéo, ngay khi đem tâm cầu 
pháp, mình phải ngộ trỗ lại, "chính tâm đang cầu" đó là 
cái gì? Thì khỏi cầu tự sáng.

Bài kệ Phật truyền pháp cho Ngài Ca Diếp:
Pháp gốc là pháp không pháp 
Pháp không pháp cũng là pháp 
Nay khi trao không pháp này 
Mỗi pháp đâu tùng là pháp.

Pháp góc là pháp không pháp, mà pháp không 
pháp cũng là pháp. Nói gióng đọc thần chú, nhưng đó là 
truyền tâm pháp. Bỏi pháp gốc là pháp gì? Pháp là chỉ 
chung hết, muôn sự muôn vật, nhưng đó chỉ là pháp 
ngọn thôi. Pháp gốc chỉ cho tâm thế. Nó là tâm thế, nên 
không là một pháp gì hết, không có chỗ đế cho mình khỏi 
hiếu nó. Chính tâm thế của mình rồi làm sao hiếu nó? 
Néu hiếu nó, tức thành pháp bị hiếu, bị biết.

Nhưng nghe nói vậy, mình tưởng đâu "pháp gốc 
không pháp” này là hoàn toàn không có gì. Nên Phật lại 
nói "pháp không pháp củng là pháp". Tuy nói nó "không 
pháp" nhưng không gióng lông rùa, sừng thỏ, chỉ có 
danh từ thôi. Mà ở đây chủng ta có thế tự chứng nghiệm 
được, nên củng có thế nói nó là Pháp. Đây khắng định, 
pháp này tuy là pháp không nhưng mình có thế chứng 
ngộ được. Song chỗ chứng nghiệm này, ngưòi phải tự 
thầm nhận thôi, không phải suy nghĩ tới được. Nếu khi 
thầm nhận được cái không pháp này, mới thấy rằng mỗi 
mỗi pháp trưóc mắt không còn ngăn ngại nữa, không
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còn pháp nào làm mình mê lầm được, mà mỗi pháp mỗi 
pháp đều chỉ về tâm thế thôi.

Kinh Kim Cang Đức Phật nói: "Ta ỏ chỗ Phật 
Nhiên Đăng không chút pháp có thế được" thì nó mới là 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Là không có một 
chút pháp có thế được mới gọi là Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, chứ không phải không có chút pháp gì đế 
được là hoàn toàn không có gì, rơi vào cái chấp đoạn diệt.

Vậy cho mình thấy rõ, người đem tâm cầu pháp là 
mê. Nhưng chẳng đem tâm cầu pháp là ngộ, đúng chưa? 
Nên ngưòi học Thiền là phải thấy thấu qua chữ nghĩa, 
theo chữ nghĩa mà hiêu là cũng lâm luôn!

Thực ra chẳng đem tâm cầu pháp cũng là vưống 
một bên, bên kia là "đem", bên này là "chẳng đem", còn 
kẹt có không, làm sao gọi ngộ! Phải lìa cả hai bên mới 
thật ngộ. Mình không khéo nghe vậy rồi chấp một bên, 
vậy thôi tôi không đem tâm cầu pháp gì hét, bỏ không 
học gì nữa, là rơi vào một bên.

Chẳng dính mắc văn tự gọi là giải thoát.
Mình không chấp trên văn tự chữ nghĩa chết, mà 

phải mỏ lói đi sống. Neu bám chấp trên danh tự là 
không giải thoát. Do đó ngài Thần Tán mối đánh thức 
ông Bốn Sư. Bốn Sư đang ngồi xem kinh, có con ong chui 
qua cửa số, Ngài bèn đọc bài kệ:

Cửa không chẳng chịu ra,
Quá ngu chui cửa số.
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Trăm năm dùi giấy cũ,
Biết ngày nào ra khỏi?

Giống mình bây giờ vùi đầu trong chữ nghĩa, ngày 
nào được ra? ớ  đây mình phải xét cho thật kỹ, chữ nghĩa 
thuộc về cái vô tri, còn tâm là linh tri, mà cái linh tri, 
làm sao nằm trong cái vô tri chữ nghĩa mà mình vùi 
trong đó đế tìm nó? Nên mình phải khéo vượt qua chữ 
nghĩa mà thấy trở lại chỗ linh tri sáng ngòi ngay chính 
mình đó, mói gọi là giải thoát. Cứ bám chết trên chữ 
nghĩa, lo phân tích văn tự, lấy những cái đó làm chỗ hiếu 
của mình, là không thấy được lẽ thật.

Chẳng nhiễm sáu trần gọi ỉà hộ pháp.
Nói theo kinh Kim Cang, vô trụ mới là hộ pháp, còn 

dính nơi trần là dẫn giặc vào nhà cưỏp của nên gọi lục tặc.
Nhiều khi mình nghĩ tôi hộ pháp thế này hộ pháp 

thế kia, nhưng xét kỹ coi hộ pháp hay phá pháp? Buông 
ra là dính cái này cái kia rồi, thành phá pháp chứ không 
phải hộ pháp.

Ra khỏi sanh tử mổi gọi xuất gia.
Xuất gia ỏ đây Ngài muốn nhấn mạnh là phải ra 

khỏi tam giối, đó mới thật là nghĩa xuất gia, chứ không 
phải mình mối cạo tóc mặc áo tràng vào thì chưa hết 
nghĩa xuất gia. Bởi vì đầu cạo, mặc áo cà sa, ỏ trong 
chùa, thân gióng như xuất gia nhưng tâm còn ỏ tại gia, 
dính kẹt đủ thứ. Nên theo Tố như vậy chưa đáng tự hào.

Các vị xuất gia phải học kỹ chỗ này. Xuất gia có 3 
nghĩa: xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, xuất phiền
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não gia, không phải mới cạo tóc xong là đủ nghĩa.
Chang thọ thân sau gọi là đắc đạo.
Tức sống ngay hiện tiền chứ không còn phải thọ 

thân sau, không còn có chỗ đế sanh lại, mới gọi là đắc 
đạo, không phải đắc đạo là mình được cái này cái kia.

Chẳng sanh vọng tưỏng gọi Niết Bàn. Chẳng 
ỏ vô minh gọi là dại trí tuệ. Chỗ không phiền não 
là Bát Niết Bànề

Niết bàn là chỗ bặt vọng tưởng thôi. Một niệm được 
lặng là một niệm Niết bàn, còn niệm niệm được lặng là 
niệm niệm Niết bàn. Niết bàn ngay tự tâm chứ không 
phải có ở một chỗ nào khác, không phải là có một cõi 
Niết bàn. Trí tuệ thì chẳng ở vô minh. Chỗ không phiền 
não là Bát niết bàn.

Nghĩa góc chữ Niết bàn là chỉ cho trạng thái thối 
tắt, lửa đang cháy hừng hực, thối tắ t được nguội lạnh gọi 
Niết bàn. Sau trong nhà Phật dùng chữ Niết bàn chỉ cho 
trạng thái thối tắ t lửa phiền não. Thối tắ t được hoàn 
toàn gọi Bát Niết Bàn tức Viên tịch.

Chỗ không tâm tướng gọi là bờ kia. Khỉ mê thì 
có bờ này, khi ngộ không bò này. Tại sao? Vì phàm  
phu một bề trụ ở đây, nếu người giác ngộ tối 
thương thừa, tâm chẳng trụ ỏ dây, cũng chẳng trụ 
ỏ kia, nên hay lìa khỏi bờ này bò kia. Nếu thấy bò 
kia khác vói bờ này, thì tâm của người ấy dã 
không ctuọc thiền định.

Bò kia là chỗ không tâm tưóng, chứ không phải có
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chỗ nào gọi là bò kia đế cho mình đến. JSỈghĩa là không 
phải có bờ kia khác với bờ này rồi mình phải bỏ bờ này 
đến bờ kia. Neu trong tâm còn thấy tướng bò kia, tức 
thành bờ này rồi. Là còn trong sanh tử.

Do đó, học hiếu theo chữ nghĩa, phải bỏ bờ này đến 
bờ kia, trong tâm còn thấy có bờ này bò kia thì bao giò 
đến Niết bàn?

Nên trong Bát Nhã tâm kinh gọi là Tâm kinh trí 
tuệ rộng lớn đến bờ kia.

Neu người giải theo chữ nghĩa danh từ là cái trí tuệ 
rộng lớn đến nơi bò kia Niét Bàn, đó mới gọi là trí tuệ 
Bát Nhã; sự thật nếu trí tuệ mà còn thay có bờ này, bờ 
kia, thì có là Bát Nhã chưa?

Trí tuệ mà còn có bò này, bờ kia thì không phải trí 
tuệ Bát Nhã rồi.

Đây, bờ này, bò kia là chỉ ngay tâm thôi chứ không 
gì khác. Mê tâm là bờ này, giác được tâm, là bờ kia. Thấy 
được chỗ đó mới gọi trí tuệ Bát Nhã.

Nên mê thì có bờ này, khi ngộ thì không bò này. 
Ngưòi giác ngộ tối thượng thừa vượt cả bờ này bò kia, 
không trụ đây cũng không trụ kia; còn thấy có bờ này bờ 
kia thì còn có dời đối, có sanh tử, trái với thiền định vì 
còn động tâm.

CHẢNH VẤN:

Phiền não gọi là chúng sanh. Tỏ ngộ gọi Bo
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đê. Củng chẳng một mà chẳng khác, ch ỉ cách có 
mê ngộ thôi. Khi mê có thế gian  đế ra, khỉ ngộ 
không thế gian  có thế ra.

Trong ph áp  bình đẳng chẳng thấy phàm  phu  
khác với Thánh nhăn.

Kỉnh nói: Pháp bình đẳng là phàm  phu chẳng 
hay vào, thánh nhân chang hay hành. Pháp bình 
đẳng đó chỉ có Bồ Tát và Phật Như Lai hay hành 
thôi. Nếu thấy sanh khác với tử, động khác với 
tịnh đều gọi là  bất bình đẳng. Chẳng thây phiên  
não khác với niết bàn đó gọi là  bình đắng. Tại sao? 
phiền não và niết bàn đong là  một tánh không.

Do đó người tiếu thừa vọng đoạn phiền não, 
vọng vào niết bàn, bị niết bàn ngưng trệ. Bô Tát 
biết rỗ phiền não tánh nó là không, tức chang lìa  
không, nên thường ở niết bàn.

Đây ngài nói rõ phiền não là chúng sanh, tỏ ngộ là 
Bồ Đề, cho thấy hai cái không phải một, cũng không 
phải khác, chỉ có cách mê với ngộ, củng chỉ là một tâm 
vậy thôi. Tâm phiền não gọi là chúng sanh, tâm tỏ ngộ 
gọi là Bồ đề. Bồ Đề hay chúng sanh là ỏ nơi tâm chứ 
không phải ỏ nơi danh từ, chữ nghĩa. Mình cứ lo phân 
biệt Bồ đề, giác ngộ, thế này thế kia, rốt cuộc rồi không 
thấy Bồ Đề đâu hét.

Khi mê thấy có thé gian, có xuất thế gian, nên mói 
bỏ thế gian để ra khỏi, gọi xuất thế gian. Nhưng khi ngộ
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rồi, thế gian hay xuất thé gian chỉ ở nơi một tâm thể 
thôi. Còn thấy ra khỏi the gian là còn ở trong mê.

Trong nhà Thiền không giải thích theo kiếu chữ 
nghĩa đây kia, như câu chuyện Đức Phật thấy Bồ tát 
Văn Thù đang đứng ở ngoài cửa, bảo:

- Văn Thù, Văn Thù sao ông chẳng vào cửa?
Ngài Văn Thù thưa:
- Con chẳng thấy có một pháp ở ngoài cửa, vì sao 

bảo con vào cửa?
Văn Thù là căn bản trí, trí chân thật sằn nơi mình, 

thì có trong ngoài gì đâu mà bảo ra - vào? Neu còn thay 
có ra - vào là còn trí sai biệt, đói đãi. Thấy được trí chân 
thật đó rồi, thì hằng ngày luôn sóng trong đó rồi, còn vào 
đâu nữa?

Mình nói vào là nói theo danh từ phương tiện, giả 
tạm thôi, chứ không phải thật có chỗ vào. Nếu có chỗ vào 
thì có chỗ ra, mà có ra-vào là có sanh tử. Nên khi mê thì 
có thế gian có thế ra, khi ngộ không có thế gian có thế ra.

Trong pháp bình đẵng, chang thấy phàm phu 
khác vổi Thánh nhân.

Người thường nghe nói vậy cũng dễ mắc kẹt, bác 
không có phàm thánh gì hét, là lầm. Nói chẳng thắy 
phàm phu khác với thánh nhân, là bởi "trong pháp bình 
đẳng". Vậy phải thấy gì là pháp bình đẳng?

Thấy được pháp bình đẳng mới rõ phàm phu chẩng 
khác vối Thánh nhân. Không rõ pháp bình đẳng, rồi cứ 
ỏ trong pháp sai biệt mà hiếu dễ lầm.
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Kinh nói: Pháp bình đẳng là phàm phu chẳng 
hay vào, thánh nhân chẳng hay hành. Pháp bình 
đắng dó chỉ có Bồ Tát và Phật N hư Lai hay hành 
thôi. Neu thấy sanh khác vối tử, động khác vối 
tịnh đều gọi là bất bình đắngễ

Đe thấy rõ, pháp bình đẳng đó là chỗ sống của chư 
Phật, chư đại Bồ tát, chứ không phải chỗ của trí phàm 
có thế đến được. Do vậy, đây không phải là đơn giản, 
mình lấy trí phàm phu của mình rồi bài bác không có 
phàm thánh là lầm, mà không phàm thánh là phải thấy 
được trong pháp bình đắng đó. Chính vì vậy trong nhà 
thiền, người triệt ngộ phải quên được niệm phàm thánh, 
mới thấu suốt được chỗ trọn vẹn này. Ngài Qui Sơn khi 
gần tịch nói:

- Ta khi tịch sẽ xuống núi làm con trâu, hông bên 
phải đề năm chữ "Qui Sơn Tăng Linh Hựu". Vậy lúc đó 
nên gọi con trâu là phải? hay gọi Qui Sơn tăng là phải?

Ngưòi nghiên cứu Thiền, đến chỗ này không thế 
hiếu nối, tu hành làm Tố như Ngài, rót cuộc sao phải 
làm con trâu? Nhưng phải đến được chỗ sóng vượt qua 
phàm thánh này mói nói được câu đó. Nói làm con trâu 
đâu phải Ngài làm con trâu, nhưng người còn kẹt trong 
niệm phàm thánh liền thắc mắc, phải gọi là gì đây? Gọi 
con trâu sao được, Tố thì sao gọi con trâu? Mà hiện làm 
con trâu sao gọi là Qui Sơn? Neu ngưòi thấu suốt, vượt 
qua niệm phàm thánh thì chỉ hét một tiếng bỏ đi thôi, 
còn lo suy nghĩ cái nào phải là kẹt rồi.
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Chẳng thấy phiền não khác vổỉ niết bàn đó 
gọi là bình đẳng. Tại sao? phiền não và niết bàn 
đồng là một tánh không. Do đó, người tiểu thừa 
vọng đoạn phiền não, vọng vào niết bàn, bị niết 
bàn làm ngưng trệ. BÒ Tát biết rõ phiền não tánh  
nó ỉà không, tức chẳng lìa không, nên thường ỏ 
niết bàn.

Bình đẳng ỏ đây là bặt cả niệm hai bên phiền não
- niết bàn. Tức là phải thấy tột thế không của các pháp, 
không còn niệm lấy bỏ mổi là bình đẳng. Bỏ phiền não 
đạt niết bàn là còn dời đối, dời đối sao gọi bình đẳng 
được? Đây Tố giải thích, vì phiền não niết bàn đồng một 
tánh không. Người tiếu thừa vọng đoạn phiền não, vọng 
vào niết bàn, nên bị niết bàn làm ngưng trệ. Vì thấy có 
phiền não đế dẹp, niết bàn đế vào. Như vậy, Tố nói đó là 
vọng thôi, vì còn đoạn cái này vào cái kia là còn hai bên, 
nên bị niết bàn làm ngưng trệ.

Còn người đạt được pháp bình đẳng này thì niết 
bàn và phiền não cũng đồng tâm thế đó, đồng một tánh 
không thôi, ngay phiền não là niết bàn rồi có gì phải dứt 
cái này đến cái kia?

Bồ Tát thấy rõ phiền não tánh nó là không, không 
lúc nào lìa không, nên thường ở niết bàn. Do đó, khi các 
Ngài thị hiện vào trong cõi này độ chúng sanh, có lúc 
hiện ra tướng phiền não nhưng vẫn hằng ồ trong niết 
bàn. Mình nghe nói, cũng hiện tham sân đế đánh thức 
mọi người, nhưng thành tham, sân thật, thì không phải.
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CHẢNH VẤN:

N iết Bàn: N iết là  chẳng sanh, Bàn là  chẳng tử, 
ra khỏi sanh tử, ra  bát niết bàn, tâm  không đến đi, 
tức vào niết bàn. Mới biết niết bàn là  tâm  không, 
Chư Phật vào niết bàn là  ở chỗ không vọng tưởng. 
Bô tá t vào đạo tràng là  ở cho không phiền não.

Chô không nhàn (rảnh rang vô sự) là không 
tham, sân, si. Tham là dục giới, săn là  sắc giới, si là  
vô sắc giới. Nêu một niệm tâm  sanh tức vào ba cõi, 
nếu một niệm tâm  diệt tức ra ba cõi. Mới biết ba cõi 
sanh diệt, muôn pháp là không, đều do một tâm.

Phàm nói một pháp đó tợ là phá vật vô tình, 
ngói đá cây tre. Nhưng nếu biết rỗ tâm là g iả  danh  
không có thật thê, liên biêt tăm của chính mình là  
chang ph ải có chang ph ải không. Tại sao?

Phàm phu một bề sanh tâm, nên gọi là có. Tiếu 
thừa một bề d iệt tâm nên gọi là không. Bồ Tát và 
Phật chưa từng sanh tâm, cũng chưa từng d iệt tâm, 
gọi đó là tâm  chang ph ải có chẳng phải không.

Tâm chang ph ả i có, chẳng ph ả i không đãy  
gọi là Trung đạo.

Tâm không còn thấy đến đi mới là vào niết bàn. 
Vậy đế rõ niết bàn là tâm không, tâm rỗng rang vô sự 
không một vật. Chư Phật vào Niết Bàn là chỗ không 
vọng tưỏng. Bồ Tát vào đạo tràng là không phiền não.
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Nhưng chỗ nào là không vọng tưỏng? chỗ nào là chỗ 
không phiền não? không khéo dễ mắc kẹt, không vọng 
tưỏng mà có chỗ thì sao? "Có chỗ" tức thành có vọng rồi. 
Bỏi vì có chỗ tức là tâm duyên đến được, nghĩ đến được, 
mà tâm nghĩ đến được thì có vọng tưỏngế

Vậy chỗ không vọng tưỏng là chỗ nào? Trên danh 
từ tạm nói như vậy, chứ không phải thật sự có chỗ, còn 
thấy có chỗ không vọng tưỏng, chính ngay đó là vọng 
tưỏng rồi. Cũng như thấy có chỗ không phiền não là có 
phiền não trong đó. Bỏi có chỗ là tâm đến được, thì có bị 
thấy rồi. Đây là phải hiếu qua chữ nghĩa.

Hiễu chỗ này, liền rõ câu chyện của ông Tam Tạng 
Đại Nhĩ với Ngài Huệ Trung.

Hai lần đầu, ngài Huệ Trung thử:
- Ông hãy nói ta ỏ đâu?
- Ngài là Quốc Sư sao đến cầu Thiên Tân xem khỉ gidn?
Lần thứ hai:
- Ngài là Quốc sư sao lại đến bén đò Tây Xuyên 

xem đò đua?
Bỏi vì hai lần đẩu ngài Quốc Sư muốn thử, nên 

khỏi tâm đến cầu Thiên Tân, đến bến đò Tây Xuyên. Khi 
ngài vừa nghĩ đén cầu Thiên Tân, "trong này" liền có 
tướng cầu Thiên Tân, nên ông Tam Tạng thấy được. Lần 
thứ ba ngài không nghĩ gì hét, mối bảo ông Tam Tạng:

- Ông thử nói xem, bây giờ ta ỏ đâu?
Tam Tạng Đại Nhĩ không tìm đâu ra. Không nghĩ 

gì hết, thì có tưống gì trong này đâu mà tìm! Ổng Tam



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 196

Tạng trầm ngâm, suy nghĩ cố tìm. Ngài thúc:
- Sao, ông hãy nói xem ỏ đâu?
- Xin Ngài chờ một chút.
Nhưng rồi cũng không tìm đâu ra, vì Ngài đâu có 

khỏi nghĩ, làm sao có tưống mà tìm thấy được. Chính chỗ 
đó mối là chỗ không phiền não, chỗ không vọng tưỏng.

Chỗ ông Tam Tạng Đại Nhĩ không thấy ngài Huệ 
Trung, chỗ đó tham, sân, si làm sao đến được. Vậy 
không phải niết bàn, đạo tràng là gì? Nói chỗ nhưng thật 
sự không có chỗ. Thấy có chỗ là thuộc có duyên rồi. Đây 
Tổ giải thích tham là dục giói, sân là sắc giới, si là vô sắc 
giói. Còn trong tham, sân, si là còn trong tam giới, một 
niệm tâm diệt là ra tam giới.

Nhưng nếu giải thích theo chữ nghĩa e cũng mác 
kẹt. Một niệm tâm diệt là diệt ỏ đâu? Nói diệt đây là 
không có chỗ khồi niệm, tâm không có chỗ khỏi liền ra 
tam giới. Còn thấy có chỗ tâm diệt, là mắc kẹt. Một niệm 
không chỗ khỏi, tam giói hiện chỗ nào? Nên nói diệt là 
như vậy, chứ không phải thật có chỗ diệt.

Mổỉ biết ba cõi sanh diệt, muôn pháp là 
không, đều do một tâm.

Như vậy tâm có chỗ sanh, có chỗ khởi thì vào tam 
giới. Tâm không có chỗ sanh, không có chỗ khỏi thì ra tam 
giới. Ra là ngay nội tâm, chứ không phải có chỗ đế ra. Còn 
thấy có chỗ đế ra là củng trở lại tam giói như thường.

Phàm nói một pháp đó tợ phá vật vô tình ngói 
đá cây tre. Nhưng nếu biết rõ tâm giả danh không
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có thật thể, liền biết tâm của chính mình không 
phải có, khôngẳ

Mình tưỏng phải bỏ hét các vật vô tình như ngói, 
đá, cây, tre thì mói thành một pháp. Nhưng hiếu theo 
cách đó là lầm. Bỏ hết, thì cũng là tâm lấy bỏ. Tâm láy 
bỏ sao gọi là một pháp?

Nên ngay tất cả các vật có trước mặt mà không có 
động niệm, chính đó là trỏ về một pháp chân thậtỗ Chứ 
không phải nói một pháp là phá bỏ hét cái này. Neu biết 
rõ tâm là giả danh, không có thật thế, liền biết tâm nhà 
mình không kẹt bên có, không kẹt bên không. Nên nói 
không là gì, nhưng nó không phải hoàn toàn không, mà 
chính là "không phải có, không phải không"ỗ Chỉ có điều, 
người Tự chứng nghiệm mới biết, nói có nói không 
củng là đứng bên ngoài bàn thôi.

Phàm phu một bề sanh tâm, nên gọi là có. 
Tiểu thừa một bề diệt tâm nên gọi là không.

Phàm phu thấy gì củng thật nên một bề sanh tâm, 
tiểu thừa thấy gì cũng giả nên một bề diệt tầm, là còn 
nằm trong sanh diệt, bởi chưa rõ sanh diệt là giả tướng. 
Mà tự tánh xưa nay vón là thanh tịnh, còn thấy có sanh 
có diệt thì không đúng.

Bồ Tát và Phật chưa từng sanh tâm cũng 
chưa từng diệt tâm gọi là tâm chẳng phải có chẳng 
phải không. Tâm chang phải có chang phải không 
dây gọi là Trung đạoễ

Còn thấy có - không, sanh - diệt là còn nằm ở hai
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bên chưa phải trung đạo, chưa thấy tâm thể chân thật.
Đây phải thấy tột được tưống sanh diệt là không 

thật. Muốn thấy chỗ đó phải đạt đến chỗ niệm chưa 
khỏi. Khi chưa khởi niệm, sanh diệt nằm ỏ chỗ nào? 
Không sanh lấy gì mà diệt? Nên gọi chẳng phải có chẳng 
phải không.

Ngưòi tu  Thiền chưa qua được cái có không này là 
chưa vào được cửa thiền, dù cho nói hay cách mấy cũng 
vẫn là đứng ngoài cửa. Qua được có - không này mới vào 
được cửa Thiền.

CHẢNH VẤN:

Đem tâm  học pháp, tâm  pháp đều mê. Chẳng 
đem tâm  học pháp tâm  pháp đều ngộ. Phàm mê là  
mê ở nơi ngộ, ngộ là  ngộ nơi mê. Người chánh kiến  
biết rõ tâm  là  rong không, tức vượt mê ngộ. Không 
có mê ngộ môi là  chánh g iả i chánh kiến.

Sắc chẳng tự  là  sắc, do tăm  nên thành sắc. 
Tâm chẳng tự  là  tâm , do sắc nên thành tâm. Mới 
biết tăm  8ắc hai tưởng đều là  sanh diệt.

Có đối với không, không là  không đối vôi có. 
Đó gọi là  chánh kiến. Xét chân kiến là  không cho 
nào chẳng thấy, cũng không có cho thấy. Thấy đầy  
khắp cả mười phương mà chưa từng có thấy. Tại 
sao? Vì không có cho thấy, vì thấy mà không thấy, 
vì thấy chẳng p h ả i thấy.
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Cho thấy của phàm  phu  đều là  vọng tưởng. 
Neu lặng lẽ không thấy mới gọi là  th ậ t thây.

Tâm cảnh đối nhau, cái thấy sanh ở trong. Nêu 
trong chẳng khởi tăm, th ì bên ngoài chang sanh 
cảnh. Cảnh và tâm  đều sạch, mới thật là  thật thây.

Đem tâm học pháp là mê. Bỏi đem tâm học pháp 
thì có tâm có pháp, tức thấy ngoài tâm có pháp đế học, 
là có cái thứ hai, do đó gọi là mê.

Đây là nói đem tâm học pháp là còn đối bên ngoài. 
Nhưng kinh Lăng Nghiêm còn nói tế nhị hơn "Tự tâm thủ 
tự tâm, phi huyễn thành pháp huyễn". Vì đem tâm giữ 
tâm, là biến tâm đó thành ra cái bóng thứ hai "bị giữ', nên 
nó không phải pháp huyễn mà thành ra pháp huyễn. "Tự 
tâm" rồi, còn nghĩ phải giữ gìn nó, thì cái gì giữ gìn nó? 
Biến nó thành ra cái bị giữ, bóng thứ hai chứ gì?

Nên nó không phải là "pháp huyễn" mà thành ra 
"pháp huyễn", huống nữa là đoi vói pháp bên ngoài, nên 
nói đem tâm học pháp là mê.

Chẳng đem tâm học pháp là ngộ. Đây muốn nhắc 
mình cái gì? Học là học không chỗ học, đó mói là thật 
học. Đó là học trở về chính mình. Học mà có chỗ học là 
hưóng bên ngoài, nên gọi mê.

Phàm mê là mê đối vói ngộ, củng n h ư  ngộ là 
ngộ nôi mê.

Mê ngộ không có thế thật. Mê là mê cái ngộ, ngộ là 
ngộ cái mê thì có cái gì khác trong đó? Chỉ là một thể 
nhưng khác tên. Do quên cái ngộ thì mê, rõ mê thì ngộ,
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đâu có cái thứ hai trong đó.
Nhưng mình thường mắc kẹt nơi mê ngộ.
Ngưòi chánh kiến biết rõ tâm là rỗng không, 

tức vtídt mê ngộ. Không có mê ngộ mối là chánh 
giải chánh kiến.

Đây là chỗ tế nhị trong lúc tu hành. Mình còn thấy 
có niệm mê, niệm ngộ tức là chưa khỏi mê. Dù cho mình 
thấy ngộ được cái mê, nhưng còn thấy có cái mê để ngộ, 
cũng chưa hết mê.

Bỏi chưa hết mê nên mói còn thấy có cái mê để cho 
mình ngộ; ý niệm mê ngộ còn, là chưa thật sạch cái mê. 
Người mổi tỏ ngộ thường chưa qua được chỗ này.

Ví dụ, nếu còn thấy có chỗ tối để đèn soi tới thì sao? 
Tức là chưa hết tối. Lục Tỗ nói hễ có sáng thì không có 
tối, còn có tói thì không có sáng. Chứ không có dùng cái 
sáng mà soi cái tối. Còn dùng cái sáng để soi cái tói, thì 
cái tối chưa hết.

Đây củng vậy, còn thấy cái mê để cho mình ngộ là 
còn chưa triệt ngộ, là còn chút mê trong đó, nên phải 
vượt qua cả tình mê ngộ.

Có vị Tăng hỏi ngài Giáp Sơn:
- Từ trưổc có lập ý Tố, ý kinh, vì sao giờ Hoà thượng 

bảo không?
Giáp Sơn đáp :
- Ba năm chẳng ăn cơm, trước mắt không ngưòi đóiệ
Có đói mới cầu ăn, mình có cầu mối có pháp lập ra,

nếu mình không cầu lập cái gì?
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Tăng: - Đã là không người đói tại sao con chẳng ngộ?
Giáp Sơn : - Chỉ vì mê ngộ đuối xà lê.
Vì ông còn kẹt trong ý niệm mê ngộ nên không ngộ được 
Nói kệ:

Rõ ràng không pháp ngộ 
Pháp ngộ đuối người mê.
Duỗi thẳng hai chân ngủ 
Không ngụy cũng không chân.

Không có pháp ngộ nào khác, nhưng vì mình bị 
pháp ngộ đuối theo mình, thành ra mình mê. Buông cả 
hai, vượt qua ý niệm mê ngộ, ngay đó là yếu chỉ, chứ 
không nói là ngụy, là chân. Không còn ý niệm mê ngộ 
mới là cái hiếu chân chánh, cái thấy chân chánh.

Sắc chẳng tự là sắc, do tâm nên thành sắc, 
tâm chẳng tự là tâm, do sắc nên thành tâm. Mổi 
biết tâm sắc hai tưổng đều là sanh diêt.

Thấy được chỗ này mới rõ các pháp ngay khi sanh 
tức là vô sanh, "Đương sanh tức bất sanh".

Tâm và sắc hai cái nương nhau mà có, không có tự 
tánh, cho nên gọi là do tâm nên thành sắc, do sắc nên 
thành tâmế

Bơi không có tâm thì cái gì biết sắc? sắc có đó cũng 
như không vậy thôi. Còn không có sắc, làm sao rõ được 
tâm? Tâm nó hiện chỗ nào mà rõ được? Nên do sác thành 
tâm. Nhưng tâm ở đây là chỉ cho tâm gì? Đây là, tâm 
sanh diệt, là tâm đói đãi, chưa phải là tâm chân thậ t’ 
tâm chân thật thì có sắc hay không có sắc, nó vẫn là nó.
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Đẻ rõ sắc và tâm này, chỉ nương nhau tạm thành, 
không có tự tánh. Thấy rõ như vậy, lìa ý niệm đối đãi, 
thì ngay khi nó sanh là không sanhẽ

Ngài Tử Bá có dạy quán các pháp không sanh:
"Nói về các pháp không sanh nghĩa là sao? Bởi tâm 

chẳng tự là tâm, do trần mà phát biết. Trần chẳng tự là 
trần, do tâm mà lập trần. Do tâm mà lập trần, do trần 
mà phát biết, thì cái biết quả thật là có sao? Do tâm mà 
lập trần, vậy trần quả thật là có sao? Tâm và trần đã là 
không, cái gì gọi là cùng chung hòa hợp? Nêu cho là 
không nhân thì đâu có lẽ ấy. Cho nên tôi lấy đó mà biết, 
núi sông quả đât, vôn đêu là không sanh. Cho la co sanh, 
là do tình chấp thôi, chứ chẳng phải lý".

Do tâm lập trần, do trần phát biết. Hai cái vón 
nương nhau mà lập, vậy quả thật là có sao? Nếu quả 
thật có, đâu đợi có tâm mói lập trần, đâu đợi có trân mới 
lập tâm.

Mình gọi căn cảnh đối nhau hòa hợp trong đó sanh 
ra thức, đây Ngài nói hai cái đều rõ không thật, vậy cái 
gì là cái cùng chung hòa hdp, mà mình gọi hòa hợp? Nêu 
cho là không nhân, củng không được. Rõ ràng, núi sông 
quả đất đều là pháp vô sanh, vốn tự là không sanh, do 
tình chấp của mình thành ra, rồi mình tưỏng có sanh. 
Thấy rõ như vậy, ngay nơi tấ t cả các cảnh hiện tiền này, 
liền rõ được vô sanh. Đâu cần trừ dẹp gì? Còn ngưòi thây 
trần thật, mói khỏi niệm diệt trần để định. Nhưng chính 
tám khồi niệm diệt đó, là động rồi. Như vậy thấy trần là
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thật, mói bảo trần quấy rói mình. Nhưng sự thật trần 
đâu có quấy rói, chỉ do tâm mình chấp thôi. Nếu thật sự 
trần cảnh là cái quấy rói mình, làm mình dao động, thì 
tại sao các vị Tố, các vị thiền sư, các Ngài cũng thấy 
những cảnh đó mà các Ngài không động, mà mình thấy 
mình động? Rõ ràng cảnh không sanh động, động là do 
tại mình chấp.

Có là có đối với không, không là không đối 
vối có. Đó là chân kiến, chân kiến là không chỗ 
nào chẳng thấy, cũng không có chỗ thấy. Thấy 
khắp cả mưòi phương mà chưa từng có thấy. Vì 
không có chỗ thấy, vì thấy mà không thấy, vì thấy 
chang phải thấy.

Chân kiến là thấy suốt qua cả có không, không kẹt 
trong có không. Đây Tổ giải thích thêm, chân kiến là 
không chỗ nào chẳng thấy, mà không có chỗ thấy. Thấy hét 
không có chỗ nào chẳng thấy, mà lại không có chỗ thấy. 
Thấy được chỗ này mới là thấu suốt được chỗ chân thật.

Sao gọi là không chỗ nào chẳng thấy, mà không có 
chỗ thấy? Nói không có chỗ nào để thấy, để chỉ lìa hết 
các duyên, không có bạn bè gì hét, nên không có chỗ 
thấy. Nhưng nó lại thấy tấ t cả, mà không lưu lại dấu vết 
gì trong đó, nên gọi thấy tấ t cả mà không chỗ gì để thấy.

Đó là tinh thần vô trụ trong kinh Kim Cang: "Mắt 
thấy sắc không dính sác, tai nghe tiếng mà không dính 
tiếng". Thấy nghe tấ t cả mà không dính cái gì hét mói là 
thật thấy. Nên đây nói, thấy khắp mười phương mà
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chưa từng có thấy. Lìa hết các duyên, không dừng chỗ 
nào hét, vừa dừng là có chỗ. Mình vì cần có chỗ mói có 
thấy, nên không chỗ thì không thấy, đó là cái thấy sanh 
diệt.

Tỗ mới giải thích "vì không chỗ thấy", nghĩa là 
thấy mà không kẹt nơi duyên, "thấy m à chẳng phải 
thấy", thấy nguyên vẹn là thấy thôi, chứ không thêm bót 
gì trong đó. Như vậy mói là thật thấy.

Chỗ thấy của phàm phu đều là vọng tưỏng, 
nếu lặng lẽ không thấy mối gọi là thật thấy.

Chỗ thấy của phàm phu là cần có duyên đế thấy, 
hết duyên thì không thấy, đó gọi là vọng tưởng. Neu lặng 
lẽ không thấy mới thật thấy. "Lặng lẽ" là không có tướng 
thấy, thấy mà không có tướng thấy đó là thật thấy.

Chỗ này người có kinh nghiệm công phu thì cảm 
nhận dễ dàng, còn nghe theo chữ nghĩa thì rất là khó 
hiểu, vì nói thấy mà không thấy.

Vị tăng hỏi ngài Nam Nhạc:
- Vì sao gương đúc thành tượng rồi chẳng thấy có 

chiếu soi?
Sư đáp :
- Tuy không chiếu soi mà dối y một điếm củng 

chẳng được.
Ngưòi tu, công phu có chiếu soi là còn có duyên, còn 

có pháp để mình chiếu soi. Như vậy, lúc chiếu soi là có 
giác, khi không chiếu soi liền mê. Đó là có gián đoạn. 
Còn đến lúc này là không có niệm chiếu soi nữa, nhưng
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lúc nào cũng hằng giác. Nên có điểm gì thoáng qua liền 
lộ rõ trong đó, "Tuy không chiếu soi mà dối y một điếm 
củng chẳng được". Vì luôn luôn lúc nào nó cũng rỗng 
sáng, nên có hạt bụi thoáng qua cũng lộ rõ. Chứ không 
cần khỏi chiếu soi gì hếtề Đen đó mới gọi là vô công dụng 
đạo.

Tâm cảnh đối nhau, cái thấy sanh ỏ trongẾ Nếu 
trong chang khỏi tâm, ngoài chẳng sanh cảnh, tâm 
cảnh đều sạch, đó mới gọi là chân kiến (thật thấy).

Nghĩa là trong chẳng khỏi tâm, ngoài chẳng sanh 
cảnh, tâm cảnh đều sạch, không còn cái thấy hai bên, cái 
thấy dựa vào vật nữa, như vậy mói thật sự là tự do. Tức 
là không còn cái thấy phải nương có tâm cảnh đối nhau, 
mà đây là bặt niệm trong ngoài, chẳng còn thuộc đây 
hay kia thì thấy chỉ là thấy thôi, như vậy mới là thật 
thấy. Còn cái thấy mà có trong-ngoài thì chưa phải là cái 
thấy chân thật.

CHẢNH VẤN:

Khi khởi cái hiếu này mới gọi là  chánh kiến. 
Chang thấy tấ t cả ph áp  mới gọi là  được đao. 
Chẳng hiếu tấ t cả pháp môi gọi là  hiểu pháp. Tại 
sao? Vì thấy và chẳng thấy đều chẳng thấy, v ì  hiểu 
và chẳng hiểu đều là  chẳng hiếu. Cái thấy của 
không thấy mới gọi là cái thấy thật. Cái hiểu của 
không hiếu mới gọi là  cái hỉều lổn. Xét cái thấy
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chăn chánh là  chẳng ph ả i thẳng thấy nơi thấy mà 
cũng thấy nơi chang thấy. Còn cái hiếu chân th ậ t 
đó là  chẳng p h ả i thắng hiếu nơi hiếu mà cũng 
hiếu nơi không hiếu. Phàm có cho hiếu đều gọi là  
chẳng hiếu. Không chỗ hiếu mới gọi là  hiếu chân  
chánh. Hiếu và chẳng hiếu đều chang ph ả i hiếu.

Kỉnh nói: "chẳng bỏ tr í  tuệ th ì gọi là  ngu sỉ". 
Do tăm  là  không, hiếu và chẳng hiếu đều là  chăn. 
Do tâm  là  có, hiếu và chang hiếu đều là  vọng. Nêu 
khi hiểu th ì ph áp  theo người. Neu khi chẳng hiếu  
th ì người theo pháp. Neu pháp theo người th ì ph ỉ 
pháp thành pháp. Neu người theo pháp th ì pháp  
thành ph i pháp. Neu người theo pháp, pháp  đều là  
vong. Neu pháp theo người, pháp  đều là  chăn.

Do đó Thánh nhân củng chẳng đem tâm  cầu 
pháp, cũng chẳng đem pháp càu tâm , củng chang 
đem tâm  cầu tâm, cũng chẳng đem pháp câu pháp.

Đây Ngài nói rõ, khởi cái hiếu như vậy nghĩa là 
không còn kẹt có - không, tâm - cảnh, trong - ngoài thì 
mói gọi là chánh kiến, tức là cái thấy chân chánh.

Người nghe như vậy có khi cũng hiếu lầm. Nghĩa là 
khỏi cái hiểu như vậy là chánh kiến, mà chánh kiến lại 
là có khỏi hay sao? Nếu có khỏi thì có động, có động tức 
có sanh diệt, sao gọi là chánh kiến?

Cho nên, chỗ này nếu giải thích theo chữ nghĩa thì 
mác kẹt liền, ớ  đây nói khỏi là khỏi mà không có chỗ 
khỏi, không có chỗ bị thấy thì cái đó mối gọi là chánh
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kiến. Còn khồi mà có chỗ khỏi thì chưa phải. Thấy chỗ 
này chính là thấy chỗ "Thổ Địa không thấy được ngài 
Nam Tuyền".

Nam Tuyền một hôm tói thăm Trang sỏế Khi vừa 
tói đó thì thấy ông Trang Chủ đang lo sáp đặt đón tiếp 
đàng hoàng, Ngài nói:

- Lão Tăng thường đi đâu không có báo trước cho ai, 
sao ông biết mà đón tiếp?

Ông Trang Chủ nói:
- Đêm rồi có Thố Địa báo hôm nay Hòa Thượng tới
Ngài liền nói:
- Lão Tăng tu hành vô lực còn bị quỷ thần xem thấy.
Ông thị giả đi theo Ngài mới hỏi:
- Hòa thượng đã là thiện tri thức, vì sao còn bị quỷ 

thần xem thấy?
Ngài nói:
- Trước Thổ Địa để phần cơm.
Nhiều người nghe vậy mới giải thích, ngài Nam 

Tuyền tu hành còn dỏ, còn bị Thổ Địa thấy tâm. Nhưng 
chính đó là chỗ dỏ của mình mà không hay. Mình thấy 
theo cái thấy phàm phu của mình. Bỏi vì chính Ngài nói 
như vậy là đê đánh thức mình, nhưng mình lại bị kẹt 
trong ngôn ngữ của Ngài. Ngài nói: "Lão Tăng tu hành 
vô lực bị quỷ thần xem thấy" đó là muốn nhắc mình tu 
mà còn đế quỷ thần xem thấy là chưa đắc lực, chưa phải 
là chỗ chân thật, mà phải "thấy chỗ quỷ thần không 
thấy được", đó mối là chỗ chân thật. Mình thấy được như
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vậy mối thấy ngài Nam Tuyền, còn thấy theo chỗ Thỗ 
Địa thấy là cái bóng của ngài Nam Tuyền thôi, đâu phải 
la Ngài.

Thực sự mình đóị với Ngài còn xa lắc xa lơ. Ngài đi 
tới có Thổ Địa đón tiếp, mình thì ai đón? Bởi vậy nhiều 
khi mình suy theo cái thấy của mình thành ra cạn cợt.

Cũng như câu chuyện của ngài Động Sơn.
Một hôm ngài xuống nhà bép thấy Tăng chúng làm 

bếp hơi sơ sót nên cơm gạo rơi vãi ra dưối đất, ngài mối 
khồi niệm nhắcệThỗ Địa liền hiện lên đảnh lễ ngài, thưa:

- Con là Thổ Địa. Con tìm ngài đã hai mươi năm rồi 
để đảnh lễ mà không thấy được. Hôm nay mói thấy ngài.

Tức là ngài khởi niệm nhắc nhở đó nên Thố Địa mới 
thấy, thấy mối hiện lên đảnh lễ, còn hai mươi năm nay 
tìm mà tìm không thấy được.

Nhiều người cũng nói là ngài Động Sơn tu dỏ còn bị 
Thổ Địa xem thấy, nhưng quên rằng hai mươi năm Thố 
Địa không thấy. Đáng lẽ mình thấy là thấy chỗ đó, tức 
là chỗ hai mươi năm mà Thô Địa không thây. Vậy thì hai 
mươi năm đó ngài ở đâu mà Thổ Địa không thấy? Thấy 
là phải thấy tột chỗ đó, mới gọi là "chân kiến".

Chẳng thấy tất cả pháp mổi gọi là đữộc đạoẾ 
Chẳng hiểu tất cả pháp mối gọi là hiêu pháp.

Không thấy tấ t cả pháp mới gọi là được đạo. Nhưng 
không thấy tấ t cả pháp thì sao gọi là được đạo? Y là 
không có chỗ gì để thấy. Nhưng chỗ này nếu giải thích 
một bên cũng dễ mác kẹt. Bỏi vì Lục Tô có một bài kệ,



NGỘ TÁNH LUẬN 209

Ngài nói: "Chẳng thấy tấ t cả pháp mà còn thấy không, 
gióng như mây noi che khuất mặt trời". Chẳng thấy tất 
cả pháp mà còn tháy không tức là còn có cái không ở 
trước mặt thì củng chưa phải là được đạo. Bỏi như vậy 
là cũng còn có chỗ. Phải không có chỗ gì để thấy, để hiểu 
mà ngay đó không mê mới gọi là thậtỗ

Thấy và chẳng thấy đều chẳng thấy. Hiểu và 
chẳng hiểu dều chẳng hiểu. Cái thấy của không 
thấy mói là cái thấy thật. Cái hiểu của không hiểu  
mối là cái hiếu lổn.

Thây và chăng thấy đều là hai bên nên đều chẳng 
thấy. Bỏi vì tháy là có tướng, có đối tượng, còn không 
thây thì lờ mờ, thuộc hai bên nên đều chẳng thấy. Củng 
vậy, hiêu và chẳng hiêu đều là chẳng hiểu. Còn chính cái 
thấy của không thấy mói là cái thấy thật, cái hiểu của 
không hiểu mói là cái hiểu lớn. Nghĩa là sao?

Nghĩa là chỗ thấy hay chẳng thấy đều thấy. Hiểu 
hay không hiểu đều hiểu. Vượt qua cả hai bên đói đãi 
thấy và chẳng thấy, đó mói gọi là thật tháy. Còn cái thấy 
mà có thấy có chẳng thấy thì đó chưa phải là "hằng 
th â y  nên chưa phải thật thấy.

Nhưng chính mình lại mắc kẹt trên cái có thấy, có 
chẳng thấy. Do đó trong Kinh Lăng Nghiêm khi Phật 
khai thị cho ngài A nan, qua đoạn "thất xứ trưng tâm” - 
bảy chỗ gạn hỏi tâm, đến cuối cùng Phật bảo là "cái tâm 
suy nghĩ không phải tâm", ngài A nan chói với hỏi Phật 
"vậy cái gì là tâm con, con không có tâm sao?". Phật bảo:
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"Tôi không bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm. 
Nhưng ông phải chính ỏ nơi tâm ông mà suy xét cho chín 
chắn. Nếu rời tiền trần có tánh phân biệt thì đó mói là 
chân tâm của ông. Còn nếu tánh phân biệt mà lìa tiền 
trần không có tự thề thì dó chỉ là sự phân biệt bóng dáng 
tiền trần. Tiền trần không thường trụ. Vậy khi chúng 
biến diệt, tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng như 
lông rủa sừng thỏ, ắt là pháp thân của ông cũng đồng vói 
đoạn diệt thỉ còn gì dế chứng Vô sanh pháp nhẫn".

Đây Phật nói rõ, nếu ròi tiền trần mà có phân biệt, 
tức không mất tánh phân biệt thì đó mới là chận tâm, 
còn tâm mà có tiền trần thì có phân biệt, không tiên trân 
thì không có phân biệt, vậy khi tiền trần mất, tâm phân 
biệt đó cũng giống như lông rùa sừng thỏ, không có gì 
hét, thì lấy gì chứng Vô sanh pháp nhẫn?

Như vậy để rõ Phật không bảo chúng ta bỏ cái tâm 
phân biệt này, gạt nó qua một bên, dẹp nó. Nhưng mình 
phải chín chán xét kỹ, phân biệt như thé nào mà có tiên 
trần hay không tiền trần nó vẫn có, đó mới là thật. Nêu 
nó chỉ phân biệt nương theo tiền trần mới có, không tiền 
trần không có thì không phải thật, vậy thôiể Bỏi vì phân 
biệt là cũng từ tâm mà có đâu phải từ cái gì khác, nhưng 
vì trong lúc mê nên phân biệt này chỉ có đói với tiền 
trần, không tiền trần nó liền mờ, liền vắng nên chưa 
phải thật. Khi có tiền trần, không tiền trần mà tánh 
phân biệt vẫn không mất thì đó mỏi là chân tâm.

Trong giáo lý Nguyên Thủy, Phật chưa nói tới chỗ
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này. Phật chỉ nói tới vô ngã thôi, tức chĩ cái tâm phân 
biệt là hư dối, không thật, chưa nói tói khi lìa tiền trần 
mà tánh phân biệt không mất thì đó là cái gì? Nhưng 
thật sự khi hoàn toàn vô ngã thì "cái gì rõ biết là vô 
ngã"? Phật chưa nói tối chỗ đó là để cho ngưòi đến đó thì 
tự biết. Đó là ý sâu của Phật.

Đây cũng vậy, nếu là cái thấy chân thật đó thì thấy 
hay chẳng thấy đều thấy hết. Cũng vậy, hiểu, có hiểu có 
chẳng hiểu thì không phải thật hiểu. Còn thật hiểu ỏ 
đây chỉ cho tỏ ngộ (không phải cái hiểu thông thường) dù 
hiếu hay không hiểu nó củng vẫn sáng tỏ.

Ngài dẫn kinh "chẳng bỏ trí tuệ thì gọi là ngu si". 
Mình thường thưòng nói là có trí tuệ thì mối không ngu 
si, đây nói chẳng bỏ trí tuệ, tức giữ trí tuệ gọi là ngu si?

Chính chỗ đó là chỗ tế nhị. Bôi vì còn thấy có trí 
tu ệ  để bám , tức thấy có trí tuệ thứ hai là mê mất chính 
nó, nên gọi là ngu si. Cho nên cách nói, nghe như ngược 
mà lại có lý.

Do tâm ỉà không, hiểu và chẳng hiểu đều 
chân. Do tâm ỉà có, hiểu và chẳng hiểu đều vọng.

Tức là do tâm rỗng rang, hiểu và chẳng hiểu đều 
chân. Còn tâm có, tức có tướng thì hiểu chẳng hiểu đều 
là vọng, vì hiểu là động, không hiểu thì lò mờ. Còn nếu 
tâm là không thì hiểu, chẳng hiểu nó đều rỗng rang, 
sáng tỏ nên đều là chân.

Nếu khi hiểu thì pháp theo ngưòi. Nếu khi 
chẳng hiểu thì người theo pháp. Nếu pháp theo
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người thì phỉ pháp thành pháp. Nếu người theo 
pháp, pháp thành phỉ phápế

Đó chính là chỗ sống của mình.
Pháp theo người nghĩa là mình làm chủ trỏ lại tấ t 

cả các pháp, là "chuyến vật", mà không mất mình. Vậy 
cho nên phi pháp cũng thành pháp. Còn người theo pháp 
thì bị pháp chuyến, tức quên mình theo vật. Nên ngài 
Nham Đầu có nói: "Theo vật là hạ, chuyển vật là thượng".

Nếu người theo pháp, pháp đều là vọng. Neu 
pháp theo người, pháp đều là chân.

Do đó Thánh nhân cũng chẳng đem tâm cầu 
pháp, cũng chẳng đem pháp cầu tâm, cũng chang 
đem tâm cầu tâm, cũng chang đem pháp cầu pháp.

Nghĩa là quên niệm đây là tâm, là pháp, bặt niệm 
phân biệt hai bên. Thưòng mình có tâm cầu pháp vì còn 
thấy có pháp ngoài tâm, có tâm có pháp. Còn ở đây chính 
pháp đó là tâm rồi, vì "pháp bốn pháp vô pháp", pháp đó 
là tâm chứ không phải cái gì khác, như vậy còn cầu gì 
khác nữa?

Cho nên cuối cùng quên cái thấy là tâm, là 
pháp, ngay dó lặng lẽ sáng ngời thì cái đó là gì?

CHẢNH VẤN:

Do đó tăm  chẳng sanh pháp, pháp  chẳng  
sanh tâm. Tăm ph áp  cả hai đều lặng nên thường ở
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trong Định.
Tăm chúng sanh sanh th ì P hật Pháp diệt. 

Tăm chúng sanh d iệ t th ì P hật Pháp sanh.
Đ ã biêt tă t cả pháp moi moi đều chẳng thuộc 

nhau, đó gọi là  người đắc đạo. B iết rõ tâm  chẳng  
thuộc tấ t cả pháp th ì người này là  thường ở nơi 
đạo tràng.

Tâm chẳng sanh pháp tức là không chỗ khỏi, pháp 
chẳng sanh tâm tức không chỗ để biết. Như vậy tâm- 
pháp cả hai đều lặng thì thưòng ở trong Định, tức không 
còn niệm trong ngoài nữa. Định mà còn có trong ngoài 
tức là còn có nhập xuất, thì chưa phải là "thường định".

Tâm chúng sanh mà sanh thì Phật Pháp diệt. Tâm 
chúng sanh diệt thì Phật Pháp sanh. Như vậy có cái này 
thì không có cái kia. Đe thấy rõ hai cái đó chỉ là danh từ 
thôi, chứ thể cũng là một không có hai.

Đă biết tất cả pháp mỗi mỗi chẳng thuôc 
nhau, dó gọi là ngưòi dắc dạo.

Biết rõ mỗi mỗi pháp đều chẳng thuộc nhau, không 
pháp gì thuộc pháp gì hết, nghĩa là tự nó vốn không co 
pháp nào đên với pháp nào, chỉ do vọng tưỗng xen vào 
mà thành sanh chuyện. Tâm vọng tưỏng chen vào tức là 
xen cai toi vao trong đó. Môi môi pháp nó đều nguyên 
vẹn, nó là nó thôi, không có gì khác, mình xen cái tôi vào 
nên sanh chuyện đây kia, phức tạp.

Thí dụ cái hoa, cái bàn, nó vẫn là cái hoa cái bàn
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mình thấy vẫn là thấy thôi, không xen cái tôi vào thì 
không có gì. Nhưng nếu có xen cái tôi vào thì có cái hoa 
của "tôi thấy", có cái hoa của "anh thấy" tức thành cách 
biệt. Nếu mỗi người cũng đều thấy cái hoa mà không xen 
cái tôi vào thì chỉ là một cái thấy chân thật, là "gặp 
nhau" liền.

Biết rõ tâm chẳng thuộc tất cả pháp thì người 
này thưòng ỏ nđi dạo tràng.

Biết rõ như vậy, không xen tâm vào trong đó thì 
luôn luôn chỗ nào cũng đạo tràng hết, chỗ nào cũng sáng 
ngòi thì đâu có bỏ chỗ này mà lấy chỗ kia.

CHÁNH VẤN:

Khi mê th ì có tộỉ, khỉ tỏ hiếu th ì không tội. Tại 
sao? Vì tội tánh nó là  không. Nêu khỉ mê th ì không 
tội thấy có tội. Nếu khi tỏ hiểu th i tức tội là  chẳng 
p h ả i tội. Tại sao? v ì  tội không có chồ nơi.

Kỉnh nói: Các pháp là  không tánh , chăn thật 
mà dung chở có nghỉ, nếu nghỉ liền thành tội. Tại 
sao? Vì tội nhân nghi ngờ mê lăm  mà sanh. Nêu 
người khởi cái hiểu này th ì tội nghiệp đời trước 
liền đó tiêu diệt.

Nếu hiểu rõ chỗ này thì mổi thấy được ý nghĩa chân 
thật sám hối, tức "thật tưổng sám hói".

Nói khi mê thì có tội, tỏ hiểu thì không tội; mê thì
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không tội thấy có tội, khi hiểu thì có tội thấy không tội. 
Như vậy thì khi hiếu rồi tội không có hay sao? Chỗ đó 
phải hiếu thật kỹ, không khéo thành ra bác nhân quả, 
thì năm trăm kiếp làm chồn!

Bỏi vì đây là để nói rõ cho mình thấy, tánh tội 
không thật, không phải tội là cái nó sẵn có ỏ nơi mình tự 
thuỗ nào, mà tội là cái do mình huân tập sau này, do bên 
ngoài mà có, tức khi khỏi niệm thì mới tạo thành tộiẵ 
Còn bây giờ nếu mình tỏ hiếu được, thấu suốt được trước 
khi khởi niệm, thì chỗ trưóc khi khởi niệm đó, tội ỏ chỗ 
nào? Có khởi niệm thì mới thấy có tội, có phưóc. Còn 
trước khi khởi niệm thì lấy gì phân tội phước? Cho nên 
thấy được trưóc khi khởi niệm thì tội liền tiêu diệt là tiêu 
diệt ỏ chỗ đó. Tức là thấy được chỗ đó thì tội không còn 
trói buộc được mình, không còn ngăn ngại được tự tánh 
mình, thì tiêu diệt là như vậy, không phải thấy rồi là mất 
tội. Nghĩa là mình thấy được như vậy là mình tỏ suốt qua 
tội nghiệp, không bị nó làm chi phối, làm che mờ.

Như Tổ Sư Tử, Tổ Huệ Khả khi các ngài gặp những 
chuyện quả báo đời trưốc đến (như Tổ Sư Tử bị vua Ké 
Tân giết, Tố Huệ Khả chết ở trong khám), trong những 
lúc như vậy, các ngài củng vẫn sống trong tự tánh, cũng 
vẫn sáng ngời, không vì những cái đó nó che mờ, làm 
ngăn ngại, trói cột, mà các ngài vẫn thấy tánh rõ ràng. 
Như vậy thì tội có cũng như không. Tiêu diệt là như 
vậy, không có nghĩa là thấy rồi tội thành không, không 
có gì hết. Phải hiểu như vậy thì mói hiểu được nghĩa
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thật, nếu không thì bác nhân quả, hiểu rồi thì không có 
tội gì hết, liền bị đọa!

Đe thấy rõ, nếu mình xét thấu suốt được tự tánh 
của mình trước khi khỏi niệm thì dù cho có tội nặng bao 
nhiêu đi nữa, khi đó tội nghiệp bám vào chỗ nào? sổng 
được chỗ trưóc khi khỏi niệm đó thì tội có ngăn che mình 
được sao? Như vậy dù tội nghiệp có sâu có dày, thấu suốt 
được chỗ trước khi khồi niệm, sóng được chỗ đó thì mình 
cũng chuyển được tội. Đó chính là "Thật tướng sám hối".

CHẢNH VẤN:

Khỉ mê th ì sáu thức, năm ấm đều là  pháp  
phiền não sanh tử. Khi ngộ th ì sáu thức, năm âm  
đều là  ph áp  N iết bàn không sanh tử.

Người tu đạo th ì chẳng cầu đạo ở bên ngoài. 
Tại sao? v ì  biết rõ tâm  chính là dạo.

Nếu khi nhận được tâm  th ì không tâm  có thê 
được. Neu khi nhận được đạo th ì không đạo có thế 
được. Neu nói đem tâm  cầu đạo đế được đêu gọi là  
tà  kiến.

Tỗ nói rõ, khi mê thì năm ám sáu thức - tức ngay 
thân tâm này đều là pháp phiền não sanh tử, còn khi 
ngộ thì cũng ngay thân tâm này là pháp Niết bàn không 
sanh tử, cho nên ngưòi tu đạo thì chẳng cầu đạo bên 
ngoài. Ngài giải thích lý do, bởi vì nhận biết rõ chính
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tâm là đạo thôi, ngoài tâm không có gì khác nữa. Cho 
nên khi nhận được tâm thì không tâm có thể được, khi 
nhận được đạo thì không đạo có thể được.

Đây đế thấy rõ, năm ấm sáu thức này là không tự 
tánh, "vô ngã". Tức là nó không hẳn là pháp sanh tử 
cũng không hẳn là pháp Niết bàn, mà tùy theo người 
dùngỗ Neu mình khéo dùng, khéo sáng tỏ được thì ngay 
năm ấm sáu thức này là pháp Niết bàn không sanh tử, 
nếu không thì là pháp sanh tử, vậy thôi. Nghĩa là N iết 
bàn hay sanh tử cũng là ngay cái biết hiện tiền  
dây thôi chứ không gì khác.

Bỏi vi sáu thức tức sáu cái biết ỏ nơi sáu căn này, 
năm ấm là gồm thân và tâm, cũng là cái biết của thọ, cái 
biết của tưởng, hành, thức, cũng là nằm trong thân tâm 
này. Nếu biết mà biết theo duyên thì gọi là sanh tử, còn 
biêt mà lìa duyên là Niêt bàn. Cho nên ngay thân tâm 
này là Niết bàn, cũng ngay thân tâm này là sanh tử.

Vậy nên trong nhà thiền luôn luôn nhắc mình là 
phải trỗ về thôi, vừa có cầu là sai. Như ông Tăng trong 
hội Đức Sơn bị đánh là cũng nói lên ý này.

Trong buổi tói tham thiền, ngài Đức Sơn bảo rằng:
- Buối tói hôm nay không cho ai được quyền ra thưa 

hỏi. Nếu ai ra thưa hỏi sẽ bị ăn gậy.
Ong Tăng vừa bưốc ra lễ bái, ngài liền đập cho một gậy.
Ong Tăng liền thắc mác:
- Hòa thượng bảo rằng ai ra thưa hỏi sẽ bị ăn gậy, 

nhưng con chưa thưa hỏi, con mói lễ thôi, tại sao Hòa
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thượng lại đánh?
Ngài Đức Sơn mói hỏi:
- Ông là ngưòi xứ nào?
Ồng thưa:
- Con là người xứ Tân La (tức Triều Tiên).
Ngài liền bảo:
- Ông chưa bưóc chân xuống thuyền là đã đáng ăn 

gậy rồi. (huống nữa tới đây lễ).
Bỏi vì Triều Tiên cách Trung Quốc là bao xa, khi 

bưóc chân xuống thuyền là đế đi cầu bên ngoài, nên Ngài 
đánh là để nhác phải nhó trở lại chính mình.

Cũng vậy, ngài Tu Ngung ỏ Đầu Tử vừa lên tòa thì 
có một vị Tăng bước ra định thưa hỏi, Ngài bảo:

- Lầm!
Ông Tăng liền thưa:
- Chỗ nào là lầm?
Ngài bảo:
- Rõ ràng chẳng tin ta nói.
Vừa mỏi bưóc ra thôi, ngài bảo "Lầm", vì bưóc ra là 

để chi? Đẻ hỏi. Mà bước ra để hỏi, là muốn tìm hiếu, là 
bỏ quên cái sẵn có, cho nên Ngài bảo "lầm". Nhưng ông 
Tăng chưa sáng tỏ, còn hỏi lầm chỗ nào nữa. Nên Ngài 
nói: "Rõ ràng chẳng tin ta nói". Quả tang là quá lầm!

Do đó, "khi nhận được tâm thì không tâm có thê 
được, khi nhận được đạo thì không đạo có thế được". Vì 
chính tâm là đạo rồi thì còn được gì khác nữa. Neu có 
"tâm để được tâm" nữa thì thành ra hai tâm: một tâm
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nhận và một tâm được, cũng là một lớp vọng thứ hai.
Cũng vậy, nêu nhận được đạo mà có đạo đê được, 

tức có tâm - có đạo thì cũng thành hai cái, nên đây nói 
được là được cái sẵn có thôi chứ không gì khác.

Ngài Hoàng Bá có dạy: "Giả sứ cho người tinh tấn 
tu hành trải qua ba vô số kiếp, trải qua hết các địa vị 
(Thập Tín, Thập Hạnh, Thập Hồi Hưởng, Thập Địa...) 
cùng vói người do một niệm mà chứng được thì cũng chỉ 
là chứng cái sẵn có vậy thôi".

Như vậy ngay nơi thân tâm này, ngay nơi năm ấm 
sáu thức này mà khéo nhận thì ngay đây chân thật đầy 
đủ trong đó, còn nếu không khéo nhận thì chỉ thấy sanh 
tử thôi. Vì vậy sanh tử hay Niết bàn chân thật cũng 
ngay trong vô thưòng này chứ không đâu khác.

Có vị Tăng hỏi ngài Triệu Châu:
- Theo lòi Thầy chỉ dạy, khi thế giới này hoại thì 

tánh này chẳng hoại. Vậy thế nào là tánh này?
Ngài Triệu Châu liền đáp:
- Bốn đại năm ấm.
Ông Tăng thắc mắc ngay:
- Cái ấy vẫn là hoại, còn thế nào là tánh này?
Ngài xác định trỏ lại:
- Bốn đại năm ấm.
Ông Tăng khi nghe dạy thế giới hoại thì tánh này 

chẳng hoại, nghĩ rằng ngoài thế giói này có tánh chẳng 
hoại nào đó để mình tìm, mình hiếu. Cho nên Triệu Châu 
muốn phá kiến chấp đó, ngài đáp ngay: "bốn đại, năm
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ấm". Tánh chẳng hoại đó vốn nằm ngay nơi bón đại năm 
ấm này, rời bón đại năm ấm mà có thì không phải thật. 
Như vậy đế thấy ý nghĩa không thể có cái để được.

CHẢNH VẤN:

Khỉ mê th ì có Phật, có Pháp. Khỉ ngộ th ì không 
Phật, không Pháp. Tại sao ? Ngộ tức là P hật pháp.

Xét người tu đạo, thân d iệ t dạo thành. Củng 
như là  cây sanh th ì vỏ ph ả i hủy.

Hiện đời thăn nghiệp báo này niệm niệm vô 
thường không có một pháp nhất định, chỉ là  tùy 
niệm tu hành. Cũng chang được chán sanh tử, cũng 
chang được mến sanh tử, chỉ là ở trong niệm niệm 
chẳng được vọng tưởng th ì ngay hiện đời chứng hữu 
dư  Niêt bàn, khỉ chết vào Vô sanh pháp nhẫn.

Tỗ nói rõ, khi mê thì có Phật có Pháp, khi ngộ thì 
không Phật không Pháp. Vậy khi ngộ rồi thì không có 
Phật Pháp hay sao? Khi ngộ thì Phật Pháp bỏ ỏ đâu mà 
không có?

Đây phải hiếu thật kỹ. Bỗi vì khi mê thì còn thấy 
ngoài tâm có Phật, có Pháp, nhưng ngộ thì không thấy 
có Phật Pháp gì khác nữa, mà ngay chính tâm là Phật, 
chính tâm là Pháp, nên không Phật Pháp là vậy.

Cho nên Ngài giải thích "Ngộ tức là Phật Pháp". 
Phật Pháp chính là tâm tỏ ngộ đó rồi. Nếu còn thấy có
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Phật Pháp để ngộ là còn có sồ đắc, tức ngoài tâm có Pháp 
đế ngộ, là còn có cái "ta" ngộ được pháp đó, là chưa rồi 
khỏi cái "ngã", ơ. đây, chính ngộ là Phật Pháp thì còn cái 
gì khác đế ngộ, đế được nữa. Cho nên không thấy có 
Phật Pháp nào riêng khác, không có cái thứ hai nữa.

Mình học theo chữ nghĩa, Phật Pháp là pháp của 
Phật, là pháp giác ngộ, cho nên luôn luôn tìm hiểu để 
ngộ, để sáng tỏ Phật pháp. Như vậy là thấy có mình đi 
tìm, có Phật pháp đế hiếu, tức ngoài mình có pháp khác. 
Do đó mình thường thường cứ lo đi tìm hiểu hoài mà 
không hiếu được, nhiều khi sanh chán, thấy sao tu lâu 
năm rồi mà không tỏ ngộ Phật pháp gì hét.

Chính ngày xưa ông thị giả của Thiền sư Điểu 
Khòa (có chỗ gọi là Điểu Sào) cũng trong tình trạng này. 
Ong xuât gia theo ngài Điểu Khòa một thời gian mà 
chưa tỏ ngộ nên một hôm ông từ giã ra đi. Ngài Điểu 
Khòa mổi hỏi:

- Ông đi đâu?
Ông thưa:
- Con vì pháp mà xuất gia, đến đây ỏ vói Hòa 

thượng một thời gian rồi mà Hòa thượng không từ bi chỉ 
dạy gì hêt, cho nên hôm nay con xin từ giã đi học Phật 
pháp.

Điểu Khòa bảo:
- À tưỏng gì, chứ nếu nói về Phật pháp ta trong đây 

cũng có chút ít.
Ổng hỏi:
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- Thế nào là Phật pháp của Hòa thượng?
Ngay đó Sư mới bứt một sợi lông vải trên chiếc áo 

mình đang mặc đưa lên thối cái "Phù!", ngay đó ông thị 
giả liền ngộ Phật pháp.

Vậy thì Phật pháp có ỏ đâu? Ngay đó cái gì biết 
cầm lên thoi, cái gì thấy? Chính ngay đó mà ngộ được thì 
thấy Phật pháp liền. Còn mình cứ lo đi tìm Phật pháp 
trong sách vỏ cho nên tìm hoài không thấy đượcễ Cái đó 
mói là Phật pháp sóng, còn Phật pháp trong sách vỏ đó 
là Phật pháp chét.

Ngưòi tu đạo thì thân diệt dạo thành, cũng 
n h ư  cây sanh thì vỏ phải hủy.

Thí dụ như mình ươm hạt lúa hay hạt cam, khi cây 
mọc thì vỏ phải mục, phải hoại đi, mầm kia mới nảy lên 
được. Còn nếu vỏ cứ bao cứng thì cây không thể mọc 
được. Thí dụ rất là hay. ơ  đây cũng vậy, "thân diệt đạo 
thành". Nhiều người nghe chỗ này hiểu không kỹ nên tu 
muốn hủy hoại thân này cho nó khố, nó tiêu đi thì mới 
được đạo, đó là lầm.

Đây nói thân diệt dạo thành, ý muốn chỉ rằng, 
m ình phải dám can đảm quên cái "ngã" này, không 
lầm cái "ta" này, không kẹt cái ta sanh diệt này thì mói 
có thể sáng được đạoể Còn nhớ, còn luyến cái ta sanh diệt 
này quá thì khó thấy được đạo.

Hiểu chỗ này mình mới thấy, ai mà nói tu  hay, ngộ 
đạo mấy đi nữa mà còn ngã mạn quá, còn chấp ngã quá 
thì xin xét lại. Vì người hiểu đạo cao thì lòng chấp ngã
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càng nhẹ bót mổi đúng, hiểu đạo cao mà chấp ngã càng 
nặng là sai.

Kinh Kim Cang Phật có ví dụ rất haỵ: người m<̂  
sáng, trưa, chiều đem hằng sa thân mạng đế bố thí, trải 
qua hàng trăm ngàn kiếp như vậy cũng không băng 
người thọ trì bón câu kệ kinh Kim Cang.

Một ngày, sáng - trưa - chiều đem thân mạng 
không phải là một mà hằng hà sa thân mạng, thân 
mạng đâu mà nhiều vậy? Một mạng mà bó thí thì nó đã 
mất rồi còn đâu tới hằng hà sa thân mạng?

Ngầm chỉ thân mạng này hay cái ngã này không 
thành van đề, không quan trọng nữa đối vói mình. 
Mình phải dám quên cái ngã này, quên thân mạng 
này thì mối có thể sống được vổi tánh Kim Cang 
Bát Nhã. Thọ trì Kim Cang Bát Nhã là sóng trỏ về với 
tánh Kim Cang Bát Nhã, đó mới quý, còn bám chắc vào 
thân mạng này thì khó thấy được chỗ chân thật kia. Vậy 
nên nói bó thí vô số thân mạng mà không bằng thọ trì 
bốn câu kệ kinh Kim Cang.

Cho nên đây nói "thân diệt đạo thành" là vậy. 
Củng như ươm cây, vỏ mục nát thì cây mới nảy mầm, 
mình quên cái ngã này mói sáng được đạo. Như đang 
yên lặng sắp sáng đạo mà chợt có con rắn bò tới thì sao? 
Giật mình, nhó tới cái ngã này...thì hết sáng đươc.

Y nghiã chân thật là như vậy.
Hiện đòi thân nghiệp báo này niệm niêm vô 

thường không có một pháp nhất định.
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Nghĩa là không có một lúc nào nó dừng, không có 
một chút gì đế mình có thế bám được. Nó vô thưòng từng 
niệm, không một chút gì đế mình có thế dừng lại trên 
thân này.Thấy được như vậy, tu  hành dễ dàng. Cho nên:

Chỉ là tủy niệm mà tu hành. Chang được chán  
sanh tử, cũng chẳng đước mến sanh tử.

Chán sanh tử đế cầu cái gì khác tức bỏ cái này lấy 
cái khác, thì vẫn còn trong niệm láy bỏ, cũng còn bóng 
dáng của cái ngãế Cho nên ỏ đây không được chán, cũng 
không được thích mà chỉ là "Tuỳ niệm tu hành".

Như các Tố nói:
Theo dòng nhận được tánh.
Không mừng cũng không lo.

Theo dòng tâm niệm trôi chảy này mà nhận được 
tánh, không mừng cũng không lo. Tức là ngay trong 
từng tâm niệm này mà chẳng được vọng tưởng.

Ớ trong niệm niệm chang được vọng tưỏng 
thì ngay hiện đòi chứng hữu dư Niết bàn, khi chết 
vào Vô sanh pháp nhẫn.

Tức là ngay trong mỗi niệm, mỗi niệm đó mà mình 
chẳng khỏi vọng tưởng thì niệm niệm sáng ngời thôi. Và 
nếu từng niệm, từng niệm không vọng tưỏng thì trăm 
ngàn muôn ức niệm cũng là một niệm thôi. Vì niệm 
niệm không vọng tưỏng thì niệm niệm là như nhau, gọi 
là niệm niệm như như, ngay đó hiện đời chứng hữu dư 
Niết bàn. Sỏ dĩ có vọng tưỏng nên có niệm sanh, có niệm 
sanh nên có niệm diệt, tức đó là sanh tử.
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Vậy nên, ngay thán hiện đòi đây củng chứng Niết 
bàn, không phải đợi hoại thản này mói có Niết bàn. Đó 
là một lẽ thật. Nghĩa là Niet bàn mình có thế thể nghiệm 
ngay nơi thân còn sống đây, không phải đợi sau khi chốt 
mới có. Nhưng vì còn sót thân này nên gọi là "hữu dư" 
(còn thừa lại), bỏ thân này mối gọi là vào "vô dư".

Như vậy Tô dạy đơn giản: Trong niệm  niêm  chỉ 
là chăng được vọng tưông thôi.

Do đó Thiền sư Vô Nghiệp thường ai đến hỏi, Sư chỉ 
bảo: "Cho vọng tưởng!" là xong. Bởi vì mình tham thiền, 
niệm Phật, tu thoại đầu, mà nếu cứ vọng tưởng hoài thì 
sao? Tham Thoại Đẩu mà cứ khởi vọng tưởng hoài thì 
củng không tham tối đâu. Niệm Phật mà cú khởi vọng 
tưởng hoài thì cũng không niệm tới nhất tâm được. Củng 
vậy? tham Thiên mà cứ khởi vọng tưởng hoài thì củng 
không thê tham cho thâu triệt. Cho nên, "cho vọng 
tưởng" là căn bản.

Những câu nói dễ dàng, đơn giản nên ngưòi ta thắy 
tầm thường, bởi vì nói ra là mình hiểu liền. Chính vì vậy 
các Tố có khi các Ngài không nói dễ dàng mà nói bằng 
những cái khó hiếu đe cho mình bặt suy tư.

Như Lâm Té hỏi ngài Hoàng Bá: - "Thế nào là đại 
ý Phật pháp”, thay vì nói "chổ vọng tưởng”, Sư chỉ đánh 
một gậy. Đánh một gậy túc "chỏ vọng' tưỏìig”. Bặt hốt 
vọng tưởng thì tháy đại ý Phật pháp liền. Dón giản. Hiổư 
vạy mới thây Phật Tô dạy cung căn bản, cũng chỗ như 
nhau nhung mình châp trên chữ nghĩa nên có sai khác.
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CHẢNH VĂN:

M ắt m à chẳng d ính  nơi sắc th ì m ắt là cửa  
Thiền. Tai m à chẳng d ính  nơi tiếng th ì ta i là cửa  
Thiền. Nói tóm  lại, thấy sắc m à có tánh  thấy sắc 
chẳng d ính  th i thường g iả i thoát, còn thấy sắc 
tưởng là thường trói buộc. Chẳng bị ph iên  não trói 
buộc tức gọi là  g iả i thoát, chứ  không có cái g iả i 
thoát nào riêng khác nữa.

Người m à khéo quán sắc th ì sắc chang sanh  
tâm , tăm  chẳng sanh sắc, tức sắc và tâm  cả hai 
đều thanh  tịnh.

Khỉ không vọng tưởng th ì một tâm  là  một cõi 
Phật. Khỉ có vọng tưởng th ì m ột tăm  là  một đ ịa  
nguc. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, do tâm  sanh  
tâm  nên thường ở địa ngục. Bo tá t quán sát vọng 
tưởng, chẳng do tâm  sanh tăm  nên thường ồ cõi Phật.

Neu chẳng do tăm  sanh tâm  th ì tâm  tăm  vào 
không, niệm  niệm  vê lặng, từ  m ột cõi P hậ t đến một 
cõi Phật. Nếu do tăm  sanh tâm  th ì tâm  tăm  chăng  
lặng, niệm  niệm  về động, từ  một đ ịa  ngục trả i qua  
một đ ịa  ngục.

Chỗ này mình quán sát cho thật kỹ. Kinh nói là 
mắt thấy sắc thì dính sắc, tai nghe tiếng thì dính tiếng, 
theo đó mà bị trói buộc luân hồi sanh tử. Nhưng hãy xét 
kỹ, thấy là ở mắt, còn sắc là ở bên ngoài, cũng như nghe 
là ở tai, tiếng thì ở bên ngoài, vậy thì cớ gì lại gọi là
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nhiễm? Nói nhiễm là do cái gì? Chỉ tại "tưởng" thôi. 
Chính do tưởng tượng mà thành nhiễm. Nếu không 
tưỏng thì thấy sác chỉ là sắc, nghe tiếng vẫn là tiéng thôi 
có gì mà gọi là nhiễm, là dính? Thì ngay nơi mát, ngay 
nơi tai là cửa vào Thiền.

Như ngay khi ngài Câu Chi đưa ngón tay lên là có 
"cửa vào Thiền" không? Chính là cửa vào Thiền! Hoặc 
như ngay lỗ tai - gọi liền dạ, cũng là cửa vào Thiền. Bỏi 
vậy có vị Tăng (tức cảnh Thanh) hỏi ngài Huyền Sa:

- Con mới vào Tòng lâm, xin Thầy chỉ dạy cho con 
đường vào.

Ngài Huyền Sa mới bảo:
- Vậy ông có nghe tiếng nước suối Yen đang chảy 

chăng. (Vì đó là gần nơi Yẻn Khê).
Cảnh Thanh thưa:
- Dạ nghe.
Sư bảo :
- Hãy ngay đó mà vào.
Nghe tiếng suối chảy, ngay đó mà vào! Không đâu 

khác hết. Mình cứ lo tìm con đường vào, tức lo tìm cái để 
hiếu. Mà lo tìm cái đế hiếu thì hết vào. Còn đây ngay 
tiêng suôi chảy đó mà "nghe rõ ràng không mê" thì ngay 
đó vào chỏ có gì? Cũng vậy, ngay ngón tay đưa lên mà 
"thấy rõ ràng không mê" thì ngay đó vào, có gì khác. Còn 
nếu mình thấy ngón tay đưa lên mà thấy theo ngón tay 
thôi, lây ngón tay đê làm chỗ hiểu đó gọi là mê. Nghe 
tiếng suối chảy, lấy đó làm chỗ hiểu, đó cũng là mê.
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Nói tóm lại, thấy sắc mà có tánh thấy sắc 
chẳng dính thì thưòng giải thoát, còn thấy sắc 
tưổng là thưòng trói buộc.

Thấy sắc mà có tánh thấy sắc là sao?
Tức là thấy sắc mà không quên tánh thấy, 

không làm vối sắc thì ngay đó là giải thoát. Lầm với 
sắc tức tự mình trói buộc, không ai vào đó mà trói.

Đây nếu ngay năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
xét thấu thật kỹỗ Cả năm ấm đều vô ngã, không có cái 
"ta" gì trong đó.

Vậy trong đây, ai nói, ai nghe? Thấy được chỗ này 
là thấy đạo liền. Đó là cửa vào Thiền chớ không gì khác.

Chẳng bị phiền não trói buộc tức gọi là giải 
thoát chứ không có cái giải thoát nào riêng khác nữa.

Trói buộc là tại sao mà bị trói buộc, lỗi là tại chỗ 
nào? Tại "xen cái tôi" vào. Nếu ngay đó thấy nghe tất cả 
mà không xen cái tôi vào thì ngay đó là giải thoát tự 
thuở nào rồi.

Bởi vì tâm vốn không có hình tưdng gì hết thì làm gì 
trói nó? Chính vì mình tưởng tượng có cái tôi trong này, 
xen nó vào trong đó thành ra giống như trói vậy thôi.

Người khéo quán sắc thì sắc chẳng sanh tâm, 
tâm chẳng sanh sắc, tức sắc và tâm cả hai dêu 
thanh tịnh.

Khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi 
Phật. Khi có vọng tưỏng thì một tâm là một địa ngục. 
Chúng sanh tạo tác vọng tưỏng, do tâm sanh tâm
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nên thường ở dịa ngục. Bồ tát quán sát vọng tưồng, 
chẳng do tâm sanh tâm nên thưòng ồ cõi Phật.

Thưòng mình nói do sác mà sanh tâm, tức do cảnh 
sắc mà làm mình động tâm, mình đổ lỗi tại sắc. Nhưng 
ỏ đây quán kỹ, không do sắc mà sanh tâm, cũng không 
do tâm mà sanh sác. Tại sao? - sắc là vô tri, vô trí làm 
sao sanh ra cái tâm là cái hừu tri? Nên sanh đó chỉ là 
mình tưởng, là vọng tưỗng thôi. Đất đá làm sao sanh 
tâm được? Còn tâm là cái hữu tri, hữu tri làm sao sanh 
ra vô tri được? Xét thấu như vậy thì hai cái vốn là không 
đén nhau, ngay đó là vô sanh. Thấy như vậy thì cả hai 
vón là thanh tịnh tự thưỏ nào.

Cho nên dừng cái tưởng thì ngay đó là giải thoát.
Khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật, 

còn khi có vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. Bỗi 
vì khi có vọng tưỏng thì tâm có yêu có ghét, có phiền não 
thì tâm đó là địa ngục, tức là tói tăm. Còn tâm mà không 
vọng tưồng thì một tâm đó là cõi Phật, một tâm ngay đó 
là sáng suốt.

Như vậy, một niệm không vọng tưỏng thì một niệm 
là một cõi Phật, còn niệm niệm mà không vọng tưỏng thì 
từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Thấy được chỗ này 
mình mới thấy đọc kinh Di Đà lý thú. Kinh nói người 
được sanh vê Cực Lạc, buổi sáng các Ngài lấy hoa để 
trên tay đi qua mười phương cõi Phật cúng dưòng chư 
Phật, xong rồi trỗ về mà củng không trễ bữa cơm, thấy 
khó hiểu nỗi. Nhưng nếu hiểu như đây thì thấy rõ rất
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đơn giản - tức niệm niệm không vọng tưởng thì một ngày 
mình đi qua khắp các cõi Phật, rồi trỏ về cũng trong một 
niệm thôi. Có gì khó hiêu? Cho nên Tô Sư noi Bô tat 
quán sát vọng tưởng, chẳng do tâm sanh tâm nên 
thường ỏ cõi Phật. Tức cõi Phật là ở ngay nơi tâm  
mình. Ngay đây tâm mình không vọng tưởng thì nhìn gì 
cũng sáng ngời, cũng phóng hào quang. Còn tâm có vọng 
tưởng thì nó toả ra khí "ba độc" nên ai đụng tới là sanh 
chuyện. Bởi vậy, nếu mình chỉ lo trang nghiêm bên 
ngoài mà không lo trang nghiêm tự tâm thì dê sanh 
phiền não, hết trang nghiêm. Do đó, kinh Kim Cang nói: 
"Như Lai nói trang nghiêm tức chẳng phải trang 
nghiêm, đó gọi là trang nghiêm". Tức trang nghiêm đó, là 
trang nghiêm tự tâm. Đó mới gọi là chân thực trang nghiêm.

Nếu chẳng do tâm sanh tâm thì tâm tâm vào 
không, niệm niệm về lặng, từ một cõi Phật đên
một cõi Phât.

Nếu do tâm sanh tâm thì tâm tâm chẳng lặng, 
niệm niệm về dộng, từ một dịa ngục trải qua một 
dịa ngụcề

Niệm niệm về lặng tức là sao? Tức niệm niệm 
không có chỗ đê duyên, không chô đê sanh, thì tư một COI 
Phật đến một cõi Phật. Còn niệm niệm về động tức là có 
chỗ để duyên, có chỗ đê sanh thì từ một địa ngục trai qua
một địa ngục.

Như vậy, địa ngục hay cõi Phật là chỉ cách nhau 
trong một niệm thôi. Ngay một niệm này mà mình giác



NGỘ TÁNH LUẬN 231

ngộ là xong chứ không phải truy tìm đâu khác ỏ ngoài. 
Y nghĩa "đốn giáo" trong nhà Thiền là như vậy .

CHẢNH VẤN:

Nêu một niệm  tăm  dấy lên tức là  có ha i niệm  
th iện ác, có th iên dường, đ ịa  ngục. Neu m ốt niêm  
tăm, chăng dây lên tức không có ha i nghiệp th iện  
ác, củng không có th iên đường, đ ịa  ngục, v ì  thể  
chẳng p h ả i có chẳng p h ả i không. Ỏ p h à m  là  có, ở 
Thánh tức không. Thánh nhân  không có tăm  ấy 
nên trong lòng rông suất, cùng vôi trời đong lượng.

Nghĩa là một niệm mà khỏi thì có hai nghiệp thiện 
ác. Có thiện ác thì có thiên đường, địa ngục. Có thiện ác 
thì còn có chỗ để sanh, tức còn có chỗ bị thấy thì chưa 
phải chỗ chân thật.

Chính vì vậy, Vân Cư Đạo Ưng được Thiên thần cúng 
dường mà ngài Động Sơn còn phải kêu lại để nhác thêm.

Một tuần lễ không thấy Đạo Ưng đến thọ trai, Hoà 
thượng Động Sơn mới hỏi:

- Cả tuần nay sao không thấy ông đến thọ trai?
Đạo Ưng thưa:
- Có Thiên thần đến dâng cơm.
Ngài Động Sơn liền quỏ:
- Sẽ bảo rằng ông vẫn còn kiến giải chưa quên. Thôi 

chiều ông hãy đến đây.
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Chiều Sư đến, ngài Động Sơn liền gọi:
- Am chủ Ưng!
Sư liền: - "Dạ!"
Động Sơn liền bảo:
- Chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là cái gì?
Ngay đó Sư liền bặt niệm. Từ đó Sư về am, qua ba

ngày sau Thiên thần đến tìm không ra, hết cúng dường.
Bởi vì trưóc Sư còn niệm thiện, Thiên thần thây 

nên mới đến cúng dường. Đến đây thì bặt hết niệm thiện 
ác, còn thấy gì nữa, cho nên hết đến cúng dường. Nhưng 
hết đến cúng dưòng, đó mói là chỗ Thiền sư tán thán, 
còn có chỗ để đến cúng dường thì chưa được tán thán.

Còn niệm thiện ác thì còn có chỗ sanh. Thiện thì 
sanh lên, ác thì đi xuống. Cho nên nói còn hai nghiệp 
thiện ác thì còn thiên đường, địa ngục.

Do đó bây giờ mình thử khởi một niệm mà không 
kẹt thiện ác hai bên, khởi thư xem! Khơi lên la kẹt lien, 
hoặc thiện hoặc ác, hoặc có hoặc không, hoặc động hoặc 
tịnh. Mà kẹt hai bên là có tướng. Cho nên một niệm mà 
tâm chẳng khỏi thì không có hai niệm thiện ác, thì 
không có thiên đường, địa ngục, tức không có chỗ sanh. 
Đó mới là vô sanh.

Vi thể chẳng phải có chẳng phải không.
Cái thể của niệm là chẳng phải có chẳng phải không.
Bởi vậy khi người hỏi đến chỗ này mà mình nói có 

hoặc không thì không thê được..
Như có người hỏi: "Nghe nói "thực tại" là có hay
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không?" Neu theo câu hỏi mà trả lời là mắc kẹt, vì người 
hỏi đã sai mà mình theo đó trả lời thì càng sai thêm.

Vì nếu nói có là thành ra có tưóng, tức bị thấy. Neu 
nói không thì nó "rõ ràng thường biết" sao nói không? 
Nên không thế nói có hoặc không được, chỉ người tự 
chứng nghiệm thôi.

Ở phàm là có, ỏ Thánh tức không. Thánh 
nhân không có tâm ấy nên trong ỉòng rỗng suốt, 
cùng vói tròi đồng lương.

ơ phàm tức phàm phu thì thấy như có, vì phàm 
phu khỏi niệm nhiều, khỏi niệm này niệm kia nên thấy 
như có.ơ Thánh thấy tưởng như không, vì nghĩ rằng 
Thánh không khởi niệm. Thì đó là đứng trên niệm có 
không của mình mà thay, củng còn mắc kẹt trên có 
không. Còn bậc Thánh nhân thì không có tâm ấy, tức 
không còn tâm có không nên trong lòng rỗng suốt, củng 
vói trời đồng lượng. Bặt được tâm có không đó thì mới 
thật sự là rỗng suốt, thênh thang không giới hạn. Cùng 
với tròi đồng lượng là nói lên không ngằn mé, không có 
giới hạn. Đó mới gọi là chỗ chân thật. Đến đây bặt luôn 
cả niệm trong ngoài nên mói nói cùng tròi đồng lượng.

CHẢNH VẤN:

Từ đây trở xuống đều là  việc chứng nghiệm  
trong dại đạo, chang p h ả i là  cảnh giới của phàm  
p h u  và Tiếu thừa.
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Đây là Tỗ Sư nhấn mạnh lại để mình phải chú ý 
cho thật kỹ. Phần trên là ngài nói đế khai thị cho mình 
rõ. Bắt đầu từ đây là chỗ phải thế nghiệm không phải 
chỗ đế lý luận. Cho nên chỗ này không phải học đế đi ra 
nói hoặc đế che đậy tâm lồi lầm của mình. Như sống mà 
buông lung phóng túng rồi mượn những lời này đế che 
đậy thì không phải. Cũng như không phải đứng bên 
ngoài mà bàn việc này.

CHẢNH VĂN:

Khỉ tâm  nhận được N iết bàn tức chẳng thấy có 
N iết bàn. Tại sao? v ì  tâm  chính là N iết bàn. Neu  
ngoài tâm  còn thây có N ỉêt bàn, đây gọi là tà  kiến.

Tất cả p h iền  não là  h ạ t g iống của N h ư  Lai, 
vì nhân  ph iên  não m à được tr í  tuệ. Chỉ có thế nói 
ph iên  não sanh N h ư  L ai m à chang thế nói ph iên  
não là  N h ư  Lai.

Cho nên thân  tâm  là  ruộng đất, ph iền  não là  
h ạ t giong, tr í  tuệ là mầm, N h ư  Lai dụ cho lúa. 
P hậ t ở trong tâm  n h ư  m ùi hương ở trong cây. 
Phiên não nêu hêt th ì P hậ t từ  trong tăm  hiện ra. 
Còn mục thoi nếu hết th ì m ùi hương từ  trong căy 
bay ra. Tức biết ngoài cây th ì không có m ùi hương, 
cũng n h ư  ngoài tăm  không có Phật. Nêu ngoài căy 
m à có m ùi hương tức đó là hương của cây khác. 
Còn ngoài tâm  m à có P hật tức là P hật của a i khác.
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Khi tâm mà chứng nghiệm được Niết bàn rồi thì 
không thấy có Niết bàn nào khác nữa. Tại sao? Bởi vì 
"chính tâm là Niết bàn" thì còn thấy Niết bàn nào nữa?

Thường khi mình chưa chứng Niết bàn thì mình 
thấy ngoài tâm có Niết bàn, nên mới đem tâm tu đế 
chứng Niết bàn. Nhưng đó là lúc còn mê. Còn khi chứng 
Niết bàn rồi thì chính tâm đó là Niết bàn.

Tuy nhiên, chỗ này mà đứng ngoài để lý luận thì lý 
luận cách mấy củng không tới được. Phải là người ở 
trong cảnh thôi. Bởi vì khi tâm lặng lẽ, vô sanh tức đó là 
Niết bàn chứ gì nữa? Niết Bàn là vô sanh. Còn nếu ngoài 
tâm có Niết bàn, là có chỗ đế duyên, đế nghĩ, đó là thuộc 
về cái bị biết rồi, tức là hết Niết bàn.

'T ấ t cả ph ỉền  não là  h ạ t giống của N hư Lai, vì 
nhân phiền não mà dược trí tuệ" - Chỗ này người học 
phải nhận cho thật kỹ, nếu hời hợt thì quơ đũa cả nám 
rât nguy hiêm!

Bỏi vì nói tấ t cả phiền não là hạt gióng của Như 
Lai rồi cho phiền não là Như Lai, nên mặc tình sanh 
phiền não, không cần phải trừ phiền não, đó là người 
nói lý suông m à chưa th ậ t sống.

Tố nói, vì nhân phiền não mà được trí tuệ, và nhấn 
mạnh, đây là chỗ quan trọng: "chỉ có thể  nói ph iền  
não sanh. Như Lai mà không thể nói phiền não là 
N hư Lai".

Vì sao? Vì nhân phiền não mình mổi có giác ngộ đế
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tiến lên, tức dùng trí tuệ để soi sáng phiền não. Nếu 
không có phiền não thì tu hành làm chi. Nhưng nếu nói 
phiền não là Như Lai là phỉ báng Phật! Chỗ này cần 
phải chú ý!

Như Lai thì không có phiền não. Như Lai có phiền 
não sao gọi là Như Lai?

Nói phiền não là Như Lai, Như Lai là phiền não, 
rồi mặc tình khỏi phiền não, mặc tình tạo nghiệp. Như 
vậy là tự dối mình, dối người. Đó là Thiền bệnh.

Nhân phiền não mà sanh Như Lai. Bởi vì có tâm 
mối có phiền não, cây đá đâu khởi phiền não được. Ngay 
khi khỏi phiền não đó, nó vón mang tính "biết" trong đó, 
biết mới khỏi được, mà có tính biết tức có tính giác. Nó 
khỗi phiền não được tức nó giác được. Cho nên ngay khi 
khỏi phiền não, ngay tính "biết" đó mà mình giác trở lại 
tức là trí tuệ chứ gì. Như vậy ngay phiền não mà sanh 
Như Lai, phiền não sanh trí tuệ là vậy. Không thế rời 
phiền não mà có trí tuệ, vì phiền não cũng từ tính "biết" 
đó mà khởi, trí tuệ cũng từ cái biết đó mà phát, đâu ngoài 
đó mà có được. Ngoài cái biết tức ngoài tâm thì không có 
phiền não. Ngoài tâm cũng không thế có trí tuệ. Neu có 
tức là trí tuệ trong sách vồ. Trí tuệ sống thì phải ngay nơi 
tự tâm thôi. Tự tâm k h ỏ i  phiền não, tự tâm giác ngộ.

Như vậy, một phiền não là một ánh sáng trí tuệ. 
Nhiều phiền não thì ánh sáng trí tuệ càng sáng rực lên. 
Thấy rõ như vậy mói là khéo tu. Mỗi phiền não là một 
ánh sáng trí tuệ thì còn phiền não nào khỏi được? sỏ dĩ
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nó có khởi là vì thiếu ánh sáng trí tuệ, khỏi mà không 
hay không biết. Cho nên không sợ phiền não, chỉ sợ 
không giác kịp. Neu giác rõ thì ngay phiền não là sanh 
trí tuệ. Bỏ phiền não mà đi tìm trí tuệ thì trí tuệ đó dùng 
để làm gì?

Hiếu được như vậy mói thấy rõ ý nghĩa Thiền ỏ 
ngay nơi chính mình. Nếu không, mình học theo chữ 
nghĩa sách vở nói: dùng trí tuệ đế phá phiền não, cho 
nên phải dẹp phiền não mà cầu trí tuệ. Nhưng dẹp phiền 
não qua một bên cầu trí tuệ thì trí tuệ đó ỏ đâu mà cầu?

Phật ỏ trong tâm như mùi hưtíng ở trong cây. 
Phiền não nếu hết thì Phật từ trong tâm hiện ra. 
Cũng như mục thối nếu hết thì mùi hương từ 
trong cây bay ra. Tức biết ngoài cây thì không có 
mùi hưdng, cũng như ngoài tâm không có Phật. 
Neu ngoài cây mà có mùi hương tức dó là hương 
của cây khác. Còn ngoài tâm mà có Phật tức là 
Phật của ai khác.

Ngoài tâm mà có Phật tức đó là Phật của ai khác 
hay Phật danh tự chữ nghĩa, đó là Phật chết. Phật sóng 
là ở ngay nơi tự tâm.

Đây mình khéo nhận rõ ràng: phiền não hét thì 
Phật từ tâm hiện ra, tức là khéo nhân tánh giác ngay 
trong phiên não nàyễ Nhưng mình không có hồ đồ, 
nhận bừa phiền não cho là Phật. Cho nên mới nói, 
"phiền não hết thì Phật hiện ra", ngay phiền não mà 
sanh Như Lai. Nhưng phiền não hét thì Phật mới hiện,
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không phải nhận bừa phiền não mà cho là Phật rồi mặc 
tình tạo nghiệp, đó gọi là phỉ báng Như Lai, chê bai 
chánh pháp.

Phiền não hay Phật, đó là hai cái tên đế nói lên lúc 
mê và lúc giác vậy thôi. Lúc mê thì tâm lầm lẫn cho nên 
theo cảnh khỏi, nhát là lầm chấp cái ngã này nên mang 
cái ngã mà khởi đầy đủ phiền não. Khi giác thì củng 
ngay nơi tâm này sáng trỏ lại, thấu rõ được lẽ thật thì 
hết phiền não. Nên củng ngay nơi tâm mà khỏi phiền 
não, ngay nơi tâm mà giác. Vì vậy phiền não và Phật 
cũng ngay nơi tâm này, không ỏ dâu khác. Phải 
thấy lại ngay nơi tự tâm mình, dó là gốc.

CHẢNH VĂN:

Trong tăm  m à có ba độc, đó là cõi nước nhơ  
nhớp. Còn trong tâm  không ba độc, đó là  cõi nước 
thanh  tịnh.

tà n h  nói: Giả sử  cõi nước chẳng thanh  tịnh, 
nhơ nhớp đầy dẫy m à chư  P hật Thế Tôn hiện ra  
trong đó th ì không có việc này.

Nhơ nhớp chẳng sạch đó là vô m inh ba độc. 
Chư Phật Thế Tôn tức là tâm  thanh tịnh giác ngộ. Tât 
cả nói năng không gi chẳng phải Phật pháp. Nêu hay 
không có chế nói th ì trọn ngày nói đều là đạo. Còn 
nếu hay có cho nói tức trọn ngày im lặng mà chăng 
phải đạo.
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Thê nên N hư  ĨMÌ, nói chẳng nương theo itn, im  
chẳng nương theo nói, nói chẳng lìa im. Ngộ được nói 
im  này th ì đều ở trong Tam muội (chánh định). Nêu 
bỉêt thời mà nói th ì nói cũng giải thoát. Còn nếu 
chang biết thời mà im  th ì im  củng bị trói buộc. Thế 
nên nói mà lìa tướng th ì nói củng gọi là giải thoát, còn 
im  mà nêu dính vôi tưởng th ì im  cũng là  trói buộc.

Đây là chỗ sóng của mình.
Trong tâm mà có ba độc thì cõi nước là nhơ nhớp, 

còn trong tâm không ba độc thì cõi nước là thanh tịnh. 
Đe thấy rõ cõi nưốc nhơ nhớp hay thanh tịnh góc là từ 
trong tâm, không phải bên ngoài. Đây là muốn mình 
luôn luôn phải soi lại góc nơi tự tâm mình.

Tố dẫn kinh nói, nếu cõi nưóc Phật không thanh 
tịnh, nhơ nhớp đầy dẫy mà chư Phật Thế Tôn hiện ra 
trong đó thì không có lẽ ấy. Nếu nói như vậy mình nghe 
có trái với hiện tại không. Hiện tại Phật Thích Ca ra đòi 
ở cõi mình đây thì có nhơ nhớp không? Nhưng đây Ngài 
nói một cách xác định, nếu cõi nước bất tịnh thì không 
có việc đó.

Cho nên ở đây muốn nói chư Phật Thế Tôn này là 
Pháp thân chân thật. Pháp thân chân thật hiện ra khi 
tâm thanh tịnh. Nêu tâm nhơ nhớp mà muốn thấy thì khó 
tháy được. Còn Phật Thích Ca hiện ra đây là ứng hoá.

Do tâm mình nhơ nhớp nên mình thấy Phật hiện ra 
ỏ trong cõi nhơ nhớp. Nhưng nếu tâm mình thanh tịnh
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thì ngay cõi này mình cũng thấy thanh tịnh. Bởi vậy 
trong kinh Duy Ma Cật, khi ngài Xá Lợi Phất nói: "Phật 
hiện ra đòi thì cõi Phật là trang nghiêm thanh tịnh, tại 
sao cõi này nhơ nhốp, gò nỗng đủ thứ?". Khi đó Phạm 
vương Loa Kế mới nói: "Đó là tại cái thấy của Ngài còn 
phân biệt chó theo cái tháy của tôi thì cõi Phật Thích Ca 
này là trang nghiêm thanh tịnh, đất bằng lưu ly hêt". 
Ngay đó Phật ấn ngón chân một cái thì cả pháp hội đêu 
thấy cõi Ta bà này thanh tịnh trang nghiêm tốt đẹp.

Như mình trong lúc công phu thanh tịnh chợt phát 
hiện ra cái chân thật sáng ngời này thì lúc đó thấy cả 
cảnh vật chung quanh đều sáng ngời, đều thanh tịnh. 
Còn nếu thấy nhơ nhớp thì chác lúc đó không sáng nối. 
Đó là kinh nghiệm rõ ràng. Nên đây Tô nói rõ, chư Phật 
Thế Tôn mà hiện ra trong cõi nưóc nhơ nhớp đầy dẫy thì 
không có việc đó.

Cõi nưóc nhơ nhóp chính là ba độc. Còn chư Phật 
Thế Tôn chính là tâm giác ngộ thanh tịnh, không phải 
chỉ cho thân tưống. Hiểu được chỗ này mình mói thấy 
Phật pháp có ý nghĩa rất thực tế, mình có thể chứng 
nghiệm được chư Phật Như Lai ngay hiện tại đây không 
phải đợi đi qua cõi Phật nào khác. Khi tâm có ba độc, 
mình biết rõ ràng tâm có ba độc. Khi tâm không có ba 
độc, thanh tịnh sáng ngời mình củng biết rõ ràng thanh 
tịnh sáng ngòi. Như vậy, ai vào đó đê gạt mình được? 
Chính chỗ đó gọi là Phật pháp hiện thực, vượt ngoài thời 
gian. Đây gọi là "nhân địa tu hành của ba đòi chư Phật".
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Kinh Viên Giác đã nói rõ, khi ngài Văn Thù hỏi thế 
nào là nhân địa tu hành ban đầu của ba đòi chư Phật, 
Phật nói chính là tánh viên giác thanh tịnh xưa nay. sở 
dĩ chư Phật thành Phật là do giác ngộ được tâm này, 
sống được trọn vẹn với tâm này. Còn sóng chưa trọn vẹn 
thì hoặc thành Bồ tát, hoặc thành Thanh văn.

Có thấy rõ được nhân chân thật thì tu hành mới 
không lầm lạc. Neu lấy nhân sanh diệt đe tu mà cầu quả 
bất sanh bất diệt đó là trái nhau.

Tất cả nói nảng không gì chẳng phải Phật pháp.
Chỗ này nghe đế mà sóng, không phải nghe để mà 

nói. Nghe nói tấ t cả nói năng đều là Phật pháp rồi mặc 
tình nói hoài, lo lý luận mãi, đó là Phật pháp hơn thua.

Neu hay không có chỗ nói thì trọn ngày nói 
dêu là đạoẳ Còn nếu hay có chỗ nói tức tron ngày 
ỉm mà chẳng phải đạo.

Nói mà không chỗ nói mới trọn ngày nói đều là đạo. 
Mình luôn luôn nói là có chỗ nói. Nói Thiền, nói đạo cũng 
là có chỗ nói, tức luôn nhằm vào hướng gì, có mục đích 
gì, phải có chỗ duyên nên không phải đạo. ớ  đây là nói 
suốt ngày mà lìa duyên, nói mà không dừng ở chỗ nói, 
như vậy mới suốt ngày nói đều là ngôn ngữ Tam muội. 
Còn mình luôn luôn là nói mà có chỗ dừng, có chỗ duyên, 
có lý này lý kia đê mà nói, nên khi bị bác thì nổi sân. Đó 
là có chỗ nói.

Vì vậy Tô nói, nếu hay có chỗ nói thì trọn ngày im 
lặng cũng chẳng phải đạo. Im lặng thì nó cũng nhắc hoài
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chỗ đó. Tức là bên ngoài thì im lặng nhưng trong thì nó 
cứ lải nhải hoài, đó chỉ là im lặng một cách gượng ép 
thôi, chưa phải thật.

Như Lai nói chẳng nương theo im, im chẳng 
nữđng theo nói, nói chẳng lìa im. Ngộ dược nói im 
này thì đều ỏ trong Tam muội.

Chỗ này là chỗ khó hiểu.
Nói chẳng nương theo im, im chẳng nương theo nói 

là sao? Tức là nói mà không đói với im đế mà nói, im 
không phải đối vói nói mà im. Vì nói do đối vói im mà 
khỏi nói, là động. Còn im đó, mà là im của dừng cái nói 
thì đó là im đối với cái động, chưa phải thật imỗ Đó là 
tạm dừng cái nói bên ngoài vậy thôi chứ "vẫn còn cái nói 
bên trong". Miệng thì im nhưng trong vẫn nói đủ điều, 
tính toán đủ thứ. Nói chẳng lìa im tức không có hai 
tưóng đối đãi. Ngộ được nói im này là thường ỏ trong 
Tam muội.

Đây là chỗ khó bắt chước được. Tức nói là trọn vẹn  
trong nói, im là trọn vẹn trong im. Như vậy thì
không có đối đãi, nên nói - im đều là tự tánh dụng, đều 
ỏ trong Tam muội.

Nếu im mà đói với nói, tức dừng cái nói đế im thì 
kẹt trong tướng lặng. Còn nói mà đối với im, tức là hết 
im mà nói là khỏi động thì kẹt trong tướng động. Vậy là 
hai bên.

Nếu biết thời mà nói thì nói cũng giải thoát, 
còn nếu chẳng biết thòi mà im thì im cũng bị trói
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buộc. Thế nên nói mà lìa tưống thì nói cũng là giải 
thoát, còn im mà nếu dính tưỏng thì im cũng là 
trói buộc.

Biêt thời mà nói, biêt thời mà im thì mới đúng.
Biết thời ở đây tức là nói mà không có tâm nói, vô tâm. 

Không khỏi tâm thì nói cũng giải thoát. Nếu nói mà có tâm 
noi tưc dinh chô này chô kia nên trói buộc. Nói hay im đều 
vô tâm thì mối giải thoát.

Vi vậy Ngài nói nói mà lìa tướng thì nói cũng giải 
thoát, im mà dính tưóng thì im cũng trói buộc". Lìa 
tướng tức vô tâm, dính tướng tức có tâm. Vô tâm thì nói 
hoài cũng giải thoát. Có tâm thì dù im cũng trói buộc.

Như vậy, lỗi là ỏ chỗ "dính tưổng hay không dính 
tướng", không phải ỏ chỗ nói hay im. Phải tháy kỹ! 
Mình cứ nghĩ, nói hoài thì tâm động, thôi thì im. Nhưng 
im mà dính tướng thì cũng kẹt luôn.

 ̂ Trong nhà Thiền có câu chuyện bốn vị tu tịnh 
khâu. Bốn vị cá vói nhau ai mỏ miệng trưóc thì thua. Họ 
đôt cây đèn rồi ngồi tịnh khẩu suốt đêm. Nhưng đến 
khuya cay đGn hêt dâu săp tăt thì một ông chịu không 
nối, nói:

- Cây đèn sắp tắ t rồi.
Anh thứ hai bèn nhác:
- Chúng ta tịnh khẩu sao anh nói?
Anh thứ ba nói:
- Hai anh thua rồi.
Anh thứ tư:
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- Chúng ta tịnh khẩu sao anh nói?
Anh thứ ba nói:
- Hai anh thua rồi.
Anh thứ tư:
- A! Chỉ có tôi là không nói.
Vậy là sao?
Bốn vị tịnh khẩu mà coi như chỉ có tịnh ỏ miệng, 

tạm dằn thôi mà trong tâm thì chưa lặng, rối bòi ở trong. 
Hẹn nhau im mà rốt cuộc ai củng nói. Vậy mà cũng tự 
cho mình tháng: "Chỉ có tôi là không nói thôi", vậy ai nói 
đó? Chính mình tự mâu thuẫn vối mình. Đó là im mà 
còn dính tướng nên chưa phải thật im.

CHẢNH VĂN:

X ét vê văn tự ; bản tánh  nó là  g iả i thoát. Văn 
tự  chẳng hay đến trói buộc. Trói buộc củng tự  xưa  
nay chẳng có đến văn  íựể

Pháp không có cao thấp. Neu thấy cao thấp
th ì không p h ả i pháp.

Chẳng p h ả i p h á p  là  bè. Còn pháp  là bè của  
người. Người nương theo bè đó liên được qua nơi 
p h i pháp, đó ch ính  là  pháp.

Thưòng thì mình nói văn tự hay làm trói buộc, ngăn 
ngại mình, nên nghe bảo phai vượt văn tự. Nhưng van tự 
chữ nghĩa làm ngăn ngại mình hay cái gì làm ngăn ngại?
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Thực ra nếu xét cho kỹ, văn tự có biết gì mà trói 
buộc mình? Chỉ do mình tự bám vào nó rồi khỏi tưỏng 
phân biệt thành trói. Thí dụ tên "chân như” thì có gì làm 
trói mình? Nhưng nghe nói chân như rồi mình tưởng 
chân như là cái gì đó, rồi suy tìm, quán xét mong mỏi, 
cầu xem "chân như” là cái gì, thành ra bị trói. Neu biết 
chân như là chỉ cho tự tâm, rõ tự tâm mình liền cỏi mở. 
Như vậy thì tự nó giải thoát từ thuở nào đâu có trói buộc 
gì. Biết rõ nó chỉ là cái tên thôi thì có gì trói? Còn cái biết 
thì nó vẫn sáng ngời tự thuở nào. Nghĩ bị trói nên cố lìa, 
càng có lìa thì càng bị trói, vì còn nghĩ đến nó cho nó là 
thật.

Ngũ Tố Diễn ldc chưa tỏ ngộ còn ở với bổn sư. Ngài 
lạy kinh Pháp Hoa, lạy từng chữ rất thành tâm. Khi lạy 
tói chữ "thỉ" (nghĩa là cứt) ngài liền nghi: - chữ cứt mà 
cũng lạy sao? Ngài đem lên hỏi bổn sư thì thầy nói: - "Ta 
củng không giải quyết được. Chác là ông có căn khí Đại 
thừa. Thôi ông hãy đi tìm các vị thiền sư mà tham vấn". 
Sau Ngài đi tham thiền mới giải quyết được vấn đề này

Đó là kẹt trên chữế Chữ "cứt" củng là chữ thôi thì 
có gì nhơ sạch. Chỉ có tâm mình khởi nghĩ cho là nhơ liền 
thành nhơ. Ngay khi mình thấy chữ "cứt" đó, thì ánh 
sáng trong sạch sáng ngời, có gì nhơ nhóp. Tức là ngay 
khi tháy đó mình rõ trỏ lại tánh thấy thì sáng thôi. Còn 
thây chữ cứt liên khởi phân biệt là nhơ thì quên mất 
cái sáng suốt đó, liền có nhơ sạch. Vậy gọi là trói. Trói là 
do tự tâm phân biệt của mình không phải do chữ.
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Pháp không có cao thấp. Neu thấy có cao 
thấp thì không phải pháp.

Rõ ràng pháp không có cao thấp. Do mình phân 
biệt hoặc do căn cơ mình thôi. Thấy có cao thấp thành ra 
phi pháp.

Phi pháp là bè. Còn pháp là bè của ngưồi. 
Người nương theo bè đó liền dược qua nơi phi 
pháp thì đó chính là pháp.

Phi pháp là bè, nương theo bè đó liền qua được phi 
pháp thì đó chính là pháp.

Thấy cao thấp, ngay cái thấy đó là phi pháp. 
Nhưng ngay khi thấy đó là phi pháp, xét trỏ lại thì 
thành pháp thôi. Song nếu còn thấy có pháp, còn thây có 
phi pháp, còn thấy giác trở lại thì cũng còn là kẹt ở pháp 
và phi pháp, chưa thật là tự tại. Phải thấy "người” đi qua 
trong đó thì mới thật. Cho nên còn giác trở lại tức chưa 
rời hai bên, còn chỗ để soi lại. Đây là chỗ tế nhị phải thây 
cho kỹ.

ơ  đây, Tổ nói phi pháp là bè, pháp là bè của người, 
hai cái cũng là bè hết, nên phải vượt qua cả hai mới là 
chân thật. Còn kẹt bè pháp, hay bè phi pháp là cũng 
chưa được tự tại.

CHÁNH VẤN:

Neu theo thế tục m à nói th ì có nam  nữ, quỷ 
tiện. Còn lấy đạo m à nói th ì không có nam  nữ, quý
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tiện.
Do dó Thiên n ữ  ngộ đạo m à chang có biên doi 

h ìn h  nữ. X a Nặc rõ được chân đâu  có đối tên hèn.
Đây vôn chang p h ả i nam  nữ, quỷ tiện, đều do 

m ột tướng. Thiên n ữ  ở trong mười ha i năm  câu tìm  
tưởng n ữ  trọn không  thế được. L iền biết ở trong  
mười ha i năm  câu tướhg nam  củng chang thế 
được. Mười ha i năm  đó tức là  mười ha i nhập.

L ìa  tâm  không Phật. L ìa  P hậ t củng không  
tâm. Củng n h ư  lìa  nưốc không có băng. Củng n h ư  
lìa  băng không có nước.

Thường nói lìa  tâm  là  chang p h ả i xa  lìa  nơi 
tâm  m à ch ỉ kh iên  chang d ính  nơi tâm  tướng.

Nam nữ, quý tiện là dùng theo lời nói thế tục, tạm 
đặt ra nói với nhau đế dễ hiếu. Nói theo lý thật, trong đó 
không có nam nữ quý tiện. Đó là giả danh, giả tướng.

Trong kinh Duy Ma Cật, bà Thiên nữ đối đáp với 
ngài Xá Lợi Phất một cách thông suốt. Ngài Xá Lợi Phất 
mới hỏi sao bà không biến đối thân nữ đi. Ngay đó bà 
liền dùng sức thần biến ngài Xá Lợi Phất thành thân 
của bà, biến bà thành Xá Lợi Phất. Xong bà hỏi: "Sao 
ngài không biến đối thân nữ của ngài đi". Ngài Xá Lợi 
Phất dùng thần thông cách mấy cũng không biến được, 
vẫn mang thân nữ. Bà mối nói: "Tôi mười hai năm tìm 
tướng nữ không ra. Ngài bảo biến là bién cái gì".

Đây Tố dẫn ra, ngộ đạo chẳng biến hình nữ. Ý nói
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ngộ đạo là ở nơi tâm, không phải nơi tướng. Còn thấy 
phải biến tưóng nầy đế ngộ đạo thì còn kẹt trên tưống. 
Chưa thấy được tánh thật nên thấy có tưóng nam nữ, 
quý tiện. Đó chỉ là giả tướng. Vì vậy Bồ tá t Quán Thế 
Âm có ba mươi hai tướng, khi hiện tưổng nam khi hiện 
tướng nữ, khi hiện quý tiện... đủ hếtể Nhưng sự thật 
Ngài đâu thuộc tướng nam nữ, quý tiện gì. Thấy chỗ nay 
là phải thấy qua tưống nam nữ.

Ngài Quán Khê có lần đến hỏi bà ni Liễu Nhiên:
- Thế nào là chủ của Mạt Sơn?
Bà đáp:
- Chẳng phải là tướng nam nữ.
Sư bảo:
- Sao không biến đi?
Bà liền đáp :
- Chẳng phải thần cũng chảng phải quỷ thì biến 

cái gì?
Quán Khê muốn gạn chỗ chủ Mạt Sơn, bà đáp 

chẳng phải tưóng nam nữ. Nhưng có khi nói như vậy là 
do tình thức suy nghĩ mà nói, hoặc do học lóm, nên Sư 
mói gạn lại lần nữa: "Sao không biến đi". Bà có chỗ thấy 
thật, chỗ sóng thật nên mới đáp như vậy. Tức đâu phải 
biến tưóng mà thành ra không có nam nữ, nguyên nó 
vốn tự là không có nam nữ . Neu biến tướng nam nữ 
cũng là nương trên cái ta giả dối, năm ấm hòa hợp này.

Cũng vậy, Xa Nặc rõ được chân, ngộ được đạo cũng 
không đỗi tên hèn, vì cái đó không thuộc tên. Không
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phải mang tên nầy xấu, phải đổi lại thì mới ngộ đạo
Trong nhà Thiền, có đoạn ngài Động Sơn hỏi Tào Sơn:
- Xà lê tên gì?
Tào Sơn thưa:
- Bổn Tịch .
- Hãy nói lên trên nữa thử xem!
- Chẳng nói.
- Vì sao chẳng nói?
- Chẳng tên Bỗn Tịch.
Bốn Tịch cũng chỉ là tên, là cái giả thôi. Còn cái 

chân thật đâu có tên. Neu còn kẹt tên là còn kẹt trên 
ngã, mới sanh ra thì đâu có tên gì. Đặt cho cái tên là tạm 
đặt vậy thôi, mà tên thì cũng đối hoài. Vậy tên nào là 
tên thật của mình?

Đây vốn chang phải nam nữ quý tiện, đều do 
một tưổng. Thiên nữ trong mười hai năm tìm cầu 
tưóng nữ trọn chẳng the được. Liền biết d trong 
mười hai năm cầu tưổng nam cũng chẳng thề 
đước. Mưồi hai năm đó tức mưòỉ hai nhậpỆ

Chỗ chân thật vốn không phải nam nữ, quý tiện, 
đều do một tướng - đó là thật tướng vô tưóng. Tướng 
nam, tưóng nữ đều không thế được, chỉ là giả tướng thôi. 
Ngưòi thấy tánh phải thấy tột qua tưóng nam nữ, không 
dừng trên bất cứ hình thức gì, không dừng trên bất cứ 
tên gì thì mói thấu suốt. Còn kẹt trên tướng, trên tên là 
còn kẹt trên cái giả ngã.

ơ  đây,Tố nói mười hai năm là chỉ cho mười hai
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nhập. Trong mười hai nhập này tìm tướng nam, tướng 
nữ rốt ráo không thể được. Cái thắy, cái nghe thì có 
tướng nam nữ gì? cái ngửi, cái nếm có tướng nam nữ gì? 
Chỉ vì mình khi mang thân nam thì "gán cái ngã mình 
vào tướng nam", khi mang tướng nữ thì "gán cái ngã 
mình vào tướng nữ. Vì vậy mà bị nó che mờ cái chân 
thật. Mình phải quên những tướng đó để trỏ về tánh 
chân thật. Do đó ở đây gọi là "Ngộ tánh luận".

Lìa tâm không Phật. Lìa Phật cũng không 
tâm. Cũng như lìa rntóc không có băng. Cũng như 
lìa băng không có nưốc. Thường nói lìa tâm là 
chang phải xa lìa nđi tâm mà chỉ khiến chẳng 
dính nơi tâm tướng.

Lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, củng như 
băng và nước. Băng, nước tướng tuy khác: băng thì đóng 
cứng, nứốc thì trôi chảy, nhưng cũng đồng một thế: thế 
ướt. Thế ướt không có đóng cứng hay trôi chảy gì hétệ 
Củng vậy, tâm và Phật là hai cái tên khác nhưng đồng 
một thế "biết". "Biết" mà không theo duyên thì hợp vối 
Phật. Còn biết mà theo duyên thì hợp với chúng sanh, 
vậy thôi. Cho nên, tâm - Phật vón không hai. Muốn thấy 
Phật, muón giác phải "ngay nơi tâm mà giác", không thế 
tìm cái giác ở đâu khác.

Thường mình nghe nói lìa tâm, tưỏng rằng phải lìa 
bỏ cái tâm. Cho nên ngồi Thiền co dẹp cho nó sạch, 
không khéo thành bệnh.

Nói xa lìa tâm rồi mình cố dẹp, có đuối. Nhưng
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càng cố dẹp, cố đuỗi thì nó càng lăng xăng. Bỏi vì dẹp 
đuổi tức khỏi tâm khác, khỏi tâm dẹp tâm. Vậy là có tâm 
thứ hai thì làm sao hết!

ớ  đây là không dính không kẹt nơi tâm tướng thôi. 
Vì khi tâm có tướng là thuộc về cái "bị biết". Đó là tâm 
duyên cảnh, có cảnh nên có tướng bị biết. Đây phải biết 
đến chỗ "không biết" đó, tức chỗ không có tướng đế 
duyên, là lìa tưóng, không bỏ tướng mà lìa tướng, không 
khởi tâm lìa mà các tướng tự lìa. Chỗ này là chỗ tế nhị 
trong công phu tu. Mình thấu được chỗ này thì thau 
được chỗ sâu xa trong nhà thiền, chỗ mà "quỷ thần củng 
không thấy nối". Vì không có tướng "bị biết" thì lấy gì 
thấy. Còn có tưóng bị biết tức có tầm tướng là thuộc về 
cái bóng.

Cũng chính chỗ này mà Quốc sư Huệ Trung đánh 
thị giả.

Hôm đó Sư đang ngủ thì ngài Đơn Hà đến thăm, 
hỏi thị giả (ngài Đam Nguyên):

- Quốc Sư có nhà không?
Thị giả không nói theo thông thường mà đáp:
- ớ thì có ở nhưng không tiếp khách.
Ngài Đơn Hà nói:
- Thật là sâu xa thay!
Thị giả:
- Mắt Phật còn không thấy.
Ngài Đơn Hà liền khen:
- Thật là rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con!
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Sau đó Quốc Sư thức dậy. Thị giả thuật lại. Sư liền 
đánh cho ba gậy đuối ra.

Ngưòi ngoài đọc chỗ này khó hiếu được. Thị giả có 
lỗi gì mà bị đánh? Chỗ Quốc Sư ngủ là chỗ gì? Đó là chỗ 
"có ỏ nhà mà không tiếp khách", tức không tiếp duyên 
thì có chỗ gì đế thấy? Đơn Hà thấy được ý của thị giả nên 
mới khen "Thật là sâu xa thay". Thị giả nói: "Mắt Phật 
còn không thấy", trong ấy đâu có tướng gì thì làm sao 
thấy. Nhưng Sư thức dậy thị giả thuật lại, tức là "đem 
tin tức" từ bên ngoài vào, nghĩa là có duyên, là bị thấy, 
nên Quốc Sư đánh cho ba gậy đuối ra.

Mình thấy là phải thấy thấu đến chỗ Quốc sư ngủ 
thì tướng tự lìa. Còn nếu có gắng trừ dẹp thì càng thêm 
lăng xăng. Nói "xa lìa tâm" là chỉ mình "không có dính 
tâm tưóng", đó là yếu chỉ cần nhóỗ

CHẢNH VẰN:

K ỉnh nói: "Chẳng thấy tướng gọi là  thấy  
P h ậ t”, tức là  lìa  tâm  tướng.

L ìa  P hậ t th ì không tâm. Nói P hậ t từ  tăm  ra, 
tâm  hay sanh Phật. N hưng P hậ t từ  tăm  sanh m à  
tâm  chưa từng sanh Phật.

Củng n h ư  cá sanh ở nưởc m à nưôc chẳng sanh  
cá. Mụốn xem  cá th ì chưa thay cá trước thấy nước.

Còn m uốn xem  P hậ t th ì chưa thấy P h ậ t trước 
đ ã  thấy tăm.
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Liền biết đ ã  thấy cá liền quên nước. Đ ã thấy  
P hậ t th ì quên tăm.

N êu chang quên tâm  là  còn bị tâm  làm  mê 
lầm. N eu chang quên nước là  còn bị nước làm  mờ.

Đầy Tổ dẫn kinh: "Chẳng thấy tướng gọi là thắy 
Phật", nghĩa là phải lìa tâm tướng, thấy suốt qua tướng, 
không dừng lại trên tướng nào, thì chính cái thấy đó là 
gì? Ngay đó lìa tâm tướng tức thấy Phật.

Lìa Phật thì không tâm. Nói Phật từ tâm ra, 
tâm hay sanh Phật. Nhưng Phật từ tâm sanh mà 
tâm chưa từng sanh Phật.

Tố nói "Phật từ tâm sanh mà tâm chưa từng sanh 
Phật". Bởi vì nếu tâm sanh Phật thì sao? Thì có Phật 
ngoài tâm, tức có tâm, có Phật, là có hai. Vậy là chưa 
thấy tánh.

ơ  đây,Tố ví dụ giống như cá sanh ra ỏ nước nhưng 
nước không sanh cá. Cho nên muốn xem cá, trưóc chưa 
thấy cá thì thấy nước. Thấy cá rồi, phải quên nước. Nếu nhớ 
nước, thấy nước hoài thì quên mất cá, không thấy rõ cá.

Muốn thấy Phật thì chưa thấy Phật trước đã thấy 
tâm. Nhưng thấy Phật thì phải quên tâm. Nếu không 
quên tâm thì bị tâm làm mê lầm. Nếu thấy Phật rồi mà 
còn nhó tâm đế quán, đế thay thì còn có Phật bị thấy, 
chưa phải là Phật thật. Ngưòi tu thiền phải khéo chỗ 
này. Thường tu thiền dạy là phải chiếu soi lại nguồn 
tâm, cho nên trước là thấy tâm. Nhưng nếu còn chỗ để
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chiếu soi trở lại là còn chỗ bị chiếu, còn bóng thứ hai, 
chưa phải là chân thế.

Cho nên nhiều ngưòi khi quán tối đó thấy tâm lặng 
lẽ liền nghĩ: - chơn tâm mình rồi! Không ngờ là lầm mà 
không hay. Lầm chỗ nào? Khi mình quán thấy tâm  
lặng lẽ thì chính tướng lặng lẽ đó là cái bị thấy, 
làm sao gọi là bản tâm, ỉà chởn tâm được? Cho nên 
thấy tưóng ỉặng lẽ rồi phải quên tưổng lặng lẽ dó 
thì mối là một thế sáng ngòi, rõ ràng thường biết. 
Đó mổi là thật. Còn có chỗ bị thấy, bị chiếu thì dù là lặng 
lẽ củng chưa phải thật. Nên ỏ đây thấy Phật thì phải 
quên tâm là như vậy.

CHẢNH VẤN:

Chúng sanh và bò dê củng như là  băng với 
nước. N eu bị ba độc th iêu  đốt gọi là  chúng sanh. 
Neu được ba g iả i thoá t thanh  tịn h  gọi là  bồ đê. B ị 
m ùa đông đóng cứng gọi là băng. Được m ùa hạ  
chảy tiêu  gọi là nước. Neu bỏ băng th ì không riêng  
có nước. N eu bỏ chúng sanh th ì không riêng có bô 
đề. Thì biết rõ tánh  của băng tức là tánh  nước. 
Tánh nước tức là  tánh  băng. Tánh chúng sanh tức 
là tánh  bồ đề.

Chúng sanh  và bồ đề đong một tánh. Củng  
như ô đầu  và p h ụ  tử  đong chung m ột rê, ch ỉ vì thời 
tiế t chang đong. Do mê cảnh khác nên có chúng
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sanh, bồ đề hai tên khác.
Do đó rắn hoá rồng không đối vảy. P hàm  biến 

thành  Thánh chang có đối m ặ tẻ
Chỉ biết tâm, là  tr í  ở trong; chiếu soi nơi thăn, 

là  giới bên ngoài.
Thậ t chúng sanh độ Phật, P hậ t độ chúng  

sanh, đó gọi là b ình đẳng.

Băng và nước đều đồng một thể "ưót", cũng như 
chúng sanh và bồ đề cũng đồng một thế "biết". Nhưng 
nếu "biết" mà phân biệt theo duyên gọi là chủng sanh. 
Biết mà lặng lẽ lìa duyên gọi là bồ đề. Bởi vì lặng lẽ mà 
biết thì đâu có mê. Còn biết mà sanh diệt theo duyên là 
"biết” động, động tức là chúng sanh. Cho nên phân biệt 
theo tên thì mình thấy có khác: có cái biết chúng sanh, 
cái biết bồ đề, có thức - có trí.

Cũng một thể dó mà khi mê thì gọi là thức, khi 
giác là trí. Nghe nói chuyến thức thành trí rồi tưỏng là 
chuyến thành cái khác thì không phải. Hiếu như vậy 
mói thấy chỗ tu của mình thực té, ngay đây thôi.

Tố ví dụ cũng như ô đầu và phụ tử là hai vị thuốc 
bắc, tuy hai tên nhưng đồng một rễ, tùy thời tiết thành 
có hai. Cũng vậy, do cảnh khác, quên mình theo cảnh 
nên có chúng sanh - bồ đề hai tên khác nhau. Giác ngộ 
trỏ lại thì vốn không hai.

Do đó nói "Rắn hoá rồng không đối vảy, phàm biến 
thành Thánh chẳng đối mặt", thế là không hai.
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Làm Trời, làm người, làm ngạ quỷ, súc sanh ... cho 
đến làm Phật, làm Tổ có ngoài thể "biết" này không? Xét 
kỹ xem! Ngoài thế "biết" này mà làm Phật thì lấy gì làm 
Phật? Ngoài thể "biết" này mà làm Bồ tát thì lấy gì làm 
Bồ tát? Ngạ quỷ, súc sanh cũng không ngoài thế "biết". 
Chỉ một thế "biết” nhưng do mê ngộ mà thành có sai 
khác thôi. Thấy thấu "thế không hai" này là thấy tánh.

Biết tâm, là trí ở trong; chiếu nơi thân, là giổi 
bên ngoài.

Không có gì khác mà biết tâm, chỉ là trí thầm biết 
thầm nhận. Còn chiếu nơi thân, là giới bên ngoài tức 
chiếu soi nơi thân, ngăn ngừa những lỗi lầm bên ngoài.

Nhưng với người thật sự thấu suốt được thế thì 
thấy thấu suốt trong ngoài, không kẹt bên trong, bên 
ngoài. Vậy mới thật sự là thấy tánh, không còn ranh 
giới.

CHẢNH VẤN:

Chúng sanh độ P hậ t là ph iền  não sanh tỏ ngộ. 
P hật độ chúng sanh là tỏ ngộ d iệ t ph iên  não. Đó 
biết rõ, chẳng p h ả i không ph iền  não, cũng chang  
p h ả i không tỏ ngộ. Cũng đế biết, chang p h ả i 
không do ph iên  não m à sanh tỏ ngộ, củng chang  
p h ả i không do tỏ ngộ m à diệt ph iên  não.

Neu kh i mê th ì P hậ t độ chúng sanh. Nêu kh i 
ngộ th ì chúng sanh độ Phật. Tại saoĩ P hật chang  
tự  thành, đều do chúng sanh độ. Chư P hậ t lăy vô
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m inh làm  cha, tham  ái làm  mẹ. Vô m ình, tham  ái 
đều là  tên khác của chúng sanh. Chúng sanh  và vô 
m ình  cũng n h ư  tay m ặ t và tay trái, trọn không  có 
riêng khác.

Đoạn này Tỗ giải thích rộng ý nghĩa của phần trên 
"Chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh, đó gọi là 
bình đẳng".

Do phiền não mà sanh tỏ ngộ thì gọi là chúng sanh 
độ Phật. Do tỏ ngộ diệt phiền não là Phật độ chúng sanh. 
Như vậy thì cái nào độ cái nào? Phương tiện mà nói độ 
vậy thôi.

Khi mê tạm gọi là có độ. Khi rõ rồi thật sự cũng một 
thế đó thôi, có gì độ gì. Neu thấy có cái này độ cái kia tức 
có hai cái, nên mê thì thấy có phiền não, có tỏ ngộ, rõ 
ràng. Mê do phiền não mà sanh tỏ ngộ nên "chẳng phải 
không do phiền não mà sanh tỏ ngộ, cũng chẳng phải 
không do tỏ ngộ mà diệt phiền não", không phải phiền 
não tự nhiên diệt. Nhưng đó là lúc mê. Còn thấy lấy tỏ 
ngộ diệt phiền não, là còn trong cái thấy sanh diệt. Sự 
thật không có cái thể của phiền não sanh cũng không cố 
cái thế của phiền não diệt. Neu có "thế" phiền não sanh 
tức có "thế" của tỏ ngộ riêng khác đế diệt phiền não, là 
có hai cái. Diệt rồi bỏ ở đâu? Đó là cái thấy sanh diệt.

Neu khi mê thì Phật dộ chúng sanhẾ Nếu khi 
ngộ thì chúng sanh dộ Phật. Tại sao? Phật chẳng 
tự thành, đều do chúng sanh độ.
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Mình học thiền có khi nghe nói Phật là cái sẵn có 
tự xưa nay, không do tạo tác mà thành, không do tu mà 
được, nên cho tu  là dư thừa. Đó là nói lý suông. Nên Tổ 
mói nói: "Phật chẳng tự thành, đều do chúng sanh độ".

Trong nhà thiền cũng nói: "Không có Di Lặc trời 
sanh, Thích Ca tự nhiên", phải do công phu tu nhiều đòi 
mói được thành. Nhưng thành là thành cái sẵn có. 
Phải hiểu như vậy.

Chư P h ậ t ỉấy  vô minh làm cha, tham ái làm  
mẹ. Vô minh, tham ái đều là tên khác của chúng 
sanh. Chúng sanh và vô minh cũng n h ư  tay mặt và 
tay trái, trọn không có riêng khácẻ

Do tham ái, vô minh nên là chúng sanh. Do sạch 
hết vô minh, tham ái là Phật. Nên nói vô minh là cha, 
tham ái là mẹ. Neu rời bỏ cái này thì Phật ở đâu? Ngoài 
cái này mà tìm Phật là Phật trong sách vỏ, chữ nghĩa.

Chúng sanh và vô minh như tay phải tay trái. Đó 
là đế phá niệm hai bên. Mình nghe nói "Hồi đầu thị 
ngạn"- xoay đầu là bò. Đây cũng vậy, chỉ là trỏ tay. Ngay 
cái biết này mà theo duyên thì mê, lìa duyên thì giác.

CHẢNH VẤN:

Khi mê là  ở bờ này. K hi ngộ là  ở bờ kia.
Neu biết rõ tâm  rỗng không chẳng thấy tưởng  

th ì lìa  cả mê ngộ.
Đ ã lìa  mê ngộ củng không có bờ kìa. N h ư  Lai
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chẳng ở bờ này, củng chẳng ở bờ k ia , chẳng ở giữa  
dòng. Ở g iữa dòng tức là  người Tiểu thừa. Còn bờ 
này là  p h à m  phu . Bờ k ia  là  Bô đê.

Nếu mê một niệm hiện tiền ngay đây, đó là bò này. 
Nếu giác một niệm hiện tiền này là bờ kia. Bò này, bờ 
kia cũng ngay một niệm hiện tiền này. Quên được niệm 
mê giác, bờ này - bò kia mói thấy tánh. Còn thấy có bò 
kia để đến thì rõ ràng đang ỏ bờ này. Là chưa khỏi được 
niệm hai bên.

Cũng vì vậy To nói: Như Lai chẳng ở bờ này, chẳng 
ở bờ kia, chẳng ỏ giữa dòng. Nói bò này bờ kia chỉ là 
phương tiện. Người không khéo thì kẹt trên danh từ. 
Đây phải hiểu rõ.

CHẢNH VẤN:

P hậ t có ba thân: Hoá thăn, Báo thân, Pháp  
thân.

Neu chúng sanh kh ỉ thường làm  việc lành  đó 
là  Hoá thân. Khỉ h iện tu  tr í  tuệ đó là  Báo thân. 
H iện giác ngộ vô vi đó là  Pháp thân.

Thường hiện  bay vọt nơi mười phương, tuỳ  
nghi m à cứu g iúp  đó là  P h ậ t Hoá thân.

N eu m à đoạn hoặc, ở Tuyết sơn th à n h  đạo, dó 
là  P hậ t Báo thân.

. Không nói, không lời, không làm , không được, 
trong lặng thường trụ, đó là  P hậ t Pháp thân.



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 260

Neu luận  về chỗ c h í lý th ì m ột P hậ t còn không  
có, đâu  được có ba. Đây gọi ba thân  là  ch ỉ y  cứ  nơi 
tr í  của người, người có thượng, trung, hạ  m à nói.

Người tr í  bậc h ạ  vọng dấy làm  phước lực, 
vọng thấy P h ậ t Hóa thân. Người tr í  bậc trung  th ì  
vọng đoạn ph iền  não, vọng thấy P hậ t Báo thân. 
Người tr í  bậc thượng th ì vọng chứng Bồ đề, vọng 
thấy P h ậ t P háp thăn.

Người tr í  bậc thượng thượng th ì bên trong  
chiếu soi tròn lặng, sáng tỏ được tâm  tức là  Phật, 
chẳng đợi tâm  m à được tr í  Phật.

Thì bỉêt rõ ba thân  cùng với m uôn p h á p  đều  
chang có thế chấp lấy, chẳng có thế nói. Đây tức là  
tâm  g iả i thoát, thà n h  tựu  nơi đại đạo.

Thường nói Phật có ba thân: Hoá thân (hay còn gọi 
ứng Thân), Báo thân và Pháp thân. Đây là phương tiện 
mà nói để trừ lầm chấp của một số người.

Vì khi Phật nhập Niết bàn rồi, nhiều người thắc 
mắc không biết Phật nhập Niết; bàn rồi thì còn gì nữa 
không, đâm ra hoảng sợ, hoặc rơi vào chấp đoạn diệt - 
nhập Niết bàn là hết.

Cho nên phương tiện mà giải thích Phật có ba thân. 
Nhập Niết bàn chỉ là Báo thân nhập, Báo thân phương 
tiện tạm ấn, còn Pháp thân là thân thưòng trụ thì đâu 
có nhập xuất. Từ Pháp thân đó ứng hiện ra đầy đủ diệu 
dụng. Không phải nhập Niết bàn rồi là không còn gì hét.
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Chính thể giác không tưóng vô vi đó là Pháp thân. 
Trong thể giác đó mà sáng ngòi không mê thì gọi là Báo 
thân. Từ thể đó mà ứng dụng khắp hết mọi cử chỉ hành 
động, động dụng đó là Hoá thân. Cho nên tuy nói ba 
nhưng gốc chỉ là  m ột thể  giác chân thật. Còn kẹt 
trên danh từ thì tưỏng có ba thân, thành ra có ba cái 
ngã? Đó là lầm.

Ngài Lâm Tế nói: "Một ánh sáng thanh tịnh trên 
một tâm niệm của ông, chính đó là ngôi nhà Phật Pháp 
thân. Một ánh sáng không phân biệt trên một tâm niệm 
của ông chính đó là Phật Báo thân trong ngôi nhà của 
ông. Một ánh sáng không sai biệt trên một tâm niệm của 
ông đó là Phật Hoá thân trong ngôi nhà của ông. Ba 
thân này chính là người đang nghe pháp ỗ trước mắt của 
ông đây. Chỉ vi người không rong ruổi lo tỉm kiếm bên 
ngoài mà có được công dụng này".

Cũng ngay trên một tâm niệm thôi, ánh sáng 
thanh tịnh đó là Phật Pháp thần, ánh sáng không phân 
biệt là Phật Báo thân, còn ánh sáng không sai biệt là 
Phật Hoá thân.

Ngay đây nếu mình dừng được niệm rong ruổi lo 
tìm kiếm bên ngoài, thì ngay một niệm hiện tiền mình 
đủ ba thânể

Nếu người nghe nói ba thân rồi tưởng tượng có 
thân phóng hào quang, đó là tưởng tượng theo cái ngã 
của mình. Đó là "đem tâm phàm phu mà suy lưòng cảiih 
giói Phật", thì cảnh giới Phật cũng thành phàm. Thân
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mà có mắt, tai, mũi, lưdi.ế. thì lúc nào đó cũng phải diệt. 
Có tướng thì có diệt.

Nên "nói về chỗ chí lý, một Phật còn không có, đâu 
được có ba". Chỗ tột lý là thật tưổng vô tưóng tức không 
có hình tưóng, nên không có thân như mình tưỏng, thì 
nói gì có ba. Cho nên nói ba thân là phương tiện, là y cứ 
theo người mà tạm lập.

Người trí bậc hạ vọng dấy làm phước lực, 
vong thấy Phật Hoá thân.

Ngưồi trí bậc trung vọng đoạn phiền não, 
vong thấy Phật Báo thânệ

Ngưòi trí bậc thượng vọng chứng Bồ dề, vọng 
thấy Phật Pháp thân.

Người trí kém, tu tạo phưóc lành nên vọng thấy 
Phật hóa thân có tướng tốt.

Còn ngưòi trí bậc trung thì vọng đoạn phiền não, 
thấy Phật báo thân trí tuệ sáng ngời. Nhưng sao phiền 
não mà vọng đoạn? - Sự thật phiền não không thật thế. 
Chỉ ngay cái biết hiện tiền đây mà theo duyên thì sanh 
phiền não, còn lìa duyên mà sống trỏ về tự tánh là giác, 
là bồ đề. Vậy thì có phiền não gì mà đoạn, mà trừ? chỉ là 
trừ lầm chấp. Vì vậy gọi là vọng đoạn. Vọng đoạn nên 
vọng thấy Phật báo thân.

Người trí bậc thượng, thấy có Bồ đề để chứng, nên 
vọng chứng Bồ đề, vọng thấy Pháp thân. Vì vậy mình tu 
hành phải cẩn trọng. Nhiều ngưòi nói: "Tôi tu thấy pháp 
thân rồi". Nhưng không biết rằng đó là còn một lớp mê.
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Pháp thân là cái gì mà thấy? Thấy có cái gì để thấy, để 
nhận là không phải.

Ngưòi trí bậc thượng thương thì bên trong 
chiếu soi tròn lặng, sáng tỏ được tâm tức ỉà Phật, 
chẳng đđi tâm mà đưtíc trí Phật. Thì biết rõ ba 
thân cùng với muôn pháp đều chẳng có thể chấp 
lấy, chẳng có thế nói. Đây tức là tâm giải thoát, 
thành tựu ntíi đại đạoề

Người trí bậc thượng thì không còn thấy thân nào 
khác, chỉ là bên trong chiếu soi tròn lặng. Chính tâm là 
Phật rồi thì đâu còn đợi gì mà được trí của Phật nữa. 
Nên đây nói: "Chẳng đợi tâm mà được trí Phật". Còn 
đem tâm đợi tức là chưa sóng được trong pháp thân này, 
chưa thật đươc.

Do đó biết rõ ba tâm cùng muôn pháp đều không 
thế chấp lấy, không thế dùng lời nói ngôn ngữ mà diễn 
tả được đến. Thấy đến tột chỗ đó mổi gọi là tâm giải 
thoát, thành tựu đại đạo. Còn tháy có chỗ được, chỗ đến 
là còn lớp mê.

CHẢNH VẤN:

K ỉnh nói rằng: "Phật chẳng nói pháp , chẳng  
độ chúng sanh, chẳng chứng Bo đ ề” ch ính  dây gọi 
là  Pháp thân.

Chúng sanh tạo nghiệp. N ghiệp chẳng tạo  
chúng sanh. Đời nay tạo nghiệp, đời sau thọ báo
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không có lúc g iả i thoát. Chỉ có bậc ch í nhăn, đối 
trong thăn  này chẳng tạo eác nghiệp nên chang  
thọ báo. K ỉnh nói rằng: "Các nghiệp chang tạo th ì 
tự  nhiên  được đạo" há  là  lời h ư  dối thay.

Nguời hay tạo nghiệp. Nghiệp chẳng hay tạo  
người. Người nếu tạo nghiệp, nghiệp với người 
cùng sanh. Người nếu chang tạo nghiệp, nghiệp  
với người cùng diệt. Mói biết nghiệp do người tạo, 
người do nghiệp  sanh. Người nếu chang  tạo  
nghiệp tức là  nghiệp không do đâu m à sanh người. 
Củng n h ư  người hay hoằng đạo, đạo chẳng hay 
hoang người.

H iện nay người p h à m  p h u  thường thường tạo  
nghiệp rồi vọng nói là  không có báo, há  là  í t  n h ă t 
chẳng khố thay ?

Neu lấy cái ít  n h ấ t đế m à bàn, th ì tâm  trưôc 
tạo tâm  sau thọ báo, đâu  có lúc nào g iả i thoát.

Neu tâm  trủổc chang tạo th ì tăm  sau không  
thọ báo, tức đâu  có vọng thấy nghiệp báoĩ

Phật Pháp thân thì không có tạo tác, nên kinh nói 
là Phật không có nói pháp, không độ chúng sanh, không 
chứng Bồ đề.

Chúng sanh tạo nghiệp. Nghiệp chang tạo 
chúng sanh.

Nếu nghiệp chẳng tạo chúng sanh. Vậy ai có mặt 
đây? Đó là muốn chỉ nghiệp chẳng tự có. Nó vốn không
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phải là cái có sẵn tự bao giò. Do chúng sanh mê lầm mà 
tạo ra.

Nếu đời nay tạo nghiệp thì đòi sau thọ báo 
không lúc nào mà gỉảỉ thoát.

Nghiệp không có thật, không có chủ nhưng lại hay 
có quả báo. Phải hiếu được chỗ này, nếu không, nghe nói 
nghiệp tánh vón không rồi tha hồ tạo nghiệp. Tạo 
nghiệp rồi nói nghiệp không, không có quả báo. Đó là bác 
nhân quả, "năm trăm kiếp làm chồn" khó tránh khỏi!

Nói nghiệp tánh vốn không, là đối với người đã giác 
ngộ không còn tạo nghiệp thì làm gì có báo. Còn bây giờ tạo 
rồi mới nói vốn không, không có báo, đó là kiếu "trốn nợ".

Cho nên đây mối nói "Chỉ có bậc chí nhân ỏ trong 
thân này chẳng tạo nghiệp nên chang thọ báo".

Ngưòi tu hành cần phải xét kỹ. Nghiệp cũ đã tạo, 
thọ báo chưa hết, lại tạo thêm nghiệp mối, chủng tử củ 
chưa sạch lại huân thêm chủng tử mới vào, rồi bảo là nó 
vốn không, là bóng dáng thôi, không thật. Nó không thật 
nhưng mình có tác ý thì nó đã huân vào trong tàng thức, 
ít lâu sẽ hiện ra. Nhất là lúc ngồi Thiền hay nhập thất 
thì các chủng tử này dễ hiện ra. Cho nên có tạo, có huân 
vào, huân vào rồi muốn quên, muốn quên nhưng lại 
huân vàoỗ.. đó là việc làm ton công thôi.

Trong nhà Thiền, các ngài dạy rõ ràng "Tuỳ duyên 
tiêu nghiệp cũ" mà không tạo thêm nghiệp mới.

Kinh nói rằng: "Các nghiệp chang tạo thì tự 
nhiên đước đạo".
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Nếu còn tạo nghiệp thì còn sanh. Tạo nghiệp bất 
động tức nghiệp Thiền định cũng còn sanh. Như các vị 
ngoại đạo tu Thiền định sanh lên cõi tròi Nhị Thiền, 
Tam Thiền... , khi hét tuổi thọ thì rớt trở lại. Chỉ hét 
nghiệp thì mói hét sanh.

Nhưng nghiệp từ đâu mà tạo? Thường nói do thân, 
khấu, ý. Nhưng gốc nghiệp  là  do động niệm. Trưóc 
khi động niệm, nghiệp bám vào chỗ nào?

Do đó kinh Kim Cang dạy phải độ chúng sanh vào 
vô dư Niết bàn. Chúng sanh dây tức chỉ cho những 
tâm niệm, đưa nó về chỗ trưốc khi động niệm liền  
mất hết bóng dáng thì đâu có tạo nghiệp, là hàng 
phục đước tâmễ

Người hay tạo nghiệp. Nghiệp chẳng hay tạo 
người. Người nếu tạo nghiệp, nghiệp vối người 
cùng sanh. Ngữòỉ nếu chẳng tạo nghiệp, nghiệp 
vổỉ người cùng diệt.

Nếu mình tạo nghiệp, có nghiệp vói mình cùng 
sanh. Cho nên mình sanh ra, đã có nghiệp. Mình không 
tạo nghiệp, nghiệp cùng mình diệt, không có chỗ sanh.

Mói biết nghiệp do người tạo, người do 
nghiệp sanh.

Hai cái qua lại tức đều không có thật thể.
Ngưòi nếu chẳng tạo nghiệp tức là nghiệp  

không do đ âu  m à sanh  ngưòỉ. Cũng n h ư  người hay  
hoang đạo, đạo chẳng hay hoang ngườỉễ

Nếu không tạo nghiệp thì đâu có chỗ sanh, ngay đó
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là giải thoát.
Đạo là lý chân thật. Mình hay hoang đạo, mình làm 

sáng được đạo. Đạo không hoằng, không ngăn mình, 
cũng như không làm cho mình sáng.

Hiện nay, ngưòi phàm phu thưòng  thường tạo 
nghiệp rồi vọng nói ỉà không có báo, há là ít nhất 
chẳng khổ thay? Neu mà lấy cái ít nhất đế bàn thì 
tâm trưỏc tạo, tâm sau thọ báo, đâu có lúc nào giải 
thoát. Neu tâm trước chẳng tạo thì tâm sau không 
thọ báo, tức đâu có vọng thấy nghiệp báo.

Đây là chỗ sóng chân thật của ngưòi tu, không 
phải chỗ lý luận. Lý luận củng không khỏi nghiệp. Còn 
không tâm thì không cần lý luận cũng giải thoát.

Chính vì vậy mà Thiền sư Quảng Trí thời Lê trong 
Luận về chăn trâu, Ngài có một đoạn đế cảnh tỉnh 
những ngưòi nói suông:

"Chó nói ta là người đã giác xong rồi, đã giải ngộ rồi 
thì nghiệp không thể trói buộc. Nói nghiệp không thế 
trói buộc là không phải nói nó có mà thành không, 
chính do nó không mà tự không. Mình sống đã theo 
cảnh liền động thì khi chết làm sao chẳng theo nghiệp 
thọ sanh ?

Cho nên nói, trước mắt một niệm mà hiện tướng sân 
thì đó là hình ảnh con rắn dữ, trưóc mắt một niệm mà 
hiện tưống tham thì chính đó là giống nòi của ngạ quỷ.
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CHẢNH VẤN:

K inh nói rằng: Tuy tin  có Phật, m à nói P hâ t 
khố hạnh  đó là  tà  kiến. Tuy tin  có P hật, m à nói 
P hậ t bị quả báo "Kim thương m ấ  m ạch" đó gọi là  
lòng tin  chưa có dầy đủ, gọi là  n h ấ t xỉến  đề.

H iếu p h á p  thá n h  th ì gọi là  Thánh nhăn. H iểu  
p h á p  p h à m  th ì gọi là  p h à m  phu . Chỉ hay xả  bỏ 
p h á p  phàm , đến p h á p  Thánh tức là p h à m  p h u  
thành  Thánh nhân.

Người ngu ở thê gian chỉ muon xa cầu Thánh nhân  
mà chang tin tăm tr í tuệ tỏ hiếu dó là Thánh nhân.

K inh nói .Ệ Trong người vô t r í  chở nói k ỉn h  này.
K ỉnh nói rằng  tâm  ch ính  là  pháp. Người vô tr í  

chẳng tin  tâm  này tỏ h iếu p h á p  thành  Thánh  
nhân, ch ỉ m uôn xa  cẩu học ở bên ngoài, mến mộ 
những việc ánh  sáng, m ùi hương, m àu sắc của  
tượng P hậ t ở trong h ư  không, đều đọa vào tà  kiến, 
tâm  thành  cuồng loạn.

K ỉnh nói ẽệ'ĨVeu thấy các tưởng chẳng p h ả i  
tưởng tức thấy N h ư  Lai".

Tám m uôn bôn ngàn pháp  môn trọn do một 
tâm  m à khởi. Neu trong tâm  tướng dược thanh  
tịn h  giống n h ư  h ư  không liên ra khỏi gốc bịnh tám  
m uôn bốn ngàn ph iền  não ở trong thân  tâm.

P hàm  p h u  ngay h iện đời lo chết, no th ì lo đói, 
đều gọi là  lầm  to.
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Do đó Thánh nhân chẳng có lo tính  trước, cũng  
chang n g h ĩ lo về sau, chang luyến ở ngay hiện tại, 
niệm  niệm trở về với đạo. Neu người chưa tỏ ngộ 
được lý to lớn này th ì cần p h ả i sớm cầu điều lành  
của cõi trời, cõi người, không đế cho m ất cả hai.

Tỗ dẫn kinh nói rằng: nói Phật khổ hạnh là tà kiến. 
Vậy mình có tà kiến không? Rồi nói Phật bị quả báo ăn 
lúa ngựa, bị kim thương đâm chân, là hạng nhất xiển đề, 
chưa đủ lòng tin. Vậy là sao?

ở  đây mình phải hiểu "cái gì là Phật"? Nếu hiểu 
Phật là ông hoàng ỏ Ân Độ đi tu, tám mươi tuổi nhập 
Niết bàn đó là Phật có sanh diệt. Cũng vậy, Phật khổ 
hạnh, Phật thọ quả báo đó là Phật hóa thân, báo thân. 
Còn Phật pháp thân có tưống gì mà khổ hạnh, mà thọ 
quả báo? Đó là muốn mình thấu suốt được Phật chân thật.

Hiểu pháp Thánh thì gọi là Thánh nhân. Hiểu 
pháp phàm thì gọi là phàm phu. Chỉ hay xả bỏ 
pháp phàm đến pháp Thánh tức ỉà phàm phu 
thành Thánh nhân.

Neu mình thấy thật có pháp phàm, pháp Thánh, bỏ 
pháp phàm đế được pháp Thánh đó là Thánh chưa? Còn 
niệm lấy bỏ làm sao Thánh được. Cho nên phải hiểu 
được ý, không thế chấp trên văn tự. Tỏ hiểu được thì 
ngay phàm tức là Thánh. Còn không tỏ hiểu thì ngay 
Thánh tức phàm.

Thánh là ỏ ngay tâm. Phàm cũng ngay nơi tâm.
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Ngay nơi tâm không kẹt dính, duyên bên ngoài thì tức 
Thánh, còn kẹt duyên bên ngoài là phàm. Không phải bỏ 
phàm đế cầu Thánh. Rời tâm thì Thánh ở đâu đế cầu? 
Nếu cầu được là Thánh của ai, không phải của chính 
mình. Thánh tức là tâm sáng suốt không mê. Vậy thôi.

Tố dẫn kinh nói, vói ngưòi vô trí chó nói kinh này, 
vì dễ hiểu lầm. Vô trí thì nghe nói Thánh là nơi tâm 
mình thôi, liền bác không có Thánh, đó là lầmế

Kỉnh nói rằng, tâm chính ỉầ pháp. Người vô 
trí chẳng tin tâm này tỏ hiểu pháp thành Thánh 
nhân, chỉ muốn xa cầu học ỏ bên ngoài, mến mộ 
những việc ánh sáng, mùi hương, màu sắc của 
tương Phật ỏ trong hư không, đều đọa vào tà kiến, 
tâm thành cuồng ỉoạn.

Kỉnh nói: "Neu thấy các tướng chang phải 
tưổng tức thấy Nhu Lai".

Người vô trí không tin chính tâm mình là pháp, 
tâm mình là Thánh, chỉ lo mến thích những hình thức 
bên ngoài, nghĩ là Thánh phải có hào quang, có hương 
thơm, có màu sắc rực rỡ đẹp đẽ. Chính vì vậy có khi ma 
hiện tới làm sao biết là phàm là Thánh? Thí dụ ma hiện 
hình Phật phóng hào quang rồi mình tưởng là Phật thì 
rơi vào cảnh ma. Cho nên có tướng, có hình dều là hư 
vọng không th ậ t, hiện ra  rồ i cũng mất. Tức có hiện 
thì có ấn, không phải cái thường trụ. Còn cái không 
tướng, sáng suốt luôn luôn ô nới mình, cái đỏ mối 
thường trụ , mới chân  thậ t. Rõ được cái đó thì không
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ai gạt được mình. Tưóng thì dễ gạt, vì mình chưa được 
thiên nhân, ma có hiện ra cũng đâu biết ma hay Phật.

Vì vậy Tố dẫn kinh Kim Cang "Nếu thấy các tưống 
chẳng phải tưóng, tức thấy Như Lai". Là mình phải 
ngay nơi tưóng mà lìa tướng. Tức thấy tất cả các 
tưống mà không dùng ở một tưổng gì hết. Chính cái 
thấy đó là chỗ sống trỏ về của Như Lai. Thấy tấ t cả mà 
không dừng ỏ một cái gì thì đâu có kẹt tướng nào, đó 
chính là tâm thênh thang rộng lón. Còn mình nghe nói 
tâm trùm pháp giới rồi ngồi Thiền tưởng tâm mình rộng 
khắp pháp giới. Đó là  tưỏng thôi, còn tâm trùm pháp 
giói chính là chỗ này.

Thấy tấ t cả mà đi qua hết, không dừng chỗ nào thì 
chính là thênh thang rộng lón. Còn nếu có dừng lại tức 
chỗ đó là giói hạn.

Thấy được như vậy thì tám muôn bốn ngàn pháp 
môn trọn do một tâm này khỏi thôi, sỏ dĩ lập tám muôn 
bốn ngàn pháp môn là để đối trị tám muôn bốn ngàn 
phiền não. Gốc từ mê tâm này chấp càn, chấp bưóng 
thân tâm này làm ngã, mà sanh khỏi mọi phiền não. Từ 
phiền não đó mới lập nhiều pháp môn để đói trị. Nếu ngộ 
trở lại tự tâm này tức qua hết mọi pháp môn.

Phàm phu thì ngay hiện đòi cứ lo chết, no thì 
lo đói, đều gọi là làm to.

Lầm to là sao? Lầm bám vào cái ngã hư dối này nên 
cứ lo cho nó thôi. Nó đang sóng đây mà cứ lo giữ, sợ chét. 
Do bám giữ cái ngã này nên Tổ gọi là lầm to, vì có giữ
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mà giữ không được nên sợ. Cũng vậy, đang no lo đói, 
bám giữ vào cái ngã này mà lo, lo sợ mất nó chứ không 
gì hết. Nghĩa là cứ lo cái sanh diệt, cái không thật mà 
tưỏng là mình, là lầm!

Cho nên Thánh nhân chẳng có lo tính trưổc 
cũng chẳng nghĩ lo về sau, chẳng luyến ngay hiện  
tại mà niệm niệm trỏ về vối đạo.

Thánh nhân thì biết rõ ở trong đây nó có cái chân 
thật hằng hữu nơi mình. Cái ngã này chỉ là cái sanh diệt 
thôiằ Cho nên mọi cái trên thế gian này không có gì so 
sánh kịp vói cái chân thật đó. Các Ngài chỉ thuận mà 
sống trở về vói cái đó là chính, còn cái này còn mất là tuỳ 
theo duyên. Mình thì lo tính trước sau cũng vì cái ngã 
này, vì còn nhó tới nó, tức còn lốp mê.

Nếu ngưòi chưa tỏ ngộ được lý to lốn này thì 
cần phải sớm cầu điều lành của cõi trời, cõi người, 
không để cho mất cả hai.

Tổ nói rất có lý có sự chứ không phải nói một bên.
To dạy nếu mình chưa thấu được lý này thì phải 

cầu cái thiện, cái lành ỏ cõi trời, cõi người. Neu không, 
lý này đã chưa nắm rõ, rồi bác bỏ thiện ác luôn thì cả hai 
không được gì hết. Vậy mới thấy, ngưòi sóng được chân 
thật là nói như vậy, còn người nói lý thì sao?- thấy thắng 
đây thôi, gạt qua một bên hét, thiện ác cũng không thật, 
bỏ hết. Nhưng nếu người chưa thấy được lý này mà bỏ 
luôn thiện ác nữa thì sao? - thì xuống địa ngục, cho nên 
mất cả hai.

Vì vậy mà đoạn trước Tổ có nhắc, từ dây trỏ về
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sau là phần của ngưòỉ chứng ngộ, không phải phần 
đế lý luận. Ngưòi sóng thật trong này mới nói được như 
vậy, còn mình hiểu một bên mà nói theo lý là mắc kẹt.

Trên là phần ngộ tánh, tức cốt yếu là mình phải tỏ 
ngộ được một tâm chân thật này thì mình liền giải quyết 
xong mọi vấn đề, mọi phiền não trong đóề Ngưòi sống 
thật được thì không có lầm lẫn hay mác kẹt một bên. 

Tiép theo là mấy bài kệ ngồi thiền ban đêm:

CANH MỘT

Nhứt canh đoan tọa kiết già phu 
Di thần tịch chiếu mẫn đồng hư 
Khoáng kiếp do lai bất sanh diệt 
Hà tu sanh diệt diệt vô dư 
Nhứt thiết chư pháp giai như huyễn 
Bản tánh tự không na dụng trừ 
Nhược thức tâm tánh phi hình tượng 
Trạm nhiên bất động tự chân như.

Giải thích:
Câu 1: Canh một,"đoan tọa"là ngồi kiết già ngay 

ngắn.
Câu 2: Tinh thần an ổn lặng mà soi,"tịch chiếu" là 

vừa lặng vừa soi,"mẫn" là bặt hét mọi tướng đồng với hư 
không, tức không có mọi tưổng, ranh giới.
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Câu 3: Nhiều kiếp từ xưa đến nay vốn chảng sanh diệt. 
Câu 4: Đâu can đem cái sanh diệt làm cho nó diệt, 

không còn thừa. Nó vón là không sanh diệt rồi đâu cần 
diệt cái sanh diệt nữa.

Câu 5: Tất cả các pháp đều như huyễn thôi.
Câu 6: Bản tánh vốn là không đâu cần dụng trừ. Tức 

nó như huyễn, huyễn tức là không đâu cần cố tâm trừ. 
Câu 7: Neu biết rõ tâm tánh vốn không tưóng mạo. 
Cảu 8: Trong lặng không động tự nó là chân như. 
Đó là muốn chỉ, thấy suốt chỗ không hình dáng, bặt 

mọi chỗ duyên thì chân như hiện ngay đó.

CANH HAI

Nhị canh ngưng thần chuyển minh tịnh 
Bất khỏi ức tưỏng đồng chân tánh 
Sum la vạn tượng tính quy không 
Cánh chấp hữu không hoàn thị bệnh 
Chư pháp bản tự phi không hữu 
Phàm phu vọng tưỏng luận tà chánh 
Nhược năng bất nhị kỳ cư hoài 
Thuỳ đạo tức phàm phi thị thánh.

Giải thích:
Câu 1: Canh hai lắng thần càng sáng tỏ thanh tịnh.
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Câu 2: Không khỏi nhớ tưỏng tức đồng chân tánh. 
Câu 3: Tất cả mậ cảnh tượng bên ngoài đều trở về không. 
Câu 4: Nhưng nếu còn chấp có cái không nữa cũng 

là bệnh. Nghĩa là tấ t cả sum la đều trỏ về không, nhưng 
còn chấp không cũng là bệnh.

Câu 5: Các pháp vốn nó chẳng phải là không hay 
có. Có không là do mình khỏi niệm thôi, các pháp tự nó 
không nói là có hay không. Tức bặt niệm có không.

Câu 6: Do phàm phu vọng tưỏng nên mới luận bàn 
là tà là chánh, là có là không.

Câu 7: Nếu hay trong lòng giữ được chỗ bất nhị. 
Câu 8: Ai bảo rằng ngay phàm đây không phải là 

Thánh? Ngay đây bặt niệm có không thì phàm tức là 
Thánh

CANH BA

Tam canh tâm tịnh đẳng hư không 
Biến mãn thập phương vô bất thông 
Sơn hà thạch bích vô năng chướng 
Hằng sa thế giới tại kỳ trung 
Thế giói bản tánh chân như tánh 
Diệc vô vô tánh tức hàm dung 
Phi đản chư Phật năng như thử 
Hữu tình chi loại tịnh giai đồng.
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Giải thích:
Câu 1: Canh ba tâm thanh tịnh đồng vói hư không.
Câu 2: Trùm khắp đầy cả mưòi phương, không chỗ 

nào không thông suốt đến.
Câu 3: Tối đó thì núi sông, tưòng vách gì cũng 

không ngăn ngại được nó. Chỗ đó nó thấu qua hết, 
không có gì chưóng nó .

Câu 4: Bao nhiêu thế giới cũng ồ ngay trong đó 
thôi, không rời. Tức ngoài tâm không có pháp riêng. 
Không thấy có một pháp nào thật nữa.

Câu 5: Ngay đó thấy rõ bản tánh thế giới tức tánh 
chân như chứ không gì khác. Tức nó vốn là chân như.

Câu 6: Bản tánh đó, nó cũng là không, không tánh 
thì tức nó "hàm dung", trùm khắp tấ t cả.

Câu 7: Chuyện này không phải chỉ riêng các đức 
Phật biết được như thé thôi.

Câu 8: Mà đây là chỗ đồng có của tất cả loài hữu 
tình. Ai củng đều có phần hết, không phải chuyện của 
chư Phậtẽ

Nghĩa là quên được niệm kia đây thì mười phương 
thế giới ngay trước mắt. Còn mình vừa động niệm thì 
liền thành ngăn ngại, vậy thôiẻ Chuyện này là chuyện ai 
cũng có thể làm được, sống được chứ không phải chỉ có 
chư Phật thôi.
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CANH Tư

Tứ canh vô diệt diệc vô sanh 
Lượng dữ hư không pháp giới bình 
Vô khứ vô lai vô khỏi diệt 
Phi hữu phi vô phi ám minh 
Bất khỏi chư kiến Như Lai kiến 
Vô danh khả danh chân Phật danh 
Duy hữu ngộ giả ưng năng thức 
Vị hội chúng sanh do nhược manh.

Giải thích:
Câu 1: Canh tư không diệt cũng không sanh. Ngồi 

đến canh tư rồi không có chỗ sanh hay diệt nữa.
Câu 2: Lượng nó đồng cả hư không, bằng cả pháp 

giới. Đen đây thì không còn có ranh giới.
Câu 3: Không còn có đến đi, khỗi diệt gì nữa.
Câu 4ẳ. Chẳng còn có hay không, tối hay sáng.
Câu 5: Ngay đây mà không dấy khởi mọi cái thấy 

nào khác nữa thì chính đó là cái thấy của Như Lai.
Câu 6: Ngay trong đó không có tên gì đế đặt nữa thì 

chính đó là tên Phật thật. Còn có chỗ đế đặt tên tức còn 
có chỗ đế mình hiếu được thì đó là thức.

Câu 7: Chỗ này chỉ có người tỏ ngộ mối hay biết 
được thôi.

Câu 8: Bao nhiêu chúng sanh chưa lãnh hội được 
thì cũng giống như kẻ mù, nghe nói nhưng củng như mù.
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Chỉ có người tỏ ngộ mới tự hiểu.
Đến đây là lặng lẽ vô niệm, không có gì đế thấy, 

không có tên gì đế đặt ra, đế mà hiếu, tức nó thênh 
thang trùm khắp. Chỉ có người tự chứng mói biết.

CANH NĂM

Ngũ canh bát nhã chiếu vô biên.
Bất khởi nhứt niệm lịch tam thiên.
Dục kiến chân như bình đẳng tánh.
Thận vật sanh tâm tức mục tiền.
Diệu lý huyền áo phi tâm trắc.
Bất dụng tầm trục linh bì cực.
Nhược năng vô niệm tức chân cầu.
Cánh nhược hữu cầu hoàn bất thức.

Giải thích:
Câu 1: Đến canh năm trí bát nhã chiếu khắp hết 

không bồ mé.
Câu 2ể. Không dấy lên một niệm gì hết thì nó liền 

khắp cả tam thiên đại thiên thế giói.
Câu 3: Muốn thấy được tánh chân như bình đẳng đó.
Câu 4: Dè dặt chó động niệm sanh tâm thì ngay 

trước mắt.
Câu 5: Lý mầu nhiệm sâu xa này không phải là chỗ 

tâm có thể lưòng biết được. Chỗ này không phải chỗ tâm 
suy nghĩ đến được, hiếu biết đến được.
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Câu 6: Chẳng cần gì phải đuỗi tìm khiến cho quá 
mệt nhọc, vì nó ngay nơi tâm mình. Neu tìm kiếm bên 
ngoài thì nhọc nhanằ

Câu 7: Neu hay ngay đây mà vô niệm đó là cầu 
chân thật.

Câu 8: Neu còn có tâm cầu thì không biết. Neu vô 
niệm đó mới thật cầu. Còn có niệm cầu thì không biết.

Đen canh năm thì ngay dó sò sò sáng ngời còn cầu 
gì nữa? Có cầu liền mất. Kỵ nhất là sanh tâm động 
niệmẾ Sanh tâm động niệm thì mất liền. Còn vô niệm  
thì nó sò sò trước mắt sáng ngời.

Tóm lai: phần "Ngộ tánh luận" này là để sáng tỏ 
được tự tánh chân thật của mình. Nói cho dài dòng, 
không gì khác hơn là nhấn mạnh ngay cái biết hiện  
tiền của mình đây mà lìa tất cả tưổng, bặt mọi chỗ 
duyên, không còn có chỗ bám tức là tự tánh xưa 
nay sờ sò. Đó là ngộ tánh. Tức là toàn thể nó lộ bày 
không có gì che giấu. Nghĩa là biết tất cả mà không có chỗ 
gì đế biết, không có chỗ gì đế duyên thì nó lộ bày. Còn có 
chỗ đế duyên thì chính chỗ đế duyên đó nó che mờ, nó 
ngăn lấp. Cho nên hễ có duyên liền bị mò.

Như có ông tăng hỏi thiền sư Nhan:
- Thế nào là lý bản thường?
Thiền sư Nhan đáp:
- Động
Ông tăng lại hỏi:
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- Khi động thì thế nào?
Sư đáp:
- Chẳng phải lý bản thường.
Lý bản thường là cái nó luôn luôn hằng hữu nơi 

mình mà hỏi thì sao? Vừa khỏi niệm hỏi đến nó tức động 
rồi, động thì hết bản thưòng. Còn không khỏi niệm thì 
nó bản thường, luôn luôn hiện hữu!
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CHẢNH VẤN:

L uận  rằng: N eu có người quyết tăm  cầu P hậ t 
đạo th ì p h ả i tu  p h á p  g ì là  ngắn gọn nhất?

Đáp: Chỉ m ột p h á p  quán tăm  th u  nhiếp hết 
các pháp, rấ t là  ngắn gọn.

Hỏi: Sao m ột p h á p  m à hay nhiếp các p h á p ?
Đáp: Tâm là  cội gốc của các pháp. T ấ t cả các 

p h á p  ch ỉ từ  tâm  m à sanh. N eu hay rõ xong được 
tâm  th ì m uôn p h á p  đều đầy đủ.

Giống n h ư  cây to từ  dó m à có cành nhánh  và 
các th ứ  hoa trái, thảy đều nương nơi reể Chặt cây 
m à còn rê th ì mới mọc căy con, còn chặ t cây m à trừ  
bỏ cả re ắ t là chết.

Nêu rõ xong được tăm  m à tu  đạo th ì ít  ton 
sức m à de thành. Còn chang rõ xong dược tăm  m à  
tu  th ì p h í  công m à vô ích.



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 282

Vì vậy m à biết tấ t cả thiện ác đều do từ  tâm. 
Ngoài tâm  m à riêng cầu cái khác th ì không có lẽ ấy.

Qua đây là phần Phá tướng luận. Tức là phá những 
cái chấp kẹt trên hình tướng hoặc hình thức này nọ đế 
mình cổi mỏ hét những tình chấp, sóng trong tự tánh.

Trong luận nói rằng có người quyết tâm cầu Phật 
đạo thì phải tu pháp gì ngắn gọn mà lại là quan trọng 
nhất. Tổ đáp chỉ có pháp quán tâm thôi. Quán tâm là 
quan trọng nhất, ngắn gọn nhất. Vì một pháp này hay 
nhiếp tấ t cả pháp. Lại hỏi sao chỉ có một pháp mà hay 
nhiếp tất cả pháp? Tố đáp vì tâm  là  cội gốc của muôn 
pháp. Tất cả pháp gì cũng đều từ tâm mà sanh ra. Neu 
hay rõ xong được tâm thì muôn pháp đều đầy đủ. Giống 
như cây to cành, lá, hoa, trái đều góc từ nơi rễ, chặt cây 
mà bỏ rễ thì cây chết, còn rễ thì sẽ mọc cây con, đế chỉ 
cho tâm là cội góc tất cả. Thiền tông nói: "Trực chỉ nhân 
tâm" là như vậy. Nghĩa là đi thẳng vào trong tự tâm của 
mình, đó là căn bản nhất.

Bỏi vì kiểm lại, Tam tạng kinh điển từ đâu mà có? 
Ngoài tâm mà có được không? Bao nhiêu kinh điến nói 
ra cũng đều vì trị tâm bịnh thôi. Nhất là cũng từ tâm mà 
nói ra. Ví như Phật chứng ngộ được rồi cũng từ tâm giác 
ngộ của Ngài mà nói ra. Cho nên mình tu là soi trỏ lại 
ngay tự tâm mình là cái gốc, cái ngắn gọn nhất. Còn 
không biết rồi cứ phân biệt trên các pháp thì sẽ rối rắm, 
rồi có khi nghi ngò. Thấy người này nói pháp này hay, 
ngưòi kia nói pháp kia hay..., rồi theo đó phân biệt cái
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này hay, kia dỏ, rót cuộc chạy theo tâm phân biệt. Thí 
dụ ngưòi tu  Thiền nói tu Thiền hay, ngưòi tu Tịnh Độ 
nói Tịnh Độ thẳng tá t nhất, người tu Mật Tông nói Mật 
Tông "tức thân thành Phật", Thoại đầu nói Thoại đầu số 
một. Mình không biết cái nào hay rồi cứ trên ngọn phân 
biệt cao thấp, thành ra cũng nằm trong tâm phân biệt.

ớ  đây mình nhắm thẳng trỏ  lạ i tự  tâm  là  gốc. Bởi 
vì xét cho kỹ khi khỗi phiền não thì cái gì khởi? Ngoài 
tâm lấy gì khởi phiền não? Giác ngộ thì lấy cái gì giác? 
Ngoài tâm cũng không thế lấy cái gì giác. Neu ngoài tâm 
có cái gì giác thì cái đó là cái giác trong sách vở hoặc cái 
giác của ngưòi nào khác, của Phật Tố thôi, không phải 
của mình. Cho nên giác cũng từ tâm mà giác, mê cũng 
từ tâm mà mê. Khi thành đạo hay giải thoát thì cũng từ 
tâm mà thành đạo hay giải thoát. Gốc là từ tâm. Thấy 
vậy thì mình tu hành có căn bản.

Bây giò thay vì tìm cái này, tìm cái kia sao 
mình không tìm trỏ lại cái tâm đang tìm này? Đó 
phải là góc thực tế nhất. Tìm lại tâm đó là xong. Và như 
vậy thì ai không có tâm? Ai cũng có tâm  tức là  ai 
cũng có Đạo, có Thiền. Thấu rõ được chỗ này thì 
Thiền, Đạo là ỏ ngay nơi mình. Đó là một lý bình đẳng 
tuyệt vời, cao tột nhất mà cũng là lẽ thật muôn đời 
không gì phá hoại được. Cái này tìm trong sách vỏ bên 
ngoài không bao giờ có. Chỉ trong ánh sáng Phật mới 
thấu được chỗ này thôi - chỗ lý bình đẳng vối tấ t cả 
không ai thiếu hết.
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Cho nên một pháp quán tâm này là ngắn gọn nhất 
mà trọng yếu nhất. Neu không rõ được tâm mà tu thì dễ 
lầm lạc. Thí dụ mình tu  mà tâm tham, tâm sân nó khởi 
mình cũng không hay biết gì hết, lo tìm pháp nào cho nó 
hay như lên non lên núi đế ăn lá cây, uống nước lạnh 
chẳng hạn, nhưng không rõ được tâm, rồi tâm tham, 
tâm sân nó vẫn còn nguyên không hay biết. Đó là dễ lầm 
lạc. Hoặc tu mà cái ngã mạn cống cao nó ỏ đó mà không 
hay biết. Như vậy dễ đi vào đưòng tà.

Cho nên ỏ đây Tố nhấn mạnh một cách rõ ràng:
Vì vậy mà biết tất cả thiện ác dều do từ tâm. 

Ngoài tâm mà riêng cầu cái khác thì trọn không 
có lẽ ấy.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Làm  sao quán  tâm  th ì gọi đó là  xong?
Đáp: Đại BÒ Tát thực hành  sâu Bát-nhã-ba-la 

m ậ t-đ a  th ì rõ xong được bốn đại, năm  ấm  von 
không, vô ngã, thấy suốt được tự  tâm  khởi dụng  có 
hai th ứ  sai biệt. Thế nào là  h a i? Một là  tâm  tịnh, 
hai là  tâm  nhiêm. H ai th ứ  tâm  p h á p  này cũng tự  
nhiên xù a  nay đều đủ, tuy nhờ duyên hộp, nhăn  
đối đãi lẫn  nhau. Tâm  tịn h  th ì hằng  th ích  nhân  
lành. Thế nhiễm  th ì thường n g h ĩ việc ác.

Neu chang nhận cái bị nhiễm thì gọi đó là Thánh, 
bèn hay xa lìa các khố, chứng cái vui Niết bàn.
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N êu rơi vào tâm  nhiễm  tạo nghiệp, chịu  
những cái trói buộc che p h ủ  th ì gọi đó là  phàm , 
chìm  sáu nơi ba cõi chịu  mọi th ứ  khả. Tại sao? Do 
tâm  nhiêm  k ia  nó ngăn ngại thế chân như.

K ỉnh Thập Đ ịa nói rằng: Ớ trong thân  chúng  
sanh có P hậ t tánh  k ìm  cang giống n h ư  vừng m ăt 
trời, thế sáng tròn đầy đủ, rộng lởn không bờ mé, 
ch ỉ vì lớp mây năm  ấm  dày che p h ủ  n h ư  là  ánh  
sáng của ngọn đèn đế ở trong cái bình, nó chẳng  
thế h iến hiện.

Lại k ỉn h  N iết bàn nói: T ấ t cả chúng sanh thảy  
có P hậ t tánh, vì vô m inh  che p h ủ  nên chẳng được 
giả i thoát.

P hậ t tánh  tức là  tánh  giác. Chỉ tự  giác, g iác  
tha  m à giác biết tỏ rỗ th ì gọi là  g iả i thoát. Cho nên  
biêt, tã t cả điều lành  lấy g iác làm  cội gốc. N hân  
cái gốc rễ g iác này bèn hay hiển h iện các th ứ  công 
đức. Quả đức N iế t bàn cũng nhăn  đây m à được 
thành. Quán tăm  n h ư  thê có thê gọi là  xong.

Đại Bồ tát thực hành sâu Bát nhã thì phải thấy 
điều đó.

Nhưng thực hành sao gọi là sâu? Đó mổi là quan 
trọng. Tức "chiếu kiến ngủ uẩn giai không" mà có lúc 
chiếu lúc không thì sâu được chưa? Đó là cạn rõ ràng. 
Còn lúc nào nó cũng luôn luôn sáng ngòi, không mất, 
không gián đoạn, vậy mổi gọi là sâu, mối qua khổ ách
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được. Nếu lúc nhó lúc không thì khi gặp khố nạn làm sao 
qua được. Ngay khi bình thường còn lúc nhố lúc không 
thì đến khi khổ nạn, như ngài Tăng Triệu bị tội tử hình 
đem ra chém, lúc đó làm sao nhớ nối? Nhưng vói ngài 
khi bị tội tử hình, ngài còn xin phép vua hoãn lại một 
tuần để ngài viết xong bộ luận "Bảo Tạng" rồi chịu chết. 
Vậy mổi thấy sức sáng của ngài, biết chác tội tử hình mà 
còn xin bảy ngày đế viết bộ luận. Như mình lúc đó còn 
tâm tư nào mà viết luận? Viết xong bộ luận rồi, trưốc khi 
chết ngài còn làm bài kệ:

Ngũ ấm nguyên phi hữu 
Tứ đại bổn lai không 
Tương đầu lâm bạch nhẫn 
Nhứt tự trảm xuân phong.

Nghĩa là :
Năm ấm nguyên chẳng có 
Bốn đại xưa nay không 
Dem đầu đến dao bén 
Cũng như chém gió xuân.

Ngay khi chết mà vẫn bình tỉnh như vậy mới là 
thực hành sâu. Có thực hành sâu mới bình tĩnh sống 
được như vậy.

Và khi thực hành sâu rồi thì thấy rõ năm ấm vón 
không, vô ngã. Chính chỗ này là chỗ quan trọng.

Thường ngưòi ta hay nói "Ta" thế này, "Ta" thế kia, 
không ai được đụng đến "Ta"..., nhưng cái gì là "Ta"? 
Nếu là bốn đại năm ấm thì có gì dính dáng? Bởi vì cái
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này có khi nó hiện lón, có khi nó hiện nhỏ, có khi hiện 
mập, có khi hiện óm, khi hiện trắng khi hiện đen... trong 
đó cái gì có định chỉ ra là "Ta"? Mới sanh ra là đứa bé, 
rồi lớn lên. Trẻ thì ốm, lón thì mập. Hoặc đang mập mà 
bị một cơn bệnh rồi ốm lại. Đẻ thấy rõ "Ta" chỉ là cái khái 
niệm, tưởng tượng của mình thôi. Vì nghĩ tới cái Ta nên 
tự ái này nọ. Tự ái là sao? Là yêu chính mình, là yêu  cái 
Ta này. Mà cái gì tự ái? Cái Ta tự ái. Cho nên người nào 
tự ái n h iề u  chừng nào cái n g ã  to chừng ấy. Nếu bớt 
chấp ngã thì nhẹ tự ái. Nhẹ tự ái thì dễ tu, còn nặng 
chấp ngã, nghe hơi chút là buồn rồi, tâm đâu yên được.

Khi quán được năm ấm vô ngã rồi thì thấy suốt 
được từ tâm khởi dụng có hai thứ: tâm nhiễm và tâm 
tịnh. Nghĩa là có nhiễm có tịnh tức có sai biệt - là dụng, 
không phải thể. Như nước có nưóc sông, nước hồ, nước 
đục, nước trong, nhưng thể ướt của nưóc thì không hai. 
Cũng vậy, từ tâm khỏi dụng thì có nhiễm tịnh, nhiễm thì 
tạo nghiệp ác đi xuống, tịnh thì tạo nghiệp lành đi lên

Có tâm tịnh thì thích làm lành, không bị nhiễm gọi 
là Thánh, nhò đó mà xa lìa khỗ, chứng vui Niết bàn. Còn 
có tâm nhiễm thì thích điều ác nên chịu khổ rồi trầm 
luân. Như vậy biết rõ, tuy có nhiễm tịnh, nhưng thể nó 
vốn chân thật xưa nay nên Kinh nói: "có Phật tánh kim 
cang". Do đó, nói nhiễm nói khổ, nhưng không thể 
n h iễ m  đến  P h ậ t tá n h  kim  cang này. Bỏi vì nếu 
nhiễm đến Phật tánh kim cang này, tức tâm thể này nó 
cũng bị vô thường , nên bị nhiễm bị khổ, thì cái khổ qua
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rồi nó cũng mất luôn. Như vậy mình đâu còn tới ngày 
nay mà ngồi ỏ đây? Hôm nay còn ngồi ỗ đây thì biết 
trong đó có Phật tánh kim cang bất sanh bất diệt. Chính 
chỗ này nên ngài Nam Nhạc nói: "Tu chứng tức chẳng 
không nhưng nhiễm ô chẳng thế được", bởi vì nó vốn 
"không một vật".

Nói tóm lại, tâm nhiễm tâm tịnh, tâm phàm tâm 
Thánh, tâm vọng tâm chân là nói trên cái dụng có nhiều 
thứ, nhưng thể "biết" của nó thì không hai. Nếu ngộ được 
"thể không hai" đó là thấy tánh, sống được chỗ đó là sống 
trỏ về với nguồn gốc. Quán tâm là phải thấy được chỗ đó. 
Nếu không, nghe nói quán tâm rồi cứ xoay trỏ lại tâm 
này tâm kia, Thiền tông quỏ gọi là "khán tâm quán tịnh".

Kỉnh Thập Địa nói rằng: Ớ trong thân chúng 
sanh có Phật tánh Kim cang giống như vàng mặt 
trời, thể sáng tròn dày dủ, rộng lốn không bờ mé, 
chỉ vì bị lóp mây năm ấm dày che phủ, như là ánh 
sáng của ngọn dèn dé ỏ trong cái bình nó chang 
thể hiển hiện.

Kinh ví dụ Phật tánh kim cang bị mây năm ấm dầy 
che phủ như ngọn đèn đế trong bình. Nhưng phải hiếu 
năm ấm có thế che mờ, ngăn ngại được cái này không? 
Sự thật năm ấm che là che cái bên ngoài thôi, còn cái 
ánh sáng này không bao giờ bị che mờ. Năm ấm không 
thể che mờ được nó, bón đại không thế ngăn ngại được 
nó. Thấu rõ được chỗ này mối thấy được nó thường sáng, 
hằng hữu luôn luôn. Khi sắp chét ra đi nhớ rõ được điều
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này thì không còn bị che mờ.
Kinh Niết bàn nói: Tất cả chúng sanh thảy có 

Phật tánh, vì vô minh che phủ nên chẳng đưộc 
giải thoát.

Phật tánh tức là tánh giác. Chỉ tự giác giác 
tha mà giác biết tỏ rõ thì gọi là giải thoát.

Phật tánh là tánh giác chứ không gì khác. Mà tánh 
giác đó ỏ ngay trong thân năm ấm của mình thôi. Đi 
đứng nằm ngồi.ỗỗ nó đều hiển lộ trong đó. Chỉ tại mình 
mê nên không thấy.

Thiền sư Quốc Nhất cảnh Sơn khi được vua Đường 
mời vào cungế Một hôm Sư đang ngồi thì thấy vua đến. 
Sư liền đứng dậy chào. Vua hỏi:

- Sao Thầy tháy con liền đứng dậy?
Sư bảo:
- Bệ hạ đâu có thế nhằm trong năm ấm này mà 

thấy bần đạo!
Như vậy Sư muốn đánh thức cái gì? Thấy tưóng 

đứng dậy đó là thấy Sư hay sao? Sư muốn nhấn mạnh 
cho vua thấy được cái gì sâu xa trong cái đứng dây 
đó. Thây đến đó thì mối thấy được Sư. Không phải nhằm 
trên cái tưóng dụng mà thấy. Có đứng có ngồi, khi nằm 
chét, tướng đứng ngồi đó ỏ đâu? Nhằm trên tướng đó thì 
không thấy Sư.

Cho nên biết, tất cả điều lành lấy giác làm cội 
gốc. Nhân cái gốc rễ giác này bèn hay hiển hiện các 
t h ứ  c â y  c ô n g  d ứ c . Q u ả  d ứ c  N iế t  b à n  c ũ n g  d o  d â y
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đưộc thành. Quán tâm như thế có thể gọi là xong.
Như vậy thử kiểm lại trong đây ai không có tính 

giác? Biết tới lui qua lại là có tính giác trong đó. Neu 
không tính giác thì không thế làm những việc này. Mà 
đã có tính giác thì sao không giác? Phải tự đánh thức 
mình chỗ đó. Thấu suốt được chỗ này gọi là quán tâm 
xong. Ngay đây mình tự chứng nghiệm được không phải 
đợi sau khi chết.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Ở trên nói rằng, chân n h ư  P hậ t tánh  th ì 
tấ t cả công đức nhăn  nơi g iác m à làm  cội rê. Chưa 
biết tâm  vô m inh  th ì lấy g ì làm  cội rê?

Đáp: Tâm  vô m inh  đó tuy có tám  m uôn bôn 
ngàn ph iền  não tìn h  dục và hằng  hà  sa các điêu  
ác, nhưng đều nhân  lấy tam  độc làm  cội rê. Tam  
độc đó là  tham  sân si.

Tâm  ba độc này tự  hay đầy đủ  tấ t cả điều ác. 
Giống n h ư  cây to, rễ tuy là  một, nhưng từ  đó sanh  
ra cành lá  số vô biên. Re ba độc đó, trong mỗi m ột 
rễ lạ i sanh ra  các nghiệp ác trăm  ngàn m uôn ức 
th ứ  gấp bội hơn trước không the th í  dụ  hết. Tâm  
ba độc n h ư  vậy ở trong bản thế ứng hiện ra  sáu  
căn, cứng gọi là  sáu giặc. Đó là  sáu thức. Do sáu  
thức này ra  vào các căn, tham  đắm  nơi m uôn  
cảnh, tạo thành  ác nghiệp, ngăn chướng thế chăn
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n h ư  nên gọi là sáu giặc.
Tất cả chúng sanh do ba độc, sáu giặc này 

làm  mê lầm  roi loạn thân  tâm  rôỉ ch ìm  đắm  ở 
trong sanh tử, luân  hôi nơi sáu thú, ch ịu  các th ứ  
kho não. Củng giống n h ư  sông ngòi từ  nơi nguôn  
suối nhỏ m à chảy ra  chẳng dừng, bèn hay dây tràn  
rồi nối sóng to m uôn dặm. Neu có người đoạn dứ t 
cội nguồn đó tức là  mọi dòng đêu dừng.

Người cầu g iả i thoá t hay chuyến ba độc làm  
ba tụ  tịn h  giới, chuyến sáu giặc thành  sáu ba la  
m ật th ì tự  nhiên  lìa  hắn  tấ t cả các đ iêu khố.

Người hỏi - hỏi rằng chân như Phật tánh, tấ t cả 
công đức lấy giác làm cội rễ, còn vô minh lấy gì làm cội 
rễ?

Tố đáp, tâm vô minh tuy có tám muôn bốn ngàn 
phiền não, hằng sa điều ác, đều gốc từ ba độc.

Như vậy để mình thấy rõ gốc tu là ngay nơi ba độc. 
Ba độc thì từ đầu mà sanh? Từ tâm mà sanh. Tâm ba độc 
vốn ỏ trong bản thể ứng hiện ra sáu căn thành sáu giặc, 
còn gọi sáu thức - tức sáu cái biết phân biệt nơi sáu căn. 
Chính từ đây mà sanh ra bao thứ phiền não đau khố dẫn 
đi trong luân hồi. Neu mình ngay sáu thức này khéo xoay 
trỏ lại, tức là chuyến thức thành trí, chuyến ba độc thành 
ba tụ tịnh giói, chuyến sáu thức thành sáu ba la mật, thì 
ngay đó hết các khố não

Đã biét mọi phiền não gốc từ tham sân si mà khỏi,
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Còn tham sân si thì gốc từ mê tánh giác chấp thân này 
làm "ngã" mà sanh. Thử xét lại, sân là vì cái gì mà sân? 
Tức vì cái "Ta" này. Rồi tham là vì cái gì mà tham? 
Tham cho cái "Ta" này. Còn si thì cũng vì quá mê cái 
"Ta" này mà thôi. Cho nên cứ lo bám cái "Ta" này, giữ 
chặt nó thì làm sao nhó cái thật kia được.

Tóm lại, do mê tánh giác, chấp cái ta giả dối này 
mà thành mê lầm. Từ đó sanh ra ba độc, ứng hiện ỏ sáu 
căn thành sáu giặc. Nên xa bỏ chân tánh cũng từ sáu 
cửa này.

Đe thấy rằng, con trâu của mình nó đi lạc, đi 
hoang ra sáu cửa. Muốn nó trỏ về thì phải làm sao cho 
nó từ sáu cửa quay về, dấu trâu cũng còn chưa mất. 
Thấy được dấu từ đó nó đi, theo dắu đó dò tìm thì bắt 
được trâu. Bỏ dấu này mà tìm trong sách vở thì không 
bao giờ thấy được.

Cho nên Tố nói ngay ba độc, ngay sáu giặc khéo 
chuyến thành ba tụ tịnh giới, thành sáu ba la mật thì tự 
nhiên giải thoát.

Vấn đề quan trọng là chuyến như thế nào?
Tức là ngay khi khỏi ba độc tham sân si đó, mình 

phải xét trỏ lại "cái gì là thể của nó?" Trưóc khi khởi 
tham, tâm này trụ chỗ nào? Đó liền chuyến ngay thôi.

Sáu thức là sáu cái biết phân biệt ở mắt, tai, mủi, 
lưỡi, thân, ý. Nơi mỗi cái đều mang cái "biết" tức mang 
mầm giác, ngay khi thấy nghe đó mà mình lìa chỗ thấy 
nghe (tức lìa duyên) đế xét trở lại chính nó, đó là chuyến.
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CHẢNH VẤN:

Hỏi: Sáu thú, ba cõi rộng lớn không bờ mé, nếu  
ch ỉ quán tâm  do dâu m à khỏi được cái kho vô cùng?

Đáp: Nghiệp báo của ba cõi ch ỉ từ  tâm  m à  
sanh, nếu không tâm  th ì ở trong ba cõi liền ra  ba 
cỗi. Ba cõi đó là  ba độc: tham  là cõi dục, sân là  cõi 
săc, si là  cõi vô sắc, nên gọi là  ba cõi. Do ba độc 
này m à tạo nghiệp nặng  nhẹ thọ báo chẳng đong, 
chia vê sáu cho nên gọi là  sáu thú.

Tố nói rằng, nghiệp báo tuy không cùng, chỉ từ tâm 
sanh. Neu không tâm thì ngay ba cõi liền ra ba cõi, không 
có chỗ nào khác đế ra. Người thường nghe ra ba cõi tưỏng 
đâu phải vượt qua ba cõi, ở một cõi nào khác, nên mổi nói 
ba cõi vô biên làm sao ra? Nhưng Tổ dạy rõ ràng: ngay 
không tâm đó, trong ba cõi liền ra,'thì còn có gì là vô biên. 
Cũng không phải bỏ ba cõi này để đến một cõi nào đó. Vì 
bỏ đây đến kia thì cũng là sanh thôi. Có sanh đến chỗ kia 
thì củng có diệt, rót cuộc cũng lan quan trong ba cõi, 
không phải vô sanh.

Neu xét tưòng tận, có cõi nào, thú nào ngoài tâm 
mà có? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều từ tâm mà hiện. 
Neu nặng về dục nhiều thì cõi Dục hiện. Nếu tâm sân 
nhiều thì đến cõi A tu la. Còn tâm có thiền định kha khá 
thì Sắc giới hiện, lên nữa thì Vô sác giới, ở  đây Tổ giải 
thích theo ba độc. Tâm tham thì đến cõi Dục, sân thì cõi 
Sắc, si thì cõi Vô sác. Các thú củng vậy, tùy tâm tạo
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nghiệp nặng nhẹ mà chia về sáu nẻoề Nhưng dù  ba cõi 
hay  sáu  th ú  cũng không rò i n g o à i  tâ m  m à  c ó . N ếu
ngoài tâm thì cái gì biết ba cõi, biết sáu thú? Neu có ba 
cõi sáu thú ngoài tâm thì thế giới không có tâm đó cũng 
là thế giỏi chết thôi.

Cho nên nếu tâm mình không có tham, sân, si, thì 
ba cõi hiện chỗ nào? Một niệm không sanh thì không 
có ba cõi, ngay dó là giải thoátệ Y nghĩa "tam giói 
duy tâm" là như vậy.

Cho nên có vị Tăng đến hỏi Hòa thượng Thiên 
Long: - Làm sao đế ra khỏi ba cõi? Sư không đáp mà hỏi 
lại: - Bây giờ ông đang ở đâu? Ngay một niệm hiện tiền 
đó mà mình thấy trỏ lại thì thoát ra ba cõi, còn tìm đâu 
nữa. Còn động niệm thì đang ỏ trong ba cõi.

CHÁNH VẤN:

Hỏi: Làm  sao gọi là nặng nhẹ chia ra thành sáu?
Đ á p : C húng sanh  chẳng rõ được chánh nhân, 

mê tâm  tu  thiện, chưa khỏi ba cõi, sanh nơi ba thú  
nhẹ. Thế nào là  ba th ú  n h ẹ ĩ

•  % %

N ghĩa  là  mê tu  mười điêu lành , vọng câu vui 
sứớng, chưa khỏi cõi tham , sanh vào th ú  trời. Còn 
mê tr ì ngũ giới, vọng khởi yêu ghét, chưa khỏi cõi 
săn sanh vào th ú  người. Mê chấp hữu vi, tin  tà  cầu  
phước, chưa khỏi cõi si sanh vào thú  A  tu  la. B a  
loại n h ư  thế gọi là  ba th ú  nhẹ.
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Thế nào là  ba thú  nặng?
N ghĩa  là  buông lung  tâm  ba độc, ch ỉ tạo 

nghiệp ác đọa vào ba th ú  nặng.
N êu nghiệp tham  nặng th ì đọa vào th ú  ngạ  

quỷ. Nghiệp săn năng th ì đọa vào th ú  đ ịa  ngục. 
Nghiệp si nặng th ì đọa vào th ú  súc sanh.

B a  thú  nặng  n h ư  the với ba th ú  nhẹ trên  
thành  sáu thú.

Nên biết tấ t cả nghiệp khố đều do tự  tâm  
sanh. Chỉ hay nhiếp tâm  lìa  các tà  ác th ì cái khố  
luân  hồi trong ba cõi sáu thú  tự  nh iên  tiêu  diệt, 
lìa  khố được g iả i thoát.

Tổ giải thích, sỏ dĩ chia sáu thú bỏi chúng sanh 
chẳng rõ chánh nhân. Chánh nhân là gì? C h á n h  n h â n  
là phải sáng đưdc tự tâm. Ngoài tâm mà tu thì cũng 
lan quấn trong luân hồi. Không dừng được tâm thì làm 
sao giải thoát?

Nếu mê tâm tu thiện, tức tu điều lành nhưng 
không rõ được tâm nên cũng còn tham sân si, thì đi 
trong ba thú nhẹ. Đó là: '

1. Mê tu thập thiện vọng cầu vui sưóng, nghĩa là tu 
mười điều lành nhưng còn cầu cái vui sướng để đời sau 
mình hưỏng, tức là còn có ngã, dù sanh lên cõi Tròi cũng 
còn có cái ngã để cho mình hưỏng, nên chưa khỏi cõi 
tham (tham hưỏng)

2. Mê trì ngũ giói, tức giữ ngũ giói nhưng tâm còn
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tình yêu ghét nên cũng chưa khỏi cõi sân. Do đó mà 
sanh cõi người.

3. Mê chấp hữu vi tức là những pháp có sanh có 
diệt, nên tin tà cầu phước, chưa khỏi cõi si sanh vào A tu 
la. A tu la có phưóc nhưng là phưóc tà, có hạng có thần 
thông gần ngang với cõi Trời.

Nói tóm lại tuy có tu phước, tu thiện nhưng không 
rõ được nhân chân thật là nơi tự tâm cho nên theo cái 
ngã mà tu. Vì còn ngã nên dẫn đi trong sanh tử luân hồi.

Còn thế nào là ba thú nặng?
Tức là mặc tình buông lung tâm ba độc cho nó tạo 

tác nghiệp ác. Nếu nghiệp tham nặng thì đọa vào ngạ 
quỷ đói khát. Nghiệp sân nặng thì đọa địa ngục chịu 
khố. Nghiệp si nặng thì đọa vào súc sanh si mê.

Tố nói rõ, nếu biết tấ t cả nghiệp khổ đều từ nơi tâm 
sanh, nhiếp tâm lìa hết các tà ác đó thì dứt khỗ luân hồi 
được giải thoát.

Nói chung là mình phải biết rõ chánh nhân. Tất cả 
là từ tâm tạo nghiệp dẫn đi trong sáu thứ luân hồi lên 
xuống. Neu mình dừng tâm tạo nghiệp thì ngay đó liền 
giải thoát.

Như vậy giải thoát là giải thoát ngay nơi tự tâm 
hiện tại của mình chứ không phải ở một nơi nào khác. 
Tâm không sanh tức là giải thoátễ Một niệm không 
sanh thì không có gì trói buộc đưtíc nó. Bỏi vì tâm
sanh tức phải có đối tượng nên bị trói buộc. Mà tâm sanh 
nên tạo nghiệp dẫn đi trong luân hồi.
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Sỏ dĩ tạo nghiệp là do bám chấp vào cái ngã. Tu 
thiện đế hưỏng vui sưống là vì cái ta này. Trì ngủ giới 
cũng để cái ta này không rơi xuống và hưỏng được 
những điều tốt đẹp hơnỗ.. Tạo nghiệp thiền định cũng vì 
cái ngã - chán cõi này muốn đến cõi khác cho cái ngã 
hưởng sự tốt đẹp hơn. Ngay dây m ột niệm không 
sanh  th ì cái ngã bám  vào đâu? Không còn dấu vết cái 
ngã thì mới thật sự giải thoát. Tháy được góc mà tu thì 
mói không lầm lạc.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Theo n h ư  lời P hậ t nói: Ta ở trong 3 đạ i a  
tăng kỳ kiếp ch ịu  vô lượng cần khổ mới được 
thành  P hậ t đạo. v ì  sao hiện  nay nói ch ỉ cần quán  
tăm  ngăn dẹp ba độc liền dược g iả i thoát?

Đáp: Lời P hậ t nói đó không có h ư  dối. A  tăng  
kỳ kiếp đó tức là  tâm  ba độc. Tiếng Â n độ nói a 
tăng  kỳ, Trung hoa nói "bất kh ả  sổ" tức không thể  
tính  đếm.

Tâm  ba độc này ở trong đó có hằng  sa niệm  
ác. ơ  trong môi một niệm  đó đều là  m ột kiếp, như 
thế hằng  sa không có thể tín h  đếm  được. Cho nên  
nói 3 đạ i a tăng kỳ kiếp.

Còn tánh  chăn n h ư  d ã  bị ba độc che phủ . Nếu  
không vượt lên tâm  ác dộc ba đạ i hằng  sa đó th ì  
làm  sao gọi là  g iả i thoát?
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N ay nếu hay chuyền được tăm  ba độc tham  
sân si thành  ba g iả i thoát, đây gọi là  vượt qua 3 
đại a tăng  kỳ kiếp.

Chúng sanh ở đời sau ngu si chậm  lụ t chang  
có hiếu  dược lời b í m ậ t về 3 đạ i a  tăng kỳ kiếp của  
N h ư  Lai, bèn nói thành  P hậ t p h ả i trả i qua trăn  
kiếp không có hẹn kỳ, há  chẳng là  làm  nghỉ lâm  
người tu  hành , lu i sụ t đạo bồ đê.

Đây là nói về 3 a tăng kỳ kiếp.
Vì ngưòi hỏi rằng, theo thông thường kinh luận nói 

Phật phải qua 3 vô số kiếp mà vô số kiếp lớn nữa, chịu 
bao nhiêu sự khố nhọc mổi thành Phật đạo. Đây nói chỉ 
quán tâm tức giải thoát là sao?

Cũng chính chỗ ngày xưa ngài Đức Sơn không tin 
nỗi. Ngài là giảng sư giảng kinh Kim Cang. Nghe nói 
thiền phương nam là "trực chỉ nhơn tâm, kiến tánh 
thành Phật", Ngài cho là bọn ma phương nam nên quyết 
ruồng tận hang 0 dẹp cho sạch. Nhưng gặp bà già bán 
bánh thì qua không nối. Vậy đế thấy học theo chữ nghĩa 
sách vỏ nên không thấu được lý thật. Cho nên đây là 
"phá tưóng luận" tức phá những kiến chấp trên hình 
tướng, trên danh từ chữ nghĩa để thấu được lý chân thật, 
soi trỏ về tự tầm của mình mói là thật.

Tỗ giải thích, lời Phật không có hư dối. Nhưng phải 
hiểu 3 a tăng kỳ kiếp là cái gì? Đó chính là ba độc. Tổ nói 
a tăng kỳ là tiếng Ân độ, dịch sang tiếng Trung hoa là 
"bất khả sỗ" nghĩa là không thể tính đém. Nhưng không
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thể tính đếm sao lại có ba? Mói thấy "mật ý Phật" nằm 
trong đó rồi. Ba độc đó, trong mỗi độc lại có hằng sa niệm 
ác. Như tham thì có vô só niệm tham. Sân, si cũng vậy. 
Mỗi niệm đó là một kiếp. Cho nên ba độc là hằng sa kiếp 
không thế tính đếm.

Như bây giò đây, ví dụ một niệm tham thôi, mình 
tu hành đã mấy chục năm rồi mà đã hết niệm tham đó 
chưa? Trọn kiếp này chưa chắc gì đã sạch hết. Tu mà 
sạch hét bóng dáng các niệm ba độc thì có phải là vô số 
kiếp không thể tính kể không? Không thể tính kể ồ đây, 
củng có nghĩa là, nó không có định số lượng mà tùy theo 
ngưòi. Người tinh tấn thiết tha thì|gó đó ngắn lại, còn 
người buông lung thì nó dài ra, muốn dứt sạch nó chậm 
mau tùy theo ngưòi, thời gian không thế tính đếm được.

Nhưng điều này mình có thế chứng nghiệm được 
ngay trong hiện tại này. Đó là điều đặc biệt. Tuy nói vô 
số không tính đếm được nhưng mình có thế chứng 
nghiệm được ngay đây. Tức công phu tu  hành của mình 
trong giai đoạn nào đó nó mạnh, tâm ba độc lặng đi (tạm 
lặng không phải lặng hoàn toàn) thì có thế cảm nhận 
được chỗ sóng của chư Phật. Bỏi vì chỗ sóng của chư 
Phật là dứt sạch tâm ba độc, thì ngay khi tâm ba độc đó 
lặng là mình cảm nghiệm được điều đó. Vậy thì mình đủ 
niềm tin là mình có thể giải thoát được ngay trong chính 
mình, có thể cảm nghiệm được chỗ sóng của chư Phật, 
nhưng trong một thòi gian ngắn, sống được trọn vẹn thì 
thành Phật.
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Đây là Tỗ phá tưóng 3 a tăng kỳ để mình thấu suốt 
ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai ngay trong một niệm 
này thôi chớ không mác kẹt thời gian nữa. Khi mình 
thấu suốt được lẽ thật ngay nơi tự tâm mình, Phật là 
giải thoát nơi tự tâm thôi, thì dù trải qua thời gian dài 
bao nhiêu đi nữa mình cũng không ngán sợ. Nếu không, 
nghe nói thành Phật phải trải qua 3 a tăng kỳ kiếp, rồi 
sanh tâm ngán ngại, tu có chừng thôi, gieo duyên đời 
sau tu tiếp. Đây gọi là làm nghi lầm người tu hành, lui 
sụt đạo bồ đề.

Tổ nói 3 đại a tăng kỳ kiếp là "lời bí mật của Như 
Lai", nghĩa là Ngài muốn nhắc mình phải hiểu được ý 
ngoài lòi. Bỏi vì nếu nói dễ dàng "tức tâm là Phật" thì 
mình dễ xem thường, nói rằng tâm mình là Phật rồi đâu 
cần khổ nhọc tu hành gì nữa, tu tâm thôi, mà không biết 
"tu tâm" làm sao và "tức tâm gì” là Phật nữa. Nhận tâm 
tham sân si là Phật thì chêt rồi! Hoặc nhận tâm vọng 
tưỏng này là Phật thì nguy. Gọi tâm buông lung muốn 
làm gì làm là Phật, là tâm tự tại là đọa sâu?

Do đó phải khéo nhận được thâm ý của Phật.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Đại Bồ T á t do g iữ  g ìn  ba tụ  tịn h  giới, 
thực hành  sáu ba la  m ậ t mới thành  được P hật 
đạo. H iện nay kh iên  người học ch ỉ cần quán tăm, 
chẳng tu  giới hạnh  làm  sao thành  Phật?
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Đáp  .ế B a tụ  tịn h  giới đó tức ngăn g iữ  tâm  ba 
độc thành  được vô lượng th iện  tụ. Tụ tức là  gom  
nhóm  hội họp. Vô lượng p h á p  lành  đó gom nhóm  
khắp  ở nơi tâm, cho nên gọi là  ba tụ  tịn h  giới.

Còn sáu ba la  m ật tức là  tịn h  sáu căn.Tiếng  
Â n độ gọi là  ba la  m ật, còn Trung hoa gọi "đáo bỉ 
n g ạ n ” tức đen bờ kia.

Do sáu căn thanh  tịn h  chẳng d ính  sáu trần, 
qua được sông ph iền  não đên bờ bô đề, nên gọi là  
sáu ba la mật.

Đây là phá tướng ba tụ tịnh giới và sáu ba la mật ở 
ngoài đế mình xoay trỏ về tự tâm, đó là gốc.

Ba tụ tịnh giới là ba nhóm giới của Bồ tát, tức là 
dứt tấ t cả điều ác, làm tấ t cả điều lành, độ tất cả chúng 
sanh. Ớ đây, Tố nói ba tụ tịnh giối là ngăn giữ tâm ba 
độc, cốt là xoay trở về nơi tự tâm là chính. Mình nghe nói 
ba tụ tịnh giói rồi cứ dứt các điều ác bên ngoài, tu các 
điều lành bên ngoài, độ chúng sanh bên ngoài, mà trong 
này không độ, thì độ một lúc rồi phiền não, tức còn cái 
ngã trong này. Độ chúng sanh là phải độ chúng sanh 
tâm. Chúng sanh tâm được độ rồi thì chúng sanh bên 
ngoài mới được độ. Cứ lo độ bên ngoài mà không độ bên 
trong thì chạy theo ngọn ngành. Cho nên tu nếu không 
rõ được tâm thì tu dễ mác kẹt.

Như vậy ba tụ tịnh giối là ngăn dẹp tâm ba độc. Ba độc 
tham sân si mà sạch hết tức là thành tựu ba tụ tịnh giới.
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Ba la mật tức là thanh tịnh ngay sáu căn này. Sáu 
căn thanh tịnh thì qua được sông phiền não đến bờ bồ 
đề, tức đến bò kia. Bờ kia là ỏ đâu?

Neu hiếu theo chữ nghĩa, bờ này là bò sanh tử, phải 
dứt sạch bờ này đế đến bờ kia, thì bờ này bờ kia như vậy 
có phải là ba la mật chưa? Bỏ đây láy kia, tâm lấy bỏ còn 
nguyên sao gọi ba la mật? Phải rõ chính ngay nơi sáu 
căn là bò này, cũng ngay nơi sáu căn là bờ kia.

Ngay sáu căn mà duyên theo sáu trần bên ngoài 
tức là bờ này, bờ sanh tử. Còn ngay sáu căn đói sáu trần 
mà không dính, không nhiễm là bờ kia. Đó mới là chỗ tu 
chân thật.

Đây là phá cái hiếu kẹt trên danh từ.
Neu ngay nđi sáu căn này mà thuần chân thì 

thấy nguyên vẹn là thấy, nghe nguyên vẹn là nghe, 
không niệm kia đây, ngay đó thành ba la mật.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Theo n h ư  lời k ỉn h  nói ba tụ  tịnh  gỉới đó là: 
the đoạn dứ t tấ t cả điều ác, thề tu  tấ t cả điều lành, 
thê độ tă t cả chúng sanh. Hiện nay ch ỉ nói ngăn dẹp 
tăm  ba độc há  chang trá i với văn nghĩa sao?

Đáp: Lời P h ậ t nói đó là  lời chăn thật. Đ ại Bồ 
tá t nhăn  ở trong thời quá k h ứ  k h ỉ tu  hành  đồi với 
ba độc p h á t ba d iều thệ nguyện: g iữ  g ìn  tấ t cả tịnh  
giới đối với tham  độc; thệ đoạn dứ t tấ t cả điều  ác,
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thường tu  tấ t cả đ iều lành  dối vối sân độc; thệ độ 
tã t cả chúng sanh nên thường tu  tuệ dối với si độc.

Do g iữ  g ìn  ba th ứ  tịn h  pháp: giói, đ ịnh , huệ  
đó cho nên hay vượt khỏi ba độc k ìa  m à thành  
được P hậ t đạo. Vì các đ iều ác đ ã  tiêu  d iệ t gọi là  
đoạn. Do hay g iữ  g ìn  ba tụ  tịn h  giới th ì các điều  
lành  được đầy đủ, đó gọi là  tu. Do hay đoạn ác tu  
th iện  ắ t là  m uôn hạnh  được thành  tựu, tự  và tha  
đều được lợi, cứu g iúp  tấ t cả chúng  sanh  gọi là  
giả i thoát.

Ả t biêt rõ chỗ tu  giới hạnh  đó chẳng lìa  nơi 
tâm. Neu tự  tâm  tha n h  tịn h  ắ t tấ t cả cõi P h ậ t đều  
được thanh  tịnh. Cho nên k ỉn h  nói: 'Tâm  nhơ th ì 
chúng sanh nhơ. Tâm  sạch th ì chúng  sanh sạch. 
Muốn được cõi P hậ t th ì p h ả i sạch dược tăm  m ình. 
Tùy tâm  m ình  sạch th ì cõi P hậ t đều sạch ."B a  tụ  
tịnh  giới tự  nhiên được th à n h  tựu.

Tổ giải thích rõ, do đối vói ba độc mà các Đại Bồ tát 
thành tựu được ba tụ tịnh giói chứ không gì khácỗ Nếu 
tu sạch được ba độc thì được ba tụ  tịnh giói, thành Phật 
đạo. Các điều ác tiêu diệt gọi là đoạn. Giữ gìn ba tụ tịnh 
giói, được các điều lành gọi là tu. Như vậy góc tu hành 
các giới hạnh cũng không lìa nơi tâm, từ tâm mà tu. 
Ngoài tâm mà tu là tu hình thức bên ngoài. Đó là khiến 
mình phá tưóng hình thức bên ngoài trỏ về nơi tự tâm. 
Tâm thanh tịnh thì tấ t cả cõi Phật tịnh. Tâm không
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thanh tịnh dù cho mình có lo thanh tịnh, trang nghiêm 
bên ngoài mà củng không được thanh tịnh.

Bởi vậy ngài Bàn Khuê có một lần ngài nhận một 
số người cùi vào ỏ trong Tăng chúng rồi truyền giới cho 
họ. Đích thân Ngài gội đầu cạo tóc cho họ. Tình cờ có một 
nhà quý tộc đến. Ông là lãnh chứa trong vùng và ông 
chính là người cất thiền viện Ngài đang ở. Ông thấy vậy 
thì ghê lắm nên vội vàng múc một chậu nước mang đen 
cho Ngài rửa tay. Khi ông đem chậu nước đến, ngài Bàn 
Khuê từ chối bảo rằng: "Chính sự ghê tỏm của ông còn 
bấn hơn những vét thương của họ nữa".

Đe thấy rằng nhơ không phải ỏ bên ngoài mà chính 
tâm phân biệt là đã nhơ rồi, nó nhơ từ trong tâm. Cho 
nên giữ giới cũng vậy. Mình chỉ lo bám chắc vào cái bên 
ngoài mà không lo giữ bên trong thì cũng là hình thức. 
Nên trong nhà Thiền nhấn mạnh, mình phải sáng tâm 
đế tu hành là như vậy.

Chính ngài Tào Sơn Bốn Tịch có một lần thượng 
đưòng nhắc:

- "Tiên sư (tức ngài Động Sơn) có nói rằng, tâm 
nghĩ là phạm giói, còn nếu được pháp vị là phá trai. Hãy 
bảo thế nào là dược vị. Neu là pháp vị Phật, pháp vị Tồ 
thỉ vừa có tâm vui mừng là phạm giói rồi. Như hiện nay 
đây nói phá trai, phạm giói là khi làm phép ba phen yết 
ma đó là sớm đã phá rồi".

Đây Tào Sơn nói, khởi tâm là phạm giói rồi. Khỏi 
tâm tức đã trái vói thế chân như. Cho nên thấy được
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pháp vị, có tâm vui mừng tức động tâm, là có sở đác tức 
phạm giới. Cho đến thọ giói Tỳ kheo phải làm phép yết 
ma ba lần là phạm giói rồi. Vì sao? Vì khỏi tâm làm.

Hiếu như vậy đế mình thấy rõ chỗ tu hành của 
mình. Luôn luôn soi sáng lại tâm mình, thay rõ từng 
tâm niệm đế sống cho chân thật, không phải chỉ trên 
hình thức bên ngoài.

Vì vậy ỏ đây là phá tấ t cả hình .thức đế sóng trỏ về 
vói nội tâm chân thật. Đó mới thực sự là biết tu. Tu như 
vậy mói thật sự là thanh tịnh. Cho nên Tố nói tâm thanh 
tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Ngài dẫn kinh Duy Ma nói: 
Muốn được cõi Phật thì phải sạch tâm mình. Tùy tâm 
mình sạch thì cõi Phật sạch. Ba tụ tịnh giói tự nhiên 
thành tựu. Còn tâm không tịnh mà theo bên ngoài lý 
luận tu là phải tịnh giối này giói khác, mà thiếu tịnh 
tâm này thì chưa đầy đủ.

Nhưng nói như vậy không phải bảo mình bỏ hết, 
không giữ giối gì. Nghe bảo giữ giói thì mình giữ giới, 
nghe nói phải phá hình thức bên ngoài giữ nơi tâm thì 
bỏ hình thức bên ngoài giữ tâm là cũng kẹt trên danh từ 
luôn. Phải hiểu "bản ý của Phật Tổ nói cái gì" để mà 
sống, chổ nghe nói bỏ thì bỏ, nghe nói giữ thì giữ, đó là 
theo ngôn ngữ danh từ. Nên nhiều người nói Tổ bảo bỏ 
hết hình thức bên ngoài, thôi mình giữ tầm được rồi, 
hình thức bên ngoài không thành vấn đề, rồi cứ sống 
thoải mái, oai nghi không cần giữ,thành ra gióng như 
không chấp hình thức mà chấp trỏ lại cái không chấp đó,
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thì cũng thành chấp như thưòng, củng không ra ngoài 
cái chấp. Dó là chỗ vi tế phải hiếu.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: Theo n h ư  lời k in h  nói th ì sáu ba la  m ậ t 
đó củng gọi là  sáu độ: tr ì giới, nhẫn  nhuc, tinh  
tân, th iền  đ ịnh , tr í  tuệ. N ay nói sáu căn thanh  
tịn h  là  sáu ba la  m ậ t thế nào được thông hiếu. Lại 
sáu độ đó nghĩa  là  thế nào?

Đáp: Muốn tu  sáu độ p h ả i tịn h  sáu căn, trước 
là hàng  p h ụ c  sáu giặc.

Hay xả  g iặc m ắt, lìa  các cảnh sắc gọi là  bố 
thí. Hay ngăn g iữ  g iặc ta i, đối với các thanh  trần  
chẳng đế cho buông lung  gọi là  tr ì giới. Hay kh u ấ t 
p h ụ c  g iặc m ũi b inh đẳng  với các m ùi hôi thơm, tự  
tạ i điêu nhu  gọi là  nhân  nhuc. Còn hay ngăn dừng  
giặc miệng, chẳng tham  các m ùi vị, ca vịnh g iảng  
nói gọi là  tỉn h  tiến. Hay hàng  p h ụ c  giặc thăn, đối 
với các th ứ  ham  m uốn xúc chạm, trong lặng  bất 
động gọi là  th iên  đ ịnh. Còn hay điều hòa giăc ý, 
chăng th u ậ n  theo vô m ình  thường tu  giác tuệ , gọi 
là tr í  tuệ.

Sáu  độ chuyên chở sáu ba la  m ậ t dụ  n h ư  
thuyên bè nó hay chuyên chở chúng sanh để đến bờ 
bên kia, cho nên gọi là  sáu  ííộể

Đoạn này To phá cái hiểu ba la mật theo danh từ,
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theo tướng bên ngoài khiến mình phải xoay về tự tánh.
Đây rõ ràng, ngay sáu căn nầy mình đi trong luân 

hồi, thì cũng ngay nơi sáu căn nay mà giải thoát. Vì sáu 
căn là chỗ luôn luôn đói tiếp sáu trần, cho nên tu là tu 
nơi sáu căn nay. Ngoài sáu căn nay mà tu pháp này 
pháp kia là quên mất căn bản.

Lục Tố ngộ củng từ chỗ này. Khi nghe kinh Kim 
Cang tói câu "Ưng vô sở trụ  nhi sanh kỳ tâm" Ngài liền 
ngộ. Nghĩa là ngay nơi sáu căn nay đối vói sáu trần mà 
không dừng, không trụ  gì hét thì ngay đó chính là bản 
tâm thanh tịnhẵ

Tỗ giải thích, "độ" nghĩa là chuyên chở, sáu ba la 
mật dụ cho thuyền bè, tức là sao? Như thuyền bè tạm 
thời qua sông mà thôi, chưa phải là chỗ thật. Sáu ba la 
mật chưa phải là chỗ cứu cánh. Mình phải sóng trọn vẹn 
trở lại tự tánh mới là chân thật, bám trên sáu ba la mật 
sanh hiếu thì cũng còn kẹt trên phương tiện lập ra, 
chưa phải thật.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: K ỉnh nói rằng Đức Thích Ca N h ư  L a i kh ỉ 
làm  Bồ Tát, N gài từng uống ba đấu  sáu thăng  
cháo sữa mới thành  P h ậ t đạo. Trước nhân  uống  
sữa, sau mới chứng P hật quả, th ì đău  ch ỉ quán  
tâm  m à được g iả i thoát?

Đáp: Thành P hậ t n h ư  trên, lời nói đâu  có h ư



ĐẠT MA TỔ Sư LUẬN 308

dối, hẳn  là nhân  uống sữa, sau mới th à n h  Phật. 
Nói uống sữa đó là  có ha i thứ: Món ăn của P h ậ t đó 
chang p h ả i là  th ứ  sữa bất tịn h  của thế gian, m à  
ch ính  là  sữa p h á p  th a n h  tịnh. Ba đấu là  ba tụ  
tịnh  giới, sáu thăng  là  sáu ba la  mật. Tuy thành  
P hật dạo, do uông sữa p h á p  thanh  tịn h  n h ư  thế  
môi chứng P h ậ t quả, nếu nói N h ư  Lai hay uống  
th ứ  sứa bò tanh  hôi bât tịn h  hòa hợp của thế g ian  
đău chang là  rấ t chê bai lầm  lẫn? Chăn n h ư  tự  là  
k im  cang bât hoại, là  p h á p  thân  vô lậu, lìa  hắn  
các th ứ  khố thê g ian  th ì đâu  có cần th ứ  sửa bất 
tịn h  như thế đế làm  no được đói k h á t?

Lời k in h  nói là  bò đó chang có ở cao nguyên, 
chang có ở dưới thăp  ướt, chang có ăn  trấu  cám  
lúa  m ạch , chang có đong bọn với bò cái, th â n  của  
bò đó m àu vàng chói. Bò đó tức P h ậ t Tỳ-lô- giá- na, 
dùng  đạ i từ  bỉ thương xó t tấ t cả nên ở trong p h á p  
thế thanh  tịn h  m à p h á t ra  sữa Pháp vi d iệu ba tụ  
tịn h  giới, sáu ba la  m ật, đế nuôi nấng  tấ t cả người 
câu g iả i thoát. Bò chân tịn h  n h ư  vậy và th ứ  sữa  
thanh  tịn h  đó, chang những Như Lai uống đó m à  
được thành  đạo, tă t cả chúng sanh nếu hay uống  
được th ì củng đều th à n h  Vô Thương Chánh Đ ẳng  
Chánh Giác.

Đây là phá hiểu lầm trên chữ nghĩa. Nghe nói Phật 
trưóc khi thành đạo uống bát cháo sữa của cô gái dâng
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lên, sau đó mới thành Phật. Người hỏi chấp việc hữu vi 
đó mà không hiểu ý chân thật nên lầm lẫn mổi hỏi Tố.

To đáp rằng, lời đó không hư dối nhưng phải hiểu 
uống sữa đó là thứ sữa gì, chứ uống sữa bò mà thành 
Phật thì chắc là khỏi cần phải tu. Sữa đó chính là sữa 
Pháp thanh tịnh. Ba đấu sáu thăng đó chính là ba tụ 
tịnh giói và sáu ba la mật.

Tỗ dẫn rõ, chân như đó là tự tánh kim cang bất hoại, 
cũng gọi pháp thân vô lậu, nó lìa hẳn tất cả khố thế gianể 
Còn bò đó là Phật Tỳ-lô-giá^na tức pháp thân, từ đó mà 
phát xuất ra ba tụ tịnh giới và sáu ba la mật. Người sống 
được trọn vẹn trong đó thì thành đạo Vô thượng Bồ đề.

Đây ngầm chỉ là phải "đạt ý quên lời". Đọc kinh 
nhất là kinh Đại thừa phải đạt ý quên lời là như vậy, 
nếu hiểu trên chữ nghĩa dễ hiếu lầm.

Cần phải nhận rõ pháp thân chân thật, sống cho 
trọn vẹn, viên mãn trong pháp thân đó thì mói thành 
tưu. Còn nếu theo tưóng tạo tác vô thường của thế gian 
thì trái xa thôi. Dù cho lên Hy mã lạp sơn để tìm cho 
được loại bò thuần này lấy sữa uống, cũng không thế 
như vậy mà được thành Phật. Phá tưổng là thế đó.

CHÁNH VẤN:

Hỏi: Trong K ỉnh có nói rằng, P h ậ t kh iến  
chúng sanh p h ả i tu  sửa g ià  lam, đúc tạc h ình  
tượng, thắp  hương, rả i hoa, đốt đèn ngày đêm  sáu
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thời nhiều  tháp  hành  đạo, tr ì trai, lễ^bái, mọi th ứ  
công đức n h ư  vậy đều được thành  P hậ t dạo . Còn 
nếu ch ỉ quán tâm  thảy nhiếp hết các hạnh, nói 
việc n h ư  thế lý đáng  là  h ư  dố iĩ

Đáp: Lời P hật nói trong k ỉn h  có vô lượng 
phương tiện. Do tấ t cả chúng sanh độn căn yếu kém  
nên chẳng tỏ ngộ được nghĩa  sâu xa. Do đó m à  
mượn hữu vỉ dế dụ  cho vô vi. N eu chẳng tu  hanh  ở 
bên trong, ch ỉ càu bên ngoài đe mong mỏi được 
phước th ì không có lẽ ấy. Nói g ià  lam  đó là  tiếng Ẩn  
độ, còn Trung Quắc dịch là  'Thanh  tịnh  đ ịa" tức là  
đấ t thanh  tịnh. Nếu trừ  hẳn ba độc, thường thanh  
tịnh  sáu căn, thân  tâm  dược trong lặng, trong  
ngoài được thanh  tịn h  đó gọi là tu  sửa g ià  lam.

Còn đúc tạc h ìn h  tượng tức là  tấ t cả chúng  
sanh câu P h ậ t đạo p h ả i tu  các g iác hạnh  phỏng  
theo chăn dung  diệu tưởng của N h ư  Lai, há  khiến  
m ình đúc tạc đồng vàng đó m à thành. Thế nên  
người cầu g iả i thoá t lấy thân  làm  đèn, lấy pháp  
làm  lửa, lây tr í  tuệ làm  thợ  khéo, ba tụ  tịn h  giói, 
sáu ba la  m ậ t lây làm  khuôn  đúc , nấu  chảy chân  
n h ư  P h ậ t tánh  ở trong thân  để khắp  vào trong  
khuôn tâ t cá giới lu ă t đúng  n h ư  lời dạy m à văng  
làm, không dề lọ t hở m ột chú t th ì tự  nhiên  thành  
tựu  được chân dung.

N ghĩa  là  sắc thân  rốt ráo thường trụ  vi diệu  
đó chẳng p h ả i là  p h á p  hữu vi bại hoại. Nếu người
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cầu đạo chẳng hiểu  được đúc tạc chân dung  n h ư  
thế, y  cứ  vào đâu liền nói là  công đức.

Còn n h ư  thắp  hương đó chẳng p h ả i là  th ứ  
hương hữu tướng của thế g ian  m à ch ính  là  hương  
chánh p h á p  vô vi, nó xông ướp các th ứ  ác nghiệp  
vô m ình hôi nhơ kh iến  cho tấ t cả đêu tiêu  diệt.

Hương chánh p h á p  đó có năm  th ứ :
Một là  hương giới, ngh ĩa  là  nó hay đoạn trừ  

các điều ác, hay tu  các điêu lành.
H ai là  hương định, nghĩa  là  tin  sâu đạ i thừa  

tăm  không thối chuyến.
B a  là hương tuệ, nghĩa  là thường ở nơi thân  

tăm  tự  quán sá t ở bên trong  ế
Bốn là  hương g iả i thoát, nghĩa  là  hay đoạn  

trừ  tấ t cả các vô m inh  trói cột.
N ăm  là hương g iả i thoát trì kiến, nghĩa  là  

quán chiếu thường sáng tỏ thông suôt không ngại.
N ăm  th ứ  hương n h ư  thế nghĩa  là  hương toi 

thượng, thế g ian  không g ì sánh kịp.
P hậ t kh ỉ còn ở đời kh iến  các đệ tử  dùng  lửa  

tr í  tuệ đôt hương quỷ vô g iá  n h ư  thê đê cúng dường 
mười phương chư  Phật. Còn chúng sanh thời nay  
chẳng có h iểu được nghĩa  chân th ậ t của Như Lai, 
ch ỉ đem  những th ứ  hương vậ t chấ t của thế g ian  
n h ư  trầm  đàn, huân  lục... m à hy vọng được phước 
báo th ì làm  sao được ?

R ả i hoa đó nghĩa  cũng n h ư  thế, nghĩa  là
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thường nói chánh pháp, các th ứ  hoa công đức làm  
lợi ích cho loài hữu tình , rả i đến tẫ t cả, đồi với 
tánh  chăn n h ư  đó m à th í  khắp  trang  nghiêm. Hoa 
công đức này là  chỗ P h ậ t khen  ngợi, rốt ráo 
thường trụ  không có lúc nào héo tàn  .

Nếu người rải được hoa như thế thì được 
phước vô luỢng. Còn nếu n h ư  nói N h ư  Lai kh iến  
chúng sanh chặ t đứ t những lụa  dẹp, làm  thương  
tôn đên cỏ cây lấy đó m à rải hoa th ì không có lẽ ấy. 
Bởi vì sao?

Người g iữ  g ìn  tịn h  giâi th ì đối với các th ứ  
sum  la  vạn tượng ở trong trời đ ấ t chẳng cho xúc  
phạm . Lâm  p h ạ m  còn m ăc tội lớn, huống nữa là  
nay cố hủy p h ạ m  tịn h  giới làm  thương tẳn đến vạn  
vật đế cầu phước báo, m uốn lợi ích trở lạ i thành  
tốn giảm , há  có đúng  sao?

Còn đèn trường m inh  đó tức là  tăm  chánh  
giác, lấy giác sáng tỏ dụ  cái đèn. Cho nên tấ t cả  
người cầu đạo g iả i thoá t lấy thăn  làm  đế đèn , tâm  
làm  tìm  đèn, thêm  các giới hạnh  lấy đó làm  dầu. 
T rí tuệ sáng suất dụ  cho lửa đèn. P hải đốt đèn giác  
chăn chánh n h ư  thê đê chiêu p h á  tấ t cá vô m ình  si 
ám, hay đem  p h á p  này lần  lượt kh a i th ị cho nhau  
tức là  m ột ngọn đèn moi cho trăm  ngàn ngọn đền. 
Do đèn được mòi cháy tiếp luôn m à đèn đền cháy 
vô tậ n  cho nên gọi là  trường m inh.

ơ  thời quá k h ứ  có Đức P h ậ t tên là  N hiên
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Đ ăng nghĩa  củng như thê.
Chúng sanh ngu si chang có hiếu dược lời nói 

phương tiện của N h ư  Lai, cứ  m ột bê lo thực hành  
cái h ư  dối, chấp trước hữu vi, bèn dốt đèn dâu  của  
thế g ian  dể chiếu soi nơi phòng trống, bèn gọi là  y  
theo lời dạy, há  chang lầm  ư?

Bởi vì sao? P hật phóng một luồng ánh  sáng  
nơi g iữa chặn mày, trên hay chiêu suôt cả một 
m uôn tám  ngàn thế giới th ì há  nhờ cái đèn dâu  
n h ư  thế m à làm  lợi ích ? Xét rõ kỹ càng lý này th ì 
th ậ t là  chẳng đúng.

ở  đây người hỏi đem việc làm hữu vi (đúc tạc hình 
tượng, thắp hương, rải hoa...) ra hỏi.

Tỗ đáp, ý muốn cho mình từ cái hữu vi đó xoay trỏ 
về vô vi. Ngài nói rằng, lời Phật nói đó có muôn ngàn 
phương tiện để dẫn dắt chúng sanh, nhất là những 
chúng sanh căn cơ chậm lụt, yếu kém không thê hiêu 
được nghĩa thâm sâu thì phải mượn những việc hữu vi 
để dụ cho vô vi.

Cho nên ồ đây già lam là chỉ cho đất tâm thanh 
tịnh mổi là cái gốc, nếu trừ được ba độc, thanh tịnh sáu 
căn, trong ngoài thanh tịnh thì gọi là tu sửa già lam.

Còn đúc tạc hình tượng là chúng sanh cầu Phật đạo 
phải tu giác hạnh y theo giác của Phật, tu cho đúng như 
vậy, không phải chỉ dùng vàng đồng đế đúc thành mà 
thôi. Nói rằng nấu chảy chân như Phật tánh khắp vào
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khuôn tấ t cả giói luật, tức là chân như Phật tánh đó làm 
sao cho nó hiện hết trong tấ t cả giới luật. Mọi hành động 
oai nghi đều hiến bày chân như Phật tánh đó. Như vậy 
mổi gióng được đửc tưống của Phậtỗ

Neu theo lời dạy mà vâng làm không để lọt hỏ một 
chút nào thì thành tựu được tượng chân dung, tức khé 
hợp pháp thân Như Lai. Cho nên sác thân rốt ráo 
thưòng trụ  vi diệu đó chẳng phải là pháp hữu vi bại 
hoại. Vì vậy, ngài Triệu Châu mói nói: "Phật gỗ chẳng độ 
được lửa. Phật vàng chẳng độ được lò đúc. Phật đất 
chẳng độ được nước". Những vật đó là tướng vô thường. 
Neu ngưòi cầu đạo chẳng hiểu được nghĩa chân thật 
này, chỉ lo y theo tướng hữu vi vô thường bên ngoài đó 
thì làm sao thành tựu được chỗ chân thật này? Đó là 
muốn cho mình phải sống trỏ về trong tự tánh, nghĩa là 
từ tưóng hữu vi phải soi trở về cái vô vi để quên công phu 
tạo tác ở bên ngoài.

Thắp hương cũng vậy, phải là thứ hương chánh 
pháp vô vi, có năm thứ (như kể trong chánh văn), không 
phải là hương hữu tưóng của thế gian. Phật khiến đệ tử 
dùng trí tuệ đốt hương quý này để cúng dường chư Phật. 
Chúng sanh thòi nay không hiểu, đem hương vật chất của 
thế gian mà hy vọng cầu phưốc vô vi làm sao được, dù có 
cũng là phước hữu vi, không phải phưóc vô vi chân thật.

Còn tán hoa là thường nói chánh pháp, các thứ hoa 
công đức lợi ích hữu tình, rải đến tấ t cả, nghĩa là đối với 
chân như mà thí khắp trang nghiêm. Rải hoa như thế
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thì phưóc vô lượng, còn nếu nói Phật bảo chúng sanh 
chặt cây mà rải hoa, thương tốn cỏ cây thì không có lẽ 
ấy. ớ  đây To muốn dẫn mình trỏ về trong vô vi. Ngài 
dẫn giói luật của Thanh Văn, trong đó người giữ gìn tịnh 
giói đói vói sum la vạn tượng không được xúc phạm, làm 
phạm thì mắc tội huống là cầu phước. Vì vậy mà trong 
luật có câu chuyện vị Tỳ kheo bị ăn cướp lấy cỏ quấn mà 
vẫn ngồi đó hoài không dám bứt ra.

Đây khiến mình rải hoa là cốt từ tâm chân thật 
hiện ra. Nếu chỉ mượn hoa bên ngoài đế cầu phưóc thì 
chưa đủ, nhiều khi còn sanh lỗi lầm. Như mình lựa hoa 
thật tươi, thật đẹp để đem cúng, tâm đó cũng tốt, nhưng 
lỡ có ai đó đụng đến thì sanh phiền não, là hết thanh 
tịnh.

Cũng vậy, đốt đèn trưòng minh tức là tâm chánh 
giác thưòng luôn luôn giác sáng tỏ rõ, rồi đem cái giác 
của mình khai thị nhắc nhỏ cho người khác cũng giác 
được như vậy. Người khác lại đem chỉ dạy nhắc nhở cho 
người khác nữa. Vậy là tiếp tục sáng mãi, sáng mãi nên 
mói gọi là trưòng minh. Còn chỉ đôt đèn thê gian bên 
ngoài thì nó sáng một lúc rồi cũng tăt, không thê gọi 
"trường minh" .

Tổ dẫn kinh nói, Phật phóng một luồng ánh sáng 
nơi giữa chặn mày soi suốt cả một muôn tám ngàn thê 
giới (trong kinh Pháp Hoa), há đèn dầu mà làm được? 
Đây muốn nói phải dùng ánh sáng trí tuệ mà soi sáng thì 
nó mới sáng được. Hiểu như vậy mói tháy được ý Phật
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dạy chân thật để mình không kẹt trên tướng hữu vi.
Chính chỗ này, nhiều ngưòi hiểu trên chữ nghĩa 

cũng lầm luôn. Kinh nói Phật phóng một luồng ánh sáng 
mà soi suốt cả một muôn tám ngàn cõi ỏ phương Đông, 
soi cả địa ngục và cõi Trời khiến chúng sanh đều thấy 
nhau, thì đó là ánh sáng gì? Đó là cái khéo của kinh 
muốn nhác mình nhận ra trí tuệ nó luôn hằng hữu nơi 
chính mình mà mình quên. Xưa Phật phóng ánh sáng, 
bây giờ nói theo nhà Thiền mình có phóng được hay 
không? Bây giờ mình giơ ngón tay, giơ ngón chân, có 
giông như vậy không? Cứ hiểu là phải phóng ánh sáng 
là chỉ hiêu theo chữ nghĩa thôi. Học thiền là phải thấy 
được ý linh động, sáng tạo như vậy. Ngày xưa Phật 
phóng ánh sáng người ta liền cảm nhận được lẽ chân 
thật. Bây giò giơ ngón tay lên hay giơ cây búa lên mà 
cảm nhận được thì đâu khác gì phóng ánh sáng. Thấy 
được chỗ đó thì mình cũng thấy được suốt cả trên dưới 
tròi đất không ngoài cái đó.

CHẢNH VẤN:

Lại sáu thời hành  đạo đó, nghĩa  là  ở trong  
sáu căn đối trong tấ t cả thời luôn luôn thực hành  
P hật đạo, tu  các g iác hanh  đê điêu p h u c  sáu căn  
luôn luôn chẳng bỏ, gọi là  sáu thời.

Còn nhiêu tháp  hành  đạo đó, là  thân  tâm, p h ả i 
khiên  cho giác tuệ nó vòng quanh luôn ở nơi thân
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tâm  niệm  niệm  chẳng dừng, gọi là  nhiễu  tháp.
Bậc Thánh ở thời quá kh ứ  thực hành đạo này 

m à đến N iết Bàn. Người thế gian thời nay chẳng hiểu 
được ỷ này, từng chẳng có thực hành ở bên trong, chỉ 
chấp ở bên ngoài m à cầu, đem thân vật chât này 
nhiều tháp thế gian, ngày đêm luống tự  nhọc nhằn, 
m à đoi với chân tánh không có chút lợi ích.

L ạ i tr ì tra i là  p h ả i h iếu  được Zýẽ Chẳng đ ạ t 
được lý này rấ t là  luống uông. Trai là  "tê", nghĩa  
là  đ iều ch ỉnh  thăn  tăm  chẳng cho tán  loạn. Trì 
tức là g iữ  g ìn , nghĩa  là dối với các giới hạnh  đúng  
n h ư  p h á p  m à g iữ  gìn, hẳn  là  p h ả i bên ngoài th ì  
ngăn g iữ  sáu tình, bên trong là  dẹp ba độc, siêng  
năng tỉn h  giác, thanh  tịn h  thân  tâm . Rõ trọn được 
nghĩa  n h ư  thế gọi là  tr i trai.

L ạ i tr ì tra i là  việc ăn  có năm  th ứ :
Một là  món ăn  "pháp hỷ thực", nghĩa  là  g iữ  

theo chánh p h á p  vui vẻ m à văng làm.
H ai là  món ăn  "thiền duyệt thực", ngh ĩa  là  

trong ngoài lắng lăng, th â n  tâm, vui thích.
B a là  món ăn  của nỉệm-"nìệm thực", nghĩa  là  

thường nhở nghĩ chư Phật, tâm và miệng tương 
ứng tức khế hộp nhau.

Bấn là món ăn  của n g u y ệ n -"nguyện thực", 
nghĩa là  đ i đứng nằm  ngồi thường cầu nguyện lành.

N ăm  là  món ăn  "giải thoá t thực'\ ngh ĩa  là  
tâm  thường thanh  tịn h  chẳng nhiễm  tục trần.
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Như vậy năm  món ăn  nầy gọi là  tra i thực.
N êu có người chang ăn  năm  món ăn thanh  

tịn h  n h ư  thế m à tự  nói là  tr i tra i th ì không có lẽ 
ăy. Chỉ đoạn món ăn của vô m ình, nếu ăn  liền xúc  
chạm  đến th ì gọi là  p h á  trai. N eu có p h á  th ì làm  
sao được phước?

ơ  thế gian, người mê chẳng tỏ ngộ được lý 
nay, thăn  tâm  cứ  buông lung  làm  mọi đ iều ác, 
buông thả  theo tìn h  tham  dục chẳng sanh hả thẹn , 
ch ỉ đoạn món ăn  ở bên ngoài tự  gọi là  tr ì tra i ắ t  
không có việc ấy.

Còn lê bái đúng  n h ư  p h á p  cần phải: ở trong lý 
thê sáng tỏ, sự  th ỉ tùy bên ngoài m à quyền biến. Lý 
có 'Tiành tàng", nghĩa  là  có kh ỉ làm  có kh ỉ ẩn, 
không cô đ ịnh. L ãnh  hội được nghĩa  này mới gọi là  
y theo p h á p  .

Lê đó tức là kính, bái đó tức là phục, nghĩa là cung 
kính chân tánh, khuất phục vô m inh gọi là lễ bái.

Neu hay ác tìn h  hằng  dứ t được, luôn còn niệm  
th iện  tuy chẳng h iện tưởng, gọi đó là  lễ bái, tưởng  
đó tức là  p h á p  tướng.

Thế Tôn m uốn kh iến  cho người thế tục tỏ bày 
được lòng kh iêm  hạ củng vì lễ bái, nên khom  cúi 
thăn  bên ngoài đế ch ỉ bày cung k ín h  bên trong, 
nêu cái bên ngoài đế sáng tỏ cái bên trong, tánh  
tướng khê hỢp nhau.

N êu chăng thực hành  lý pháp, ch ỉ chấp bên
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ngoài m à cầu, bên trong cứ  buông lung  săn si, 
thường làm  ác nghiệp. Thỉ bên ngoài tức nh iên  ch ỉ 
làm  luống nhọc thân  tướng, dối h iện  oai nghi, 
không thẹn với bậc Thánh, lạ i luồng g ạ t người 
p h à m  th ì chẳng khỏi luân  hồi, há  làm  th à n h  công 
đức?

Đây là nói về sáu thòi hành đạo, Tỗ cũng quy về 
sáu căn. ở  nơi sáu căn luôn luôn thực hành giác tỉnh, 
không ròi không bỏ mối gọi là sáu thòi.

Hiểu pháp tức chỉ nơi thân tâm nầy giác luôn luôn, 
niệm niệm không dừng. Mình bây giờ không hiêu được 
lý nầy, chỉ lo nhiễu tháp bên ngoài mà không thực hành 
bên trong. Điều đó chỉ làm nhọc nhằn thân tâm vô ích, 
đôi khi còn thối tâm, (vì có khi đi một hơi mệt đổ mồ hôi, 
lại thêm phiền não), hoặc khởi kiêu mạn thây ta hành 
đạo nhiều. Đó là sanh bệnh.

Trì trai ở đây không phải là ăn chay giữ giới thôi, 
mà phải đạt lý. Nghĩa là phải điều chỉnh thân tâm 
chẳng cho tán loạn. Tức là phải giữ gìn thân tâm ở bên 
trong, ngăn lục tình ở bên ngoài, luôn luôn tỉnh giác 
không gián đoạn, giữ gìn thân tâm đúng pháp luật
không lỗi lầm.

Tỗ còn dẫn năm thức ăn của trai thực. Đe thấỵ trai 
thực không phải là ăn những món ăn bên ngoài, ơ  đây 
Ngài gọi là "dối hiện oai nghi, luống gạt kẻ phàm". Phải 
luôn tỉnh biết không mê, vừa có niệm mê là trái. Nên
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Ngài nói, nếu chẳng ăn năm món ăn thanh tịnh nầy mà 
nói là trì trai thì không có lẽ ấy, vừa có xúc là phá trai 
rồi. Ví như ăn món đậu hủ, vừa có xúc là phá trai, nghĩa 
là lưỡi xúc vói vị trần liền có động niệm, có ngon dỏ tức 
là phá trai.

Còn lễ bái cũng phải đúng như pháp mà lễế Tức là 
phải sáng tỏ lý thế bên trong, sự bên ngoài thì quyền 
biến mà không có chấp, có khi hành có khi ẩn (tàng). 
Căn bản của lễ bái là kính phục, tức cung kính chân 
tánh, khuất phục vô minh, thường dứt ác tình, luôn còn 
thiện niệm. Nếu không, chỉ lễ bái tướng bên ngoài thì 
không đủ nghĩa.

To lại dẫn, Thế Tôn vì muốn khiến người thế tục 
bày tỏ lòng khiêm hạ nên khom cúi bên ngoài, tỏ bày 
cung kính bên trong, tức nêu cái bên ngoài để sáng tỏ cái 
bên trong, tánh tưóng mới khé hợp. Nếu không hiểu 
được như vậy, chỉ làm bên ngoài, bên trong buông lung 
sân si, thưòng làm nghiệp ác, không nhiếp tâm. Đó là giả 
dối bên ngoài mà trong thì đầy ngã mạn. Như thế là 
không đúng nghĩa, không đúng lý. Phải biết, lễ là mình 
phải quên cái ngã này mới thấu được cái chân thật kia. 
Hiểu như vậy mới thấy ý nghĩa của lễ bái, là nhằm 
khiến cho mình dẹp trừ tâm ngã mạn.

Chính vì vậy Lục Tổ mói quỏ ngài Pháp Đạt, đến lễ 
Tổ mà đầu không sát đất. Vì Pháp Đạt nghe danh Lục 
Tổ mà chưa biết, đến lễ là bát buộc, gượng làm vậy thôi, 
nghĩ mình là ông Thầy lâu năm rồi, tụng Pháp Hoa đến
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ba ngàn bộ - là cả một sự nghiệp nên lễ thì lễ mà chưa 
phục. Tố thấy biết liền, mổi hỏi :

- Ông chắc có chứa sự nghiệp gì ?
Ông nghe hỏi đáp liền :

- Con từng tụng ba ngàn bộ Pháp Hoa
Lục Tố biết ngay, Ngài mói quở :
- Ông lễ mà còn ngã mạn, đầu không sát đất, tụng 

kinh mà còn có ta thì tội liền sanh, quên ta thì phước 
không sánh.

Như vậy đế rõ ý nghĩa lễ là thấp mình, quên cái 
ngã nầy mói thấy được cái chân thật kia.

Mình học thiền phải chú ý. Nhiều người nói tu 
thiền hiếu tâm được rồi, còn hình thức không cần. Đâu 
biết đã ngầm mang ngã mạn trong đó, mà đã có ngã mạn 
thì dễ làm chướng đạo. Nên ỏ đây phải quên tướng hữu 
vi bên ngoài đế sống trở về với vô vi. Mình thấy được lẽ 
thật thì mọi việc làm đều có ý nghĩa.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: N h ư  trong k ỉn h  Ôn T hất có nói : "Tắm 
rửa chúng Tăng th ì được phước vô lượng”. Đây là  
y cứ  sự  pháp, công đức mới thành. Thê nào là  quán  
tâm  m à có thế tương ưng?

Đáp: Tắm rửa chúng tăng  đó chang p h ả i là  
việc hữu vi của thế gian. The Tôn ch ính  vì các đệ 
tử  m à nói k ỉn h  Ôn T hấ t m uốn kh iến  cho thọ trì
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p h á p  tắm  rửa, cho nên mượn việc của thế g ian  m à  
th í  dụ  cho chân tông, ngầm  ấn  bảy việc công đức 
cúng dường. Bảy việc đó là  thế nào  ế?

Một là nước sạch, ha i là lửa đốt, ba là  chất 
tay, bốn là cành dương, năm  là  tro sạch , sáu là  
dầu thoa, bảy là  y trong.

D ùng bảy p h á p  nay dụ  cho bảy sự. Tất cả 
chúng sanh do bảy p h á p  nay tắm  rửa trang  
nghiêm  m à hay trừ  được tâm  độc cấu uế vô m ình. 
Bảy việc đó là:

Một tức là  tịn h  uế, rửa sạch những điều cấu  
uế nhơ nhớp, giong n h ư  là nước sạch rửa những  
bụi nhơ.

H ai là tr í  tuệ quán sá t trong ngoài, giống như  
lửa đôt hay làm  nóng nước sạch.

Ba là  p h â n  biệt lựa bỏ đ iều ác, giống n h ư  chất 
tay hay rửa sạch những bỢn nhơ.

Bôn là chăn th ậ t đoạn trừ  những vọng tưởng, 
giống n h ư  cành dương hay làm  sạch miệng.

N ăm  là chánh tín  quyết đ ịnh  không có nghỉ 
ngờ, giống n h ư  tro sạch xoa thăn  hay trừ  phong.

Sáu  là  nhu  hoà nhẫn  nhục, giống n h ư  dầu  
thoa làm  trơn láng  da  dẻẻ

Bảy là  hô thẹn ăn  năn  các nghiệp ác, giống  
n h ư  là y trong ngăn che thân  h ìn h  xấu  xí.

Bảy p h á p  n h ư  trên đó ch ính  là ỷ nghĩa  b í m ậ t 
ở trong kỉnh.
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Như L ai ch ính  vì các vị Đại thừa  lợi căn mà  
nói, chang p h ả i vì hạng  p h à m  p h u  tr í  nhỏ kém  
hèn. Do đó người h iện nay không có thế tỏ ngộ. Còn 
Ôn T hấ t tức là  thân.

Do đó, lấy lửa tr í  tuệ m à đôt làm  ăm  nơi nước 
ấm  tịn h  giới đế tắm  rửa trong thân, th ì chtín n h ư  
P hậ t tánh  thọ tr ì bảy p h á p  nay dùng  tự  trang  
nghiêm  m ình.

Chính các vị Tỳ kheo thông m inh  thượng tr í  
đều tỏ ngộ được Thánh ý đúng  n h ư  lời nói m à tu  
hành, công đức được th à n h  tựu  đêu lên được 
Thánh quả.

Còn chúng sanh thời nay không có lường biêt 
được việc dó, đem nước thế g ian  m à rửa thăn  vật 
chấ t nay tự  cho là  y theo Kỉnh, há  chang p h ả i là  
lầm  sao? Hơn nữa, chân n h ư  P h ậ t tánh  chang  
p h ả i là cái thăn  phàm , p h iên  não bụi nhơ xưa nay  
là  không tướng, há  có thế đem nước vậ t châ t nây 
m à rửa thân  vô vi? Việc chang có khê hợp th ì làm  
sao m à ngộ đạo ?

Neu m uốn cho thăn  được sạch th ì p h ả i quán  
thân  nay vốn nhân  nơi tham  dục băt tịn h  m à sanh, 
hôi nhơ dẫy đầy, trong ngoài tràn  trê. N êu n h ư  
rửa thân  nay đế cầu cho nó sạch th ì củng giông  
n h ư  moi hào nước đều cạn hết th ì nó môi sạch. Lây 
đây đế nghiệm  th ì biết rõ, rửa bên ngoài chang  
p h ả i là  lời của P hậ t nói.
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Đoạn này nói về việc tám rửa.
Người hỏi dẫn kinh Ôn Thất nói rằng, cúng dường 

những phương tiện tắm rửa cho chứng Tăng thì được 
phưốc vô lượng. Đó là y cứ trên sự pháp thì công đức mổi 
được thành, bây giờ đây chỉ nói là quán tâm thôi làm sao 
mà hợp được?

Tố đáp rất rõ ràng. Việc tắm rửa của chúng Tăng 
không phải là đem việc hữu vi thé gian mà nói. Nhưng 
Thế Tôn chính vì những vị đệ tử nói kinh này là để 
khiến thọ trì pháp tắm rửa. Nhưng mình phải biết pháp 
tắm rửa đó là gì?

Tố dẫn sự trước, tức dùng bảy việc cúng dường chúng 
Tăng tám rửa được phước rất lớn. Nhưng Phật nói đó để 
ngầm nói lên ý sâu xa ở trong mà người thường thì không 
hiếu được. Bảy việc đó là: nước sạch, lửa đốt, dầu thoa...

Vì ngày xưa ỏ Ân Độ, nước rất hiếm nên dùng nước 
cúng dường việc tắm rửa thì rất có phước.

Ngài hợp pháp lại, bảy việc đó là phải đem lý ứng 
dụng nơi chính mình đế gạn lọc trừ những tâm vô minh 
ác độc, đó mói là ý chính của Phật. Bảy việc đó là tịnh 
uế, trí tuệ... như dẫn trong chánh văn, để nói rằng Phật 
nói như vậy là những ý nghĩa bí mật trong kinh mà 
người thường không hiếu được, còn những bậc lợi căn 
nghe liền cảm ngộ.

Như vậy đây mượn việc tắm rửa của thế gian nhưng 
muốn nhác đến lý là ánh sáng chân thật nơi mình. Tức 
ngay khi tắm rửa, mình phải biết soi lại chính mình thì
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ngộ được "diệu xúc trang nghiêm". Đó mói là khéo.
Như trong kinh Lăng Nghiêm, mười sáu vị khai sĩ 

, vào trong nhà tắm, đang tắm xói nước, nuớc chảy thì các 
ngài chứng được viên thông, ngộ được diệu xúc viên 
minh tức cái xúc vi diệu tỏa sáng. Còn mình thì sao? vào 
tắm thì đắm mác trong xúc trần. Như vậy đế thấy rõ, 
ngay trong nhà tắm cũng sáng ngòi Phật Pháp, thì đâu 
đâu cũng là chỗ, là con đường đế mình trỏ về, nhưng chỉ 
vì mình không khéo thôi. Nghĩa là biến việc tắm rửa 
củng thành Phật sự, là việc của Phật. Ngay trong nhà 
tắm mà mình khéo soi sáng lại chính mình, tỏ ngộ được 
diệu xúc trang nghiêm thì đó là Phật sự. Trái lại nếu 
mình chỉ tạo tình phân biệt lạnh - nóng, thơm - hôi thì 
chỉ thêm phiền não. Dù có tắm dầu thơm củng thành 
nhơ nhớp. Vì sao? Lựa dầu thơm cho thật thơm tức đắm 
nhiễm xúc trần, là nhơ rồi.

Hiểu như vậy mới tháy được ý của Phật, nếu không 
thì bám trên tuớng hữu vi thành ra đắm nhiễm, trái với 
lý mà không hay. Nên ở đây Tỗ nói rằng việc tắm rửa đó 
phải xoay về chính mình. Tức lấy lửa trí tuệ đốt ấm nưóc 
tịnh giói mà tắm thì chân như Phật tánh thọ trì bảy 
pháp lấy đó tự trang nghiêm. Các vị tỳ theo thượng trí 
ngay đó tỏ ngộ lẽ thật, đúng như lời nói mà tu hành, 
công đức thành tựu lên Thánh quả. Còn chúng sanh 
hiện nay không hiếu được việc đó, đem nước thế gian mà 
tắm rửa, kỳ cọ thân vật chất này, cho đó là y theo kinh, 
Tổ nói là lầm. Vì sao? Vì kẹt trên hình tướng bên ngoài.
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Chân như Phật tánh đâu phải là thân phàm này, phiền 
não trần cấu cũng vốn là không tướng, đâu thể đem nưóc 
vật chất mà rửa đến nó được?

Cho nên phải đúng như lòi dạy mà tu hành. Không 
thế chỉ đọc hiểu suông. Phải ngay thân này phát minh 
trí tuệ sẵn có nơi mình để tự trang nghiêm. Đó mổi thật 
sự trang nghiêm. Đó mới là chỗ sóng chân thật, là ý sâu 
mà Phật muốn chỉ. Đẻ thấy ngay trong kinh đã có ý 
"giáo ngoại biệt truyền" rồi.

Trong sử có chuyện bà ni Trí Thông. Khi lập nhà 
tăm cúng dường, trước cửa nhà tám bà có ghi tấm bảng :

"Một vật cũng không, rửa cái gì?
Mảy trần nếu có từ đâu khỗi?
Hãy nói lấy một câu khéo léo thi mói có thế vào 

phòng tắm.
Cô Linh chỉ biết kì liờìg. Còn khai sĩ đâu từng sáng tâm?
Muôn chứng quả "Ly cấu địa'' phải teàn thân toát 

mo hoi. Trọn noi niíơc hay rửữ bụi nhơ, đâu biết rằng 
nưốc củng là bụi. Dù cho nước và nhơ chóng trừ, đến đây 
cũng phải rửa hết".

ơ  đây Cổ Linh tức là ngài cổ Linh Thần Tán kì 
lưng cho bôn sư đang tám. Ông vừa kì lưng vừa vỗ vỗ 
lưng nói: "Điện Phật đẹp mà Phật không Thánh”. Bổn sư 
xoay đâu ngó lại, ông lại nói: "Phật tuy không Thánh mà 
thường hay phóng quang". Nói vậy mà ông bổn sư cũng 
không sáng được. Nên ở đây bà nói cỗ Linh chỉ biết kì 
lưng thôi, làm sao kì đến chỗ đó được!
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Còn khai sĩ tức mười sáu vị khai sĩ trong kinh Lăng 
Nghiêm, khi vào nhà tắm chứng được viên thông. 
Nhưng bà nói cũng đâu từng sáng tâm. Nghĩa là sao? 
Nghĩa là đó củng là việc của các ngài thôi, mình làm sao 
thấy được việc đó thì mình mới chứng.

"Muốn chứng quả Ly cấu địa, phải toàn thân toát 
mồ hôi". Phải toát mồ hôi cho ra sạch hết. Mồ hôi này là 
mồ hôi gì? Phải hiếu ý đó.

Thường mình nói dùng nước đế rửa bụi nhơ. ơ  đây 
bà nói nước củng là bụi. Vì nước củng là một trong các 
trần, thuộc về sắc trần. Nhự vậy lấy bụi rửa bụi, củng 
là bụi thôi, làm sao mà rửa hết? Bởi vậy mình tám hoài 
từ khi mới sanh ra cho đến già chết cũng chưa sạch. Tắm 
cái này bụi khác lại có, tắm hoài củng không hết. Bụi 
vẫn là bụi. Cho đến nước và nhơ chóng trừ  đi, đến đây 
củng phải rửa hét. Nghĩa là cái rửa đó cũng phải rửa 
nữaử Vậy còn lại cái gì? Ngay đó chứng viên thông liền. 
Ngay đó xối nước đến đâu nghe mát đến đó, vậy không 
phải là diệu xúc viên minh sao? xối đến đâu nghe mát 
đến đó, vậy mà chưa sáng còn tìm gì nữa? Nước trần làm 
sao rửa đén chỗ này được. Thấy được vậy mới là khéo 
biết tám. Tắm như vậy mới gọi là không uống phí nước 
của thí chủ.

Tỗ Sư dạy tiếp, nếu muốn cho thân được sạch phải 
quán thân này vốn từ nơi tham dục, bất tịnh mà sanh, 
đầy đủ hôi nhơ, rửa hoài cũng không hết. Neu muốn rửa 
thân này cho sạch thì gióng như mỗi hào nước đều cạn
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hét thì nó mới sạch. Nói như vậy để hiểu ý của Phật 
không phải chỉ rửa sạch bên ngoài.

CHẢNH VẤN:

Hỏi: K inh nói rằng ch í tâm  niệm  P hật ắ t được 
văng sanh về Tăy phương T ịnh độ. Lấy m ột cửa  
này tức liền thành  P hậ t th ì đâu  nhờ quán tăm  m à  
câu g iả i th o á tĩ

Đáp: X ét về niệm  P h ậ t đó cần p h ả i chánh  
niệm, h iếu thâu  được nghĩa  môi là chánh. Còn 
chang h iếu thấu  được nghĩa  đó là  tà. Chánh niệm  
th ì ắ t dược vãng sanh, còn tà  niệm  làm  sao đ ạ t đến  
nơi kia?

P hậ t là  giác, nghĩa  là g iác rô nơi thân  tâm  
này chớ có đế cho nó khởi đ iều ác. Còn niệm  là  
nhớ, nghĩa  là  nhở g iữ  giới hạnh  chẳng quên, tỉnh  
tiến siêng năng. N ghĩa  n h ư  thế dó gọi là niệm. Cho 
nên biêt niệm  ở nơi tâm  chớ chẳng ở nơi lời. N hăn  
nơi nơm, m à câu dược cáế Được cá ph ả i quên nơm. 
Củng n h ư  nhăn  nơi lời nói m à cầu dược ỷ. Đ ạt ỷ 
p h ả i quên lời.

Đ ã xưng tên niệm  P h ậ t th ì p h ả i biết cái đạo 
của niệm, Phật. Neu tâm  m à không thật, m iệng  
tụng  tên suông m à ba độc vẫn tụ  bên trong th ì 
nhân  ngã lấp  đầy hông, đem  tâm  vô m inh  th ỉ 
chẳng thấy Phật, luống công vô ích thôi.
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Hơn nữa tụng  cùng với niệm, nghĩa  lý nó khác  
xa. ơ  nơi m iệng gọi là  tụng, ơ  nơi tăm  gọi là  niệm. 
Cho nên niệm  từ  nơi tâm  m à khởi gọi là  cái cửa 
của giác hạnh. Còn tụng  là  ở trong m iệng tức là  
cáỉ tướng của âm  thanh. Chấp tưởng m à cầu lý 
trọn không có lẽ ăy.

Cho nên biết, cho tu  của các bậc Thánh ở quá  
k h ứ  đều chẳng p h ả i là  lời nói ở bên ngoài m à ch ỉ 
là  suy cứu ở nơi tâm. Tức tâm  là nguôn của mọi 
điều thiện. Tăm là  chủ của m uôn đức. N iê t B àn  
thường vui do dừng tâm  m à sanh. Ba cõi luân  hôi 
cũng từ  tâm  m à khởi. Tâm  là  cửa ngõ của m ột đời. 
Tăm  là bến bờ của đạo g iả i thoát. B iêt cái cửa ngõ 
lo g ì m à khó th à n h ? B iết bến bờ trọng yêu lo chi m à  
chẳng đ ạ t đến?

Cho nên thầm  thay rõ, thời nay người hiếu  
biết cạn cợt ch ỉ biết theo tướng m à làm  công phu , 
rộng p h í  của báu, p h ầ n  nhiều làm  thương tốn đên  
những vật trên bờ dưới nước; vọng lo tạo tượng  
tháp, luồng thúc giục người làm, chứa gô, chăt 
đất, tô vẽ hết lòng hết sức; làm  tốn m ình, mê người 
m à chưa biết hố thẹn th ì đâu  từng g iác biêt.

Thấy hữu vi th ì luôn luôn đắm  mắc. Còn nói 
vô tưởng th ì ngốc ngốc n h ư  mê. Hơn nữa tham  lòng 
từ  nhỏ ở hiện đời th ì đâu  có giác biết được khố to 
về sau.

Người tu  học n h ư  trên đây th ì luống tự  nhọc
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nhằn, trá i với chánh m à theo về với tà, nói dối g ạ t 
là  được phước.

Người hỏi rằng niệm Phật thì được giải thoát, đâu 
cần quán tâmẽ

Tố đáp, niệm Phật là phải chánh niệm, hiếu nghĩa 
là chánh, còn nếu không là tà.

Phật nghĩa là giác sát nơi tâm không đế cho nó 
khởi điều ác. Vậy mới là khéo niệm.

Niệm là nhó giữ gìn tịnh giói. Niệm là ỏ nơi tâm, 
không phải niệm bằng miệng. Củng như được cá phải 
quên nơm. Đạt ý mà quên lời.

Tố Sư nói, đã xưng niệm Phật thì phải biết đạo 
niệm Phật. Neu tâm không thật, chỉ miệng tụng suông, 
ba độc vẫn còn, trong đầy nhân ngã, đem tâm vô minh 
mà niệm thì không thấy Phật, luống công nhiều.

Tụng là ở miệng, còn niệm là ỏ nơi tâm. Dùng tâm 
niệm Phật mói là ý nghĩa chính. Dùng tâm niệm Phật là 
sao? Ngay nơi niệm đó mà mình giác rõ không mê, tâm 
luôn luôn nhớ tánh giác của mình, thì tự nhiên khế hợp 
giác thế không hai. Đó gọi là lý niệm Phật chân thật.

Kinh Tứ Thập Nhị Chương có đoạn: "Cúng dưòng 
mười phương chư Phật mà không bằng cúng dường một 
vị đạo nhân vô tu vô chứng". Ý muốn nhắc rằng: cúng 
dường mưòi phương chư Phật là cúng dường Phật bên 
ngoài, cũng là có phước. Nhưng cúng dường đạo nhân vô 
tu vô chứng là sóng trở về vói ông Phật của mình, ngay
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nơi mình (nên gọi là vô tu vô chứng), đó là chỗ quý căn 
bản, là nhân đế thành Phật. Khi sống được trọn vẹn thì 
mình cũng là một vị Phật. Phải hiểu ý này, không phải 
nói đạo nhân vô tu vô chứng là lón hơn Phật.

Điều cần chú ý là: "niệm ở tâm" không phải ỏ lời. 
Tâm phải thưòng nhố không quên, chuyên nhắt không 
xao lãng thì mói đúng nghĩa niệm Phật. Miệng tụng mà 
tâm nghĩ lung tung là chưa đúng.

Vì vậy Tổ Sư nói: "Chư Thánh tu không phải là lời 
bên ngoài mà suy cứu ở nơi tâm. Chính tâm là nguồn 
của mọi điều lành, là chủ muôn đức. Niết Bàn thường 
vui cũng từ tâm sanh. Luân hồi ba cõi củng đều do tâm". 
Nên phải thấu rõ tâm là cội góc.

"Tâm là cửa ngõ của một đời. Tâm là bén bờ của 
đạo giải thoát".

sóng được tâm, rõ được tâm thì Phật hiện tiền. Đó 
là lối tắ t vào đạoệ

"Người thời nay chỉ biết theo sự tướng bên ngoài 
mà làm công phu, phí của báu, làm thương tốn những 
vật trên bờ, dưới nước, tu tạo tượng tháp..." Ngài muốn 
nhắc mình cứ lo tạo tác những hình thức, tượng vẽ bên 
ngoài mà không tỏ sáng được tâm là tự bỏ mất ánh sáng 
nơi chính mình nên gọi là tốn mình, mê ngưòi. Đây 
không phải bảo mình đừng làm những việc đó nhưng 
phải biết, ngay việc đó mà soi trỏ lại mình thì việc làm 
đó mới thật sự đay đủ công đức .

Đây dẫn câu chuyện Lục Tố và ông Phương Biện.
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Một hôm Tỗ đi giặt y gặp ông, Tỗ mới hỏi:
- Ông là ngưòi ở đâu?
Ông đáp:
- Con người đát Thục.
Tô hỏi:

- Ông thưòng làm nghề gì?
Đáp:

- Con khéo đắp tượng.
Tố nghiêm sắc mặt lại bảo:
- Ông đắp thử xem !
Ông Phương Biện mờ mịt không biết đắp sao. về, 

ông cũng cố gắng nhó lại đắp một tượng Tố cao bảy tấc 
Tàu rất khéo, đem đến trình Tố. Tố liền cười bảo:

- Ông giỏi tánh đắp mà không giỏi tánh Phật.
Đẻ thấy, đó là theo tướng. Nếu khéo thì ngay khi Tổ 

nghiêm sắc mặt bảo "Đắp xem" ngay đó thấy được ý Tố, 
lễ ba lễ là  đắp  xong, khỏi về nhà tốn công mấy ngàyỗ 
Rõ ràng, Tố nghiêm sắc mặt bảo đắp xem là ý ngài muốn 
chỉ cái dó mà ông không thấy. Rất đơn giản. Thấy vậy 
mới thấy ý ở đây ngài muốn chỉ. Bởi ở đây là phá tướng, 
là khiến mình trỏ về nơi tánh, nghĩa là chuyến tất cả 
việc làm bên ngoài trỏ về vô vi đế thầm hợp tự tánh.

Tổ Sư nói "thấy hữu vi thì đắm, nói vô tướng thì 
ngốc ngốc như mê". Nghĩa là chỉ lo tìm phước ỗ trong 
sanh tử mà không cầu giải thoát. Chính đó là đi trong 
sanh tử, là khố to mà Ngài gọi là "tham tiếu từ" mà 
không giác cái khố to trong nhà lửa tam giới.
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CHẢNH VẤN:

Chỉ hay nhiếp tâm, m à chiếu soi lạ i bên trong, 
giác quán bên ngoài cho sáng tỏ, d ứ t bặt cả tam  
độc hằng  kh iên  cho nó được tiêu mất, đóng b ít cửa 
sáu giặc chang cho nó quấy rối. Thì tự  nhiên  hằng  
sa công đức, mọi th ứ  trang  nghiêm, vô số pháp  
môn môi môi đều thành  tựu. S iêu phàm , chứng  
Thánh thấy ngay trước m ắ t chẳng xa, tỏ ngộ trong  
khoảnh khắc, đâu  ph iền  tới dầu  bạc?

Cửa chăn th ậ t sâu kín, đâu có thế tr ìn h  bày 
cho được hêt. Lược th u ậ t quán tâm  nói rõ ch ú t ít  
phần. L iền nói Ẫỉệ.ề

Ta vốn cầu tâm, tâm  tự  g iữ  
Câu tăm  chang biết đợi tăm  tri 
P hật tánh  chang từ  ngoài tâm  được 
Tăm  sanh ngay đó tội liền sanh.

Ta vốn cầu tâm  chẳng cầu P hậ t 
Rõ biêt ba cỗi (là) không, không vật 
Neu m uốn cầu P hậ t ch ỉ cầu tăm  
Chỉ tâm  này tâm  tâm  là  Phật.

Tới đây là Ngài kết lại, mình chỉ phải nhiếp tâm 
chiếu soi lại bên trong rõ ràng, giác quán bên ngoài tỏ rõ 
đế trừ sạch ba độc, bít cửa sáu căn không cho nó quấy
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nhiễu thì tự nhiên công đức đầy đủ. Nghĩa là mình 
phải chiếu soi trở lại, dó là căn bản xữa nay. Còn
ngó ra bên ngoài là đi theo đường tà. Kinh, Thiền đều 
nhắc mình như vậy. Đi sai là xa đường giác. Soi trỏ lại 
thì ngay đó đầy đủ hết.

Ngài Thủy Lạo hỏi Mã Tổ: "Thế nào là ý Tỗ sư từ Ân 
độ sang?". Ngay đó To tống cho một đạp té nhào. Ngay 
khi té Sư liền đại ngộ, đứng dậy cười ha hả nói rằng :

- "Thật là lạ, thật là lạ. Trăm ngàn pháp môn vô 
lượng diệu nghĩa, đều ở ngay trên đầu một mảy lông 
thấu tột cội nguồn".

Tức ngay một tâm niệm này đầy đủ hết, khỏi cầu 
đâu xa.

Do đó Tổ Sư nói ngộ trong khoảnh khắc - trong một 
cái đạp thôi. Sáng được "cái đó" thì "đâu phiền tới đau bạc".

Ngài nói cửa chân thật sâu kín không thế nói cho 
đầy đủ. Vì chỗ đó đâu làm sao nói cho hết được. Mình 
phải tự sóng tự thế nghiệm thôi.

Đây giải thích bài kệ :
Đoạn một, "cầu tâm, tâm tự giữ" là chỉ quay về tâm 

đó. Người không biết cầu tâm, đợi tâm đế biết cũng là 
lầm. Nghe nói cầu tâm rồi đợi biết là biến mình thành 
cái bị biết, đem tâm biết tâm thành ra hai tâm. Đó là 
lầm. "Phật tánh là từ tâm, không từ ngoài được. Tâm 
sanh thì tội liền sanh": Một niệm vừa động thì có phải 
quấy, tội theo đó sanh.

Đoạn hai, "... cầu tâm chẳng cầu Phật,... ba cõi là
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không, không vật". Thấu suốt chỗ này là thấy rõ chỗ đi 
của mình. Rõ suốt ba cõi là rỗng không, không thật tánh 
thì còn chỗ nào đế mình bám, mình hiếu. Còn thấy có 
một chỗ đế hiếu là còn thấy có một pháp thật. Còn ba cõi 
rỗng không, tức bặt hết mọi chỗ duyên thì ngay đó là gì 
mà còn chưa sáng? Ngay đó là giải thoát. Ngay lúc mình 
sắp chét, rõ được chỗ này thì hết sợ đi lầm. Rõ ba cõi 
rỗng không, không vật, không chỗ nào đế duyên hết thì 
còn chỗ nào để đi? Còn chỗ đi tức còn chỗ sanh. Còn 
không chỗ để đi thì ngay đó là vô sanh, là giải thoát..

Tóm lại, muốn nhác mình mọi hình thức bên ngoài 
đều không phải là thật. Nghĩa là có tạo ra, có phương 
tiện gì đều là tạm thòi. Mình phải vượt qua những 
phương tiện đó, soi trỏ  về nới tự  tâm  của ch ính  
m ình. Đó mói là gốc của tấ t cả mọi pháp tu.

Xét kỹ lại thì ai không có tâm? Tại sao không sáng? 
Chỉ có điều quan trọng: phải quên cái ta này thì 
xong. Chỉ vì lo nhó cái ta này nên không sáng nối. Ngồi 
thiền, tâm sắp sáng tỏ mà chợt nhó sáng nay có người 
nói nặng mình thì hết sáng liền. Cho nên quên được cái 
ta này thì tu tiến ngay. Còn bám cái ta này nặng chừng 
nào tu càng khó tiến. Hiếu đạo sâu cách may còn lộ bóng 
dáng cái ta thì phải khéo soi lại.

Đây nhắc lại câu chuyện:
Bà ni hỏi Triệu Châu:"Thé nào là ý thầm kín?" Sư 

liền lấy tay véo bà một cái. Bà hỏi:"Hòa thượng vẫn còn
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cái ấy à?" Ngay đó Sư bảo:-"Chính ngươi mói còn cái ấy".
Hỏi ý thầm kín, Sư véo một cái. Neu ngay đó mà 

thấy thì thấy ý thầm kín rồi. Véo một cái thì cái gì biết 
ngay chỗ đó? Trái lại bà còn nghĩ lăng xăng nên không 
thấy ý thầm kín.

Đê kết thúc Đạt Ma Tỗ Sư Luận này, nhác lại một 
câu chuyện:

Một hôm, Tỗ Bồ Đề Đạt Ma gọi đồ chúng lại bảo:
- Giờ ta trở về sắp đến rồi. Các ngươi mỗi người hãy 

trình chỗ sở đắc cho ta nghe.
Đạo Phó ra thưa:
- Theo chỗ thấy của con thì chẳng chấp văn tự 

chang lìa văn tự, đây là cái dụng của đạo.
TỔ bảo :
- Ngươi được phần da của ta.
Bà ni Tỗng Trì ra thưa:
- Nay chỗ hiếu của con thì cũng như tôn giả A nan 

ngài thấy nưóc Phật A Súc thì chỉ thấy một lần không 
còn thấy lại lần thứ hai.

TỔ bảo:
- Ngươi được phần thịt của ta.
Ngài Đạo Dục ra thưa:
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- Bốn đại vón không, năm ấm củng chẳng có. Chỗ 
thấy của con là không một pháp có thế được.

Tỗ bảo:
- Ngươi được phần xương của ta.
Tổ Huệ Khả bước ra lễ ba lễ, lui về đứng yên, không 

trình câu nàoệ Nhưng Tố bảo:
- Ngươi được phần tủy của ta.

Như vậy kết thúc Đạt Ma Tỗ Sư Luận ngang đây là 
đủ. Da, thịt, xương, tủy tùy theo mỗi ngưòi mà nhận. 
Muốn nhận da cũng được, muốn nhận thịt cũng được, 
muốn nhận xương cũng được, muốn nhận tủy cũng được, 
tùy mỗi người!
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