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Gi¾i thi®u 
 
 ÐÕi sß Løc t± Hu® Nång là mμt nhân v§t l¸ch sØ ðang ði 
vào huy«n thoÕi. Sử tích cüa ngài m£c dù ðã ðßþc ghi chép trên 
gi¤y tr¡ng mñc ðen là quyển kinh Løc T± Pháp Bäo Ðàn, nhßng 
nhæng mçu truy®n huy«n ho£c v« cuμc ð¶i ngài thïnh thoäng vçn 
làm m¶ ði ph¥n nào sñ thñc.  
 Sñ khai ngμ cüa Løc t± Hu® Nång khi nghe kinh Kim 
Cß½ng ðªn câu "¿ng vô s· trø nhi sinh kÏ tâm" là mμt sñ ki®n 
l¸ch sØ. Sñ ki®n ðó không nhæng là mμt biªn c¯ vî ðÕi trong l¸ch 
sØ Ph§t giáo Trung Qu¯c, mà cûng là mμt biªn c¯ vî đÕi trong 
l¸ch sØ tß tß·ng nhân loÕi. Ði«u này ðßa chúng ta ðªn sñ ý thÑc 
ðßþc t¥m mÑc quan tr÷ng cüa trí tu® Bát Nhã trong tòa nhà tß 
tß·ng cüa nhân loÕi. Ðây là mμt giòng tß tß·ng siêu vi®t giúp 
hành giä vßþt thoát t¤t cä nhæng sñ ch¤p trß¾c kh± ðau, hÕn 
h©p, dày vò, bÑc bách. Nhæng sñ ch¤p trß¾c này ðã, ðang và s¨ 
trói buμc t¤t cä m÷i ngß¶i chúng ta trong vòng sinh tØ luân h°i. 
Nªu không có giòng tß tß·ng Bát Nhã siêu vi®t th¶i gian và 
không gian này cüa Ph§t giáo, nhân loÕi nói riêng, và chúng sinh 
nói chung, s¨ vînh vi−n b¸ chìm ð¡m trong nhæng sñ trói buμc 
tri«n miên.  
 Truy®n Løc T± Hu® Nång do cß sî Ngô Tr÷ng ÐÑc, mμt 
hành giä Thi«n tông, sau nhi«u nåm sßu t¥m nhæng dæ ki®n l¸ch 
sØ cùng nhæng mçu truy®n nhân gian ðã soÕn thành câu truy®n 
v« cuμc ð¶i ngài theo mμt mÕch lÕc th¶i gian. Tuy g÷i là truy®n, 
nhßng h¥u hªt dæ ki®n trong ðây ð«u ðßþc trích løc t× quy¬n 
kinh Pháp Bäo Ðàn, nên có th¬ nói truy®n tÑc là kinh ðßþc mô tä 
lÕi dß¾i mμt hình thÑc d− hi¬u h½n. L¶i vån tuy ðôi khi có ph¥n 
dí döm, trào lμng, nhßng chung quy vçn giæ ðßþc nhæng s¡c thái 
tôn nghiêm, trang tr÷ng. 
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Ngß¶i d¸ch tuy không chuyên v« pháp môn tu thi«n, 
nhßng ð¯i v¾i quy¬n Kinh Pháp Bäo Ðàn dß¶ng nhß ðã t×ng 
tr°ng nhi«u duyên lành, vì thª ð¯i v¾i l¶i dÕy cüa Løc t± Hu® 
Nång ðã ð£c bi®t quy tâm ngßÞng mμ. Nhæng l¶i dÕy cüa ngài, 
chúng ta không nên hi¬u mμt cách hÕn h©p là chï dành cho 
nhæng ngß¶i tu thi«n, mà phäi ðßþc coi là gia tài chung cho t¤t 
cä nhæng ngß¶i học Ph§t. Nhß chúng ta s¨ th¤y trong quy¬n 
sách này, Løc t± ðã dùng nhæng phß½ng ti®n khéo léo ð¬ dçn d¡t 
chúng ta t× sñ trói buμc kh± ðau · b¶ bên ðây ðªn sñ giäi thoát 
tñ tÕi · b¶ bên kia b¢ng mμt công cø tuy®t di®u nh¤t là sñ "phá 
ch¤p". Hành giä học Ph§t thß¶ng hay b¸ m¡c vào mμt l²i l¥m 
thông thß¶ng nh¤t là "thiên kiªn", nghîa là "ch¤p vào mμt bên", 
ho£c ch¤p vào lý, ho£c ch¤p vào sñ. Thª nhßng, sñ tu hành nªu 
mu¯n ðÕt ðßþc kªt quä thñc tiễn thì phäi nên có mμt sñ quân 
bình giæa lý và sñ mà không ðßþc bö phª bên nào. Không nhæng 
tu thi«n phäi nên nhß v§y, mà tu t¸nh, hay tu b¤t cÑ pháp môn 
nào khác cûng phäi nên nhß v§y. Ðây là ði«u ki®n tiên quyªt ð¬ 
ðÕt ðªn Niªt bàn giäi thoát. Nªu nhß ð÷c Kinh Pháp Bäo Ðàn, 
ho£c ð÷c các Kinh Bát Nhã, cùng các kinh ÐÕi Th×a mà còn tiªp 
tøc, ho£c tång gia "thiên kiªn", thì e r¢ng chúng ta ðã phø lòng 
Løc t± cùng t¤t cä các v¸ Thi®n tri thÑc trong mß¶i phß½ng ba 
ð¶i. 

Ð÷c truy®n tÑc là ð÷c kinh, mà møc ðích cüa sñ ð÷c kinh 
là ð¬ chúng ta g¥n gûi chß Ph§t, chß B° tát, ôn lÕi l¶i khuyên 
bäo, d£n dò cüa các ngài, h¥u có th¬ tiªn bμ, tinh tiªn trên con 
ðß¶ng giäi thoát, và nhß v§y, hy v÷ng trong tß½ng lai chúng ta 
s¨ có c½ duyên ðßþc cùng các ngài "sánh vai, ðàm ðÕo". ¿¾c 
mong quy¬n sách nhö này s¨ ðem lÕi ðßþc sñ ích lþi cho t¤t cä 
chúng ta, nhæng ngß¶i h÷c Ph§t.  

Xuân Nhâm Thìn, 2012   
Tß¶ng Quang Tñ 

Thích Pháp Chánh 
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Truy®n 
Løc t± Hu® Nång 

 
ÐÕi sß Løc t± Hu® Nång là t± thÑ sáu cüa Thi«n tông 

Trung qu¯c. Cha cüa ngài là cø Lô Hành Thao, ngß¶i g¯c 
vùng PhÕm Dß½ng, huy®n Uy¬n Bình, tïnh Hà B¡c, v¯n là 
mμt v¸ quan n±i tiªng · ð¶i vua Ðß¶ng Cao T±, nhßng sau 
ðó b¸ cách chÑc và ðày ði làm ngß¶i dân thß¶ng · Tân 
Châu, mi«n Lînh Nam. Cø Thao cùng phu nhân là Lý th¸ ðã 
l¤y nhau h½n hai mß½i nåm mà vçn chßa có con. Mμt hôm, 
phu nhân Lý th¸ n¢m m½ th¤y hai bøi cây · trß¾c nhà n· 
ð¥y hoa tr¡ng, sau ðó hoa tr¡ng biªn thành mμt ðôi hÕc 
tr¡ng v² cánh bay vút vào tr¶i cao. ChÆng bao lâu có mμt 
mùi hß½ng lÕ tràn ng§p gian phòng bà, mãi mμt lúc lâu sau 
m¾i t× t× tan ði. Sau khi tïnh gi¤c, phu nhân phát giác r¢ng 
mình ðã có thai. 
 Tß½ng truy«n, phu nhân mang thai sáu nåm m¾i 
sinh ra Hu® Nång. Ðó là nåm Trinh Quán thÑ mß¶i hai, ð¶i 
Ðß¶ng Thái Tông (TL 638). Lúc v×a sinh ngài ra, trên 
không trung có mμt lu°ng ánh sáng chói rñc, dß¶ng nhß 
ðßþc phóng ra t× ðïnh ð¥u cüa ÐÑc Ph§t. Trong nhà lÕi có 
mμt mùi hß½ng lÕ th½m phßng phÑc. Sáng hôm sau có hai 
v¸ tång tß¾ng mÕo phi phàm tìm ðªn viªng thåm. Sau khi 
nói l¶i chúc m×ng, hai v¸ này nói r¢ng h÷ ðªn v¾i møc ðích 
ð£t tên cho ðÑa bé là Hu® Nång. Hu® có nghîa là ðem Ph§t 
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pháp hu® thí, tª ðμ chúng sinh, còn Nång có nghîa là có 
nång lñc ho¢ng dß½ng Ph§t pháp. Sau khi nói xong, hai v¸ 
tång li«n biªn m¤t. Ði«u này làm cho cø Thao và phu nhân 
vô cùng kinh d¸. 

Hu® Nång chào ð¶i vào lúc ngài Huy«n Trang vçn 
còn ðang ði thïnh kinh · „n Ðμ. Ngài l¾n lên trong sñ chåm 
sóc nâng niu cüa cha m©. ChÆng may, cha ngài qua ð¶i vào 
lúc ngài v×a m¾i lên ba. M© ngài bèn d¶i nhà ðªn vùng 
Nam Häi. Nh¶ vào ngh« may vá cüa bà mà m© góa con côi 

ðùm b÷c nhau, 
s¯ng qua nhæng 
chu²i ngày gian 
kh±. Khi Hu® 
Nång ðªn tu±i 
trß·ng thành, 
ngài vào r×ng 
ð¯n cüi gánh ra 
chþ bán l¤y ti«n 
nuôi dßÞng m© 
già. 

Mμt hôm, 
Hu® nång ðem 
cüi ðªn mμt quán 
tr÷ bán cho mμt 
ngß¶i khách. 

Nh§n ti«n xong, Hu® Nång v×a ð¸nh ði ra b²ng nghe có 
tiªng tøng kinh. Ngài tuy t× nhö chÆng h÷c ðßþc bao nhiêu 
chæ nghîa, nhßng khi nghe l¶i kinh lÕi có mμt cäm giác lÕ 
lùng, gi¯ng nhß mμt ngß¶i ðang · trong hang t¯i, v×a ðøc 
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mμt l² h±ng, b²ng nhiên th¤y ðßþc ánh sáng chan hòa. Tâm 
ngài ðμt nhiên b×ng sáng, mμt ni«m vui khó tä tràn ng§p 
trong lòng.  

Ðang lúc ngß¶i ðó tøng ðªn câu "¿ng vô s· trø nhi 
sinh kÏ tâm1", Hu® Nång b²ng th¤y ch¤n ðμng trong lòng. 
Ngài cäm giác nhß có mμt lu°ng ánh sáng dài muôn trßþng 
chiªu xuyên qua t×ng l² chân lông. Trong giây phút ðó, 
Hu® Nång cäm nh§n mμt cách phäng ph¤t hình nhß mình 
ðã ðßþc khai ngμ. Ngài bèn ð£t gánh xu¯ng, vμi vàng höi 
xem ngß¶i khách tên gì, lÕi höi ông ta làm thª nào mà có 
ðßþc bμ kinh ðó. Ngß¶i khách tr÷ tên An ÐÕo Thành nói 
v¾i Hu® Nång là ông ðang tøng Kinh Kim Cß½ng, và bμ 
kinh này ðßþc thïnh t× chùa Ðông Thi«n, ch² cüa ngài Ngû 
t± Ho¢ng Nhçn, · huy®n Hoàng Mai, ð¤t KÏ Châu. Hu® 
Nång nghe xong, vô cùng ngßÞng mμ, bèn nao nÑc mu¯n 
ðªn chùa Ðông Thi«n theo ngài Ho¢ng Nhçn tu h÷c Ph§t 
pháp, c¥u mong ngài ¤n chÑng cho sñ khai ngμ cüa mình. 
Nhßng khi nghî ðªn m© già không ngß¶i s¾m hôm phøng 
dßÞng, ngài b²ng tr· nên lo âu, lßÞng lñ, không biªt phäi 
làm thª nào. Có l¨ do duyên lành ð¶i trß¾c, An ÐÕo Thành 
th¤y Hu® Nång nghèo kh± không ðßþc ði h÷c mà lÕi có tâm 
tha thiªt mong c¥u Ph§t Pháp bèn r¤t khäng khái móc ra 
mß¶i lßþng bÕc giúp cho Hu® Nång làm lμ phí, lÕi còn hÑa 
giúp Hu® Nång trong vi®c chåm sóc m© già. Hu® Nång nghe 
xong r¤t cäm ðμng li«n tr· v« nhà höi ý m©. Xªp ð£t công 
vi®c chåm sóc cho m© xong, Hu® Nång bèn t× giã m© già lên 
ðß¶ng c¥u ðÕo.  
                                                            
1 ¿ng vô s· trø nhi sinh kÏ tâm: nghîa là không nên ch¤p trß¾c vào b¤t 
cÑ ch² nào, mà hi¬n hi®n di®u tâm sinh ra vÕn pháp. 
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 Nhân vì t¤m lòng tha thiªt c¥u ðÕo, Hu® Nång ðã 
không quän ðß¶ng xá xa xôi, t¤t tä trèo non lμi su¯i, do ðó 
chï trong vòng ba mß½i ngày, ngài ðã ðªn chùa Ðông Thi«n 
· huy®n Hoàng Mai. Khi Hu® Nång tìm vào chùa, v¸ sß tri 
khách dçn ngài vào phß½ng trßþng ra m¡t Ngû t±. V×a 
th¤y Hu® Nång, T± höi:  

- Chú em là ngß¶i xÑ nào, ðªn ðây làm gì? 
Hu® Nång cung kính trä l¶i:  
- DÕ, con là ngß¶i xÑ Lînh Nam, ð¤t Tân Châu. Con 

ðªn ðây chï mu¯n h÷c làm Ph§t mà không có møc ðích nào 
khác. 

- Té ra chú em là dân man di · vùng tây nam, s¯ng 
nhß b÷n m÷i rþ, làm sao mà có th¬ giác ngμ thành Ph§t 
ðßþc? 

Hu® Nång nghe xong li«n thÆng th¡n trä l¶i:  
- Thßa T±! Ngß¶i tuy có Nam, B¡c khác nhau, thª 

nhßng ai ai cûng có th¬ thành Ph§t. Ph§t tính nào có Nam, 
B¡c? Nhæng kë hình dáng m÷i rþ, tuy có khác v¾i dung 
mÕo tôn nghiêm cüa Ngài, thª nhßng Ph§t tính cüa h÷ so 
v¾i Ngài ðâu có gì khác! 

Thñc là mμt sñ ð¯i ðáp bén nh÷n, hþp lý hþp tình. 
Ngû t± trong tâm cäm th¤y yêu thích, biªt r¢ng Hu® Nång 
là kë có cån c½ lanh lþi. T± mu¯n kéo dài câu chuy®n, 
nhßng th¤y chung quanh có nhi«u ngß¶i, sþ h÷ nghe Hu® 
Nång ð¯i ðáp nhanh nh¦u lÕi sinh tâm ð¯ kÜ, bèn bäo Hu® 
Nång không nên nói nhi«u, kª ðó kêu ngß¶i dçn Hu® Nång 
ra sau chùa làm công tác. Hu® Nång bèn thßa v¾i T±:  

- Tâm tính con v¯n sáng su¯t, thß¶ng sinh trí tu®, 
biªt rõ t¤t cä các pháp tÑc là tñ tính cüa tâm. Do tâm tính 
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này mà thành tñu t¤t 
cä phúc ði«n. Không 
biªt T± mu¯n con làm 
công vi®c gì? 

Ngû t± t¤m t¡c 
khen ngþi: 

- Chà, chú nhö 
này tâm tính lanh lþi 
dæ à!  

Nhßng T± lÕi e 
sþ s¨ có nhi«u ngß¶i 
sinh lòng ganh ghét, 
bèn bäo Hu® Nång:  

- Không c¥n nói 
thêm næa. Ði xu¯ng 
phòng giã gÕo làm 
vi®c! 

Hu® Nång bèn 
ðßþc ngß¶i dçn ra sau 

chùa. Có mμt hành giä2 giao phó cho Hu® Nång công vi®c 
bØa cüi và ðÕp c¯i giã gÕo. Nhß v§y, th¶i gian th¡m thoát 
cûng g¥n tám tháng. 

Mμt hôm, T± ra sau chùa, th¤y Hu® nång bèn nói:  
- Ta th¤y con là ngß¶i trí tu®, có cái nhìn khác 

thß¶ng không gi¯ng m÷i ngß¶i. Trong tß½ng lai con có th¬ 
thành tñu, nhßng ta sþ có ngß¶i sinh tâm ghen ghét tìm 
cách hÕi con, vì thª ta ðã không nói chuy®n v¾i con nhi«u. 
Con có hi¬u nhß thª không? 
                                                            
2 Hành giä là kë tÕi gia · trong chùa, ðang chu¦n b¸ xu¤t gia. 

 10

Hu® Nång nói:  
- DÕ thßa, con hi¬u ý T±, vì thª con cûng không dám 

tùy ti®n ra Pháp ðß¶ng, tránh không cho kë khác sinh tâm 
nghi ng¶, bàn chuy®n th¸ phi. 

T± nói:  
- Nªu v§y thì t¯t. Mai m¯t con s¨ có nhi«u c½ hμi 

ðªn nghe ta thuyªt pháp. Hi®n gi¶ con nên nhçn nÕi mμt 
chút, không nên nghî nhi«u. Có th¬ chï còn mμt th¶i gian 
ng¡n næa c½ duyên s¨ chín mu°i. 

- DÕ thßa, con biªt! 
Ngû t± bèn tr· v« phòng cüa ngài. T× ðó Hu® nång 

càng tr· nên tr¥m m£c ít nói, chuyên tâm vào công vi®c ðÕp 
c¯i giã gÕo cüa mình.  

Ít lâu sau, Ngû t± biªt c½ duyên ðã ðªn, bèn t§p hþp 
m÷i ngß¶i trong chùa lÕi. Ngài nói:  

- Trên ð¶i này, không có v¤n ð« nào quan tr÷ng h½n 
là v¤n ð« sinh tØ. B¤t lu§n giàu nghèo, sang hèn, ð©p x¤u, 
không kë nào có th¬ tránh khöi v¤n ð« này. Nghi®p báo là 
do tñ mình gây tÕo, tñ mình nh§n ch¸u, không ai có th¬ 
thay thª cho mình ðßþc. Giä sØ thân ngß¶i này m¤t ði thì 
có th¬ trong tråm ngàn kiªp b¸ ð÷a vào ba ðß¶ng ác. M¤y 
ông cä ngày chï biªt tham c¥u quä báo hæu l§u3 tr¶i ngß¶i 
mà không biªt siêng nång tu t§p trí tu®, h¥u có th¬ thoát 
khöi bi¬n kh± sinh tØ. Các ông nên biªt r¢ng, mμt khi hß·ng 
hªt phúc báo tr¶i ngß¶i thì vçn có th¬ b¸ ð÷a vào ðß¶ng ác. 
Nªu mê m¶ tñ tính thì dù phúc báo có l¾n ðªn bao nhiêu 
cûng không cÑu m¤y ông ðßþc. Bây gi¶ các ông tr· v« 
                                                            
3 Phúc báo hæu l§u: tÑc là phúc báo thª gian, không nhæng chï có gi¾i 
hÕn, mà còn là nguyên nhân cho sñ tiªp tøc cüa sinh tØ luân h°i.  
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phòng, h°i tâm tñ quán xét chính mình, khéo dùng trí tu® 
sÇn có, m²i ngß¶i làm mμt bài k® trình cho ta xem. Nªu nhß 
có ngß¶i nào thñc sñ th¤u tri®t Ph§t pháp, ta s¨ ðem y bát 
truy«n t× Ph§t t± ðªn nay, trao truy«n cho ngß¶i ðó làm t± 
ð¶i thÑ sáu cüa Thi«n tông. Bây gi¶ các ông nên l§p tÑc tr· 
v« phòng mình làm k®, không ðßþc tr− näi. Nªu còn nghî 
ngþi lâu l¡c, ch¡c ch¡n không th¬ nào tÑc kh¡c th¤y ðßþc4 
bän tính cüa mình. Nhæng ngß¶i nhß thª không th¬ nào g÷i 
là kë th¤u tri®t bän tính! 

Sau khi nghe 
Ngû T± d£n dò, m÷i 
ngß¶i tr· v« h§u 
liêu 5 , chÕy ði báo 
cho ngß¶i khác 
biªt, bàn lu§n ¥m ĩ:  
 - Chúng ta 
chÆng nên làm k® 
làm gì cho t¯n công 
nh÷c sÑc. Giä sØ có 
n£n hªt ð¥u óc ra 
làm k® cûng chÆng 
ích gì! Th¥y giáo 
th÷6 cüa chúng ta là 
Thßþng t÷a Th¥n 

Tú, hi®n gi¶ trong chùa không ai b¢ng ngài. Nªu y bát 

                                                            
4 TÑc kh¡c th¤y ðßþc: d¸ch t× chæ Hán "ðß½ng hÕ tÑc kiªn". 
5 H§u liêu: phòng ngû cüa chß tång phía sau chùa. 
6 Th¥y giáo th÷: là v¸ tång chuyên môn phø trách vi®c giäng dÕy giáo 
lý cho chúng tång trong chùa. 
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không truy«n cho Thßþng t÷a thì s¨ truy«n cho ai bây gi¶? 
Chúng ta nên biªt thân ph§n cüa mình. Dù có mÕo muμi 
làm k®, chÆng qua cûng chï làm trò cß¶i cho thiên hÕ. Chi 
b¢ng tiªt ki®m sÑc mình, bö qua ð×ng nghî ðªn chuy®n ðó 
næa! 

M÷i ngß¶i nghe qua ð«u g§t ð¥u tán thành, t¤t cä 
ð«u bö ý ð¸nh làm k® trình lên cho T±, sau ðó cùng nhau phø 
h÷a:  

- Chúng ta cùng nhau nh¤t tâm nh¤t ý theo h÷c v¾i 
Thßþng t÷a Th¥n Tú, c¥n gì phäi tranh nhau làm k® cho 
kh±! 

Thßþng t÷a Th¥n Tú là ngß¶i h÷ Lý, v¯n · vùng 
LÕc Dß½ng. T× nhö ông ðã ð÷c hªt kinh sách cüa Nho, Lão, 
v.v..., và ðã n²i tiªng là mμt b§c h÷c v¤n uyên bác. Ðªn 
khoäng nåm mß½i tu±i, ông bèn phát tâm xu¤t gia. Sau khi 
ðªn yªt kiªn Ngû t± Ho¢ng Nhçn, Th¥n Tú chính thÑc ðänh 
l− xin xu¤t gia làm ð® tØ cüa ngài. Hi®n nay ông ðã ðßþc 
nåm mß½i sáu tu±i. TÕi chùa Ðông Thi«n, ngoài T± Ho¢ng 
Nhçn ra, Th¥n Tú là ngß¶i có ð¸a v¸ cao nh¤t. Th¥n Tú 
thân cao tám thß¾c7, lông mày nhß mày r°ng, c£p m¡t r¤t 
ð©p, uy nghi siêu phàm, ph¦m cách, h÷c v¤n cùng ðÕo hÕnh 
ð«u thuμc hÕng ßu tú. H½n næa, Th¥n Tú lÕi ðem tinh th¥n 
tha thiªt c¥u ðÕo, c¥n cù kh± nh÷c phøng sñ cho chùa, do 
ðó r¤t ðßþc Ngû t± kính mªn. Ngû t± ðã t×ng khen ngþi 
Th¥n Tú trß¾c m£t m÷i ngß¶i:  

- Ph§t pháp trong chùa Ðông S½n này hoàn toàn 
n¢m trong tay Th¥n Tú.  

                                                            
7 Tám thß¾c tàu dài ðμ ch×ng h½n hai thß¾c tây. 
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Biªn c¯ làm k® này ðã ðem ðªn cho Th¥n Tú mμt 
cäm tß·ng là ðang b¸ áp lñc n£ng n«. Th¥n Tú biªt rõ là 
m÷i ngß¶i chï hùa nhau làm °n ào, thñc sñ, không ai mu¯n 
làm k®. Th¥n Tú nghî th¥m:  

- M÷i ngß¶i 
ð«u không mu¯n 
làm k® trình cho T± 
là vì mình là th¥y 
giáo th÷ cüa h÷. H÷ 
nghî r¢ng mình 
phäi làm k® trình 
T± là mμt ði«u 
ðß½ng nhiên, do ðó 
h÷ nhân c½ hμi này 
nhß¶ng cho mình. 
Làm sao cho hþp 
tình hþp lý ðây? 
Nªu không làm k®, 
ch¡c ch¡n T± 
không th¬ nào biªt 
ðßþc kiªn giäi cüa 
mình sâu cÕn thª 

nào, vä lÕi mình cûng chÆng th¬ nào ðßþc T± ¤n chÑng.8 
Nhßng nªu làm k®, lÕi sþ ngß¶i khác hi¬u l¥m, cho r¢ng 
mình tham ngôi v¸ t± sß mà làm k®. Nªu v§y, chÆng khác 
nào mμt kë phàm phu tøc tØ lÕi mong tranh giành ngôi v¸ t± 
sß? 

                                                            
8 „n chÑng: chÑng nh§n cho sñ khai ngμ 
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Th¥n Tú suy ði nghî lÕi, lo t¾i lo lui, ðªn n²i c½m 
nß¾c không ån, ban ðêm lÕi tr¢n tr÷c không ngü ðßþc. Qua 
ít lâu, sau nhæng c½n gi¢n v§t tâm h°n, Th¥n Tú cu¯i cùng 
cûng làm xong mμt bài k®. Th¥n Tú phân vân nåm l¥n bäy 
lßþt, mu¯n ðem k® trình cho T± xem, nhßng m²i khi ðªn 
trß¾c phòng cüa T±, lÕi có cäm giác hoäng h¯t, tâm trÕng 
bàng hoàng, m° hôi chäy ra nhß t¡m. Th¥n Tú th¥m nghî:  

- Nªu T± th¤y bài k®, giä sØ Ngài không hài lòng thì 
mình phäi làm sao? 

CÑ nhß thª cä b¯n ngày, Th¥n Tú ðªn phòng cüa T± 
lÕi quay tr· lÕi, trß¾c sau t±ng cμng mß¶i ba l¥n, mà cûng 
không dám trình k® cho T± xem, trong tâm càng lúc càng 
b¯i r¯i. 

Th¥n Tú suy ði nghî lÕi, r¯t cuμc cûng tìm ra ðßþc 
mμt bi®n pháp t¯t ð©p. Th¥n Tú nghî:  

- T¯t nh¤t mình ðem bài k® này viªt lên bÑc tß¶ng 
cüa hành lang. Ðþi ðªn ngày mai, nªu T± ði qua ch² ðó, 
thª nào Ngài cûng th¤y. Nªu T± khen bài k® là hay, mình s¨ 
trình cho T± biªt là mình viªt. Còn nªu Ngài chê là d·, thì 
có l¨ mình nên âm th¥m xu¯ng núi là v×a. Chï nên tñ trách 
mình tu h÷c chßa ðªn n½i ðªn ch¯n, u±ng phí công lao · 
trong núi này m¤y nåm nay, th÷ nh§n sñ cung kính l− lÕy 
cüa ngß¶i khác. Nhß v§y cûng không b¸ m¤t m£t. 

Suy nghî nhß v§y xong, bu±i t¯i hôm ðó vào canh 
ba, Th¥n Tú nhân m÷i ngß¶i ðang ngü say, bèn vμi vàng 
xách ðèn ðªn bÑc tß¶ng phía nam hành lang, h¤p t¤p viªt 
bài k® cüa mình lên tß¶ng: 

Thân nhß cây B° ð« 



 15

Tâm nhß ðài gß½ng sáng 
Thß¶ng thß¶ng siêng lau quét 

Ð×ng ð¬ dính bøi tr¥n.9 
 Viªt xong, Th¥n Tú len lén tr· v« phòng không ð¬ ai 

hay biªt. Sau khi 
tr· v« phòng, 
Th¥n Tú lÕi tiªp 
tøc ngçm nghî:  

- Sáng mai 
T± xem xong, nªu 
Ngài vui lòng thì 
mình là kë có 
duyên v¾i Pháp. 
Còn nªu T± không 
hài lòng, thì chï 
nên trách mình 
phi«n não nghi®p 
chß¾ng quá n£ng, 
chßa th¬ khai ngμ, 
chßa ðÕt ðßþc ý 
nghîa chân thñc 
cüa Ph§t pháp, âu 

cûng là ðáng kiªp! Mà thôi, cänh gi¾i cüa các b§c thánh 
chÆng phäi là ch² phàm phu có th¬ suy lß¶ng ðßþc.  

                                                            
9 Thân nhß B° ð« th÷, 

Tâm nhß minh kính ðài, 
Th¶i th¶i thß¶ng ph¤t thÑc, 

V§t sØ nhÕ tr¥n ai. 
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CÑ v§y cä ðêm, Th¥n Tú tâm h°n ray rÑc, n¢m 
xu¯ng cûng không yên, t¾i lui cûng không yên, chÆng h« 
chþp m¡t cho ðªn khi tr¶i sáng. 

 Thñc sñ, Ngû t± t× lâu ðã biªt là Th¥n Tú vçn chßa 
vào ðÕo, chßa th¬ minh tâm kiªn tính. Sáng hôm sau, khi 
sai ngß¶i ði m¶i cß sî Lô Trân ðªn v¨ hai bÑc h÷a Lång Già 
Kinh Biªn Tß¾ng và Ngû T± Huyªt MÕch Ð°, Ngû T± 
cùng Lô Trân ði ðªn bÑc tß¶ng cüa hành lang thì ngài phát 
giác là ðã có ngß¶i viªt chæ trên ðó. T± ðªn g¥n nhìn kÛ, té 
ra là mμt bài k®, lúc ðó trong tâm ngài ðã biªt rõ vi®c gì 
ðang xäy ra. T± li«n quay lÕi nói v¾i Lô Trân:  

- Kinh Kim Cß½ng có nói: "H− có hình tß¾ng ð«u là 
hß v÷ng". Hi®n gi¶ trên tß¶ng ðã có ngß¶i viªt sÇn bài k® 
r°i. Nhß v§y hai bÑc h÷a Lång Già Kinh Biªn Tß¾ng và 
Ngû T± Huyªt MÕch Ð° cûng không còn c¥n phäi v¨ næa. 
Nên giæ lÕi bài k® này cho m÷i ngß¶i cùng ð÷c tøng, tu 
hành. Nªu quä thñc có ngß¶i theo ðây mà tu, ít ra h÷ cûng 
không b¸ ð÷a vào ðß¶ng ác, h½n næa lÕi ðßþc lþi ích vô 
cùng. 

Nhân ðó, T± bèn tø t§p t¤t cä m÷i ngß¶i trong chùa 
ðªn trß¾c bÑc tß¶ng có viªt bài k®, bäo h÷ ð¯t hß½ng cung 
kính l− bái, cùng nhau tøng ni®m bài k® ðó. M÷i ngß¶i ð«u 
vâng l¶i, tiªng tøng ni®m lan kh¡p trong chùa, ê a không 
dÑt. Ngû t± lÕi d£n dò m÷i ngß¶i:  

- Các ông c¥n phäi siêng nång ð÷c tøng bài k® này, 
d¥n d¥n s¨ có th¬ minh tâm kiªn tính.10 

                                                            
10 Minh tâm kiªn tính: Tâm ð¸a sáng su¯t, th¤y ðßþc bän tính. 
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Nghe xong m÷i 
ngß¶i càng chuyên 
tâm trong vi®c ð÷c 
tøng. Trên bàn th¶ ð£t 
trß¾c bài k®, cä ngày 
khói hß½ng nghi ngút. 
H½n næa, s¯ ngß¶i tò 
mò ðªn xem càng lúc 
càng ðông. M÷i ngß¶i 
ð«u khen ngþi bài k® 
là tuy®t di®u. Ngû t± 
quay v« phòng mình, 
trong bøng nghî th¥m:  

- Bài k® này 
nh¤t ð¸nh là do Th¥n 
Tú viªt. R¤t tiªc là 

công phu chßa ðªn!  
Nhân ðó, nØa ðêm T± bèn sai ngß¶i ði g÷i Th¥n Tú 

ðªn phòng mình. T± höi:  
- Bài k® trên tß¶ng là do ông viªt phäi không? 
Th¥n Tú ðáp:  
- DÕ chính con viªt bài k® ðó. Thª nhßng con không 

dám m½ ß¾c vi®c th×a kª y bát. Chï c¥u xin T± m· lòng t× 
bi, xem con có th¤y ðßþc ý nghîa Ph§t pháp hay chßa? 
 T± nói:  

- Ông làm bài k® này, có th¬ nói là ðã ðªn ngÕch 
cØa, nhßng vçn chßa th¤u ðßþc chân nhß bän tính. Gi¯ng 
nhß ngß¶i ðang mò mçm trên m£t cØa, nhßng vçn chßa tìm 
ðßþc chìa khóa ð¬ m· cØa vào nhà. Kiªn giäi nhß v§y mà 
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mu¯n c¥u Vô thßþng B° ð«, e r¢ng chßa ðü trình ðμ. Ngß¶i 
mu¯n ðßþc Vô thßþng B° ð« phäi là kë khi nghe mμt l¶i, 
trong khoänh kh¡c phäi th¤y rõ ðßþc bän tâm cüa mình, 
nhìn rõ tñ tính không sinh không di®t cüa chính mình. Trong 
t¤t cä m÷i lúc, ni®m ni®m ð«u phäi th¤y rõ tñ tính, hi¬u rõ 
r¢ng tñ tính cüa các pháp v¯n không chß¾ng ngÕi, cûng 
không biªn ð±i, nghîa là các pháp không r¶i chân nhß, nhß 
nhß b¤t ðμng, không sinh không di®t. Cái tâm nhß nhß này, 
tÑc là xa lìa hai sñ ch¤p trß¾c: ch¤p ngã và ch¤p pháp. Nªu 
th¤y ðßþc nhß v§y tÑc là th¤y ðßþc Vô thßþng B° ð«. Bây 
gi¶ ông hãy tr· v« phòng, ta cho ông hai ngày ð¬ suy 
ngçm, làm thêm mμt bài k® ðem lÕi cho ta xem. Nªu nhß k® 
cüa ông th¤y rõ ðßþc bän tính, ta s¨ ðem y bát trao truy«n 
cho ông. 
 Th¥n Tú lÕy T± xong, bèn quay tr· v« phòng. Träi 
qua nhi«u ngày, tâm trÕng lúc nào cûng nhß ngß¶i hoäng 
h¯t. Chï th¤y ông ta ngày thì ng°i lên ng°i xu¯ng, ðêm thì 
trån qua tr· lÕi. Thª thì làm sao làm ðßþc k® gì m¾i?! 
 

 
 
Hai ngày sau khi bài k® ðßþc viªt trên tß¶ng, có mμt 

sa di ði ngang qua phòng giã gÕo, v×a ði v×a l¾n tiªng 
ngâm nga bài k®. Hu® Nång nghe xong biªt r¢ng kë làm bài 
k® này chßa th¤y ðßþc bän tính, do ðó m¾i bß¾c t¾i höi:  
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- DÕ, xin phép ðßþc höi chú, ai là ngß¶i làm ra bài 
k® này? 

Sa di ngÕc nhiên:  
- Hä! Chùa mình xäy ra mμt sñ ki®n l¾n lao nhß thª 

mà chú không biªt? Bài k® này do Thßþng t÷a Th¥n Tú, 
mμt b§c ðÕo cao ðÑc tr÷ng trong chùa làm ra. M¤y ngày 
trß¾c, T± cho m÷i ngß¶i biªt r¢ng không bao lâu næa Ngài 
s¨ viên t¸ch, do ðó Ngài nghî ðªn vi®c tìm ngß¶i ð¬ trao 
truy«n y bát làm T± thÑ sáu. T± bäo m÷i ngß¶i làm k® trình 
lên cho Ngài xem, nªu Ngài nh§n th¤y ngß¶i nào ðã th¬ 
ngμ ðßþc Ph§t pháp, Ngài s¨ ðem y bát truy«n cho ngß¶i 
ðó. T± ðã xem qua bài k® cüa Thßþng t÷a Th¥n Tú và ðã tö 
ra r¤t hài lòng. Ngài bäo m÷i ngß¶i nên ð÷c tøng, và nói 
r¢ng nªu y theo ðó mà tu hành s¨ khöi b¸ ð÷a ba ðß¶ng ác 
và ðßþc vô lßþng lþi ích. 

Hu® Nång nghe xong li«n nói v¾i chú sa di:  
- DÕ thßa chú, Hu® Nång · ch² này làm vi®c giã gÕo 

cûng ðã h½n tám tháng, nhßng ðªn nay vçn chßa biªt Pháp 
ðß¶ng · ðâu. Xin chú làm ½n dçn ðß¶ng cho Hu® Nång 
ðªn ðó xem bài k®, không biªt chú có ð°ng ý không. Hu® 
Nång hy v÷ng cûng gi¯ng nhß các v¸ trong chùa này, ðßþc 
ð÷c tøng bài k®, h¥u kªt chút duyên lành v¾i Ph§t pháp 
trong ð¶i sau.  

Chú sa di nghe xong li«n dçn Hu® Nång ðªn trß¾c 
bài k®. Hu® Nång thành thñc nói v¾i chú sa di:  

- Hu® Nång v¯n th¤t h÷c, không hi¬u m£t chæ, xin 
phi«n chú ð÷c bài k® cho Hu® Nång nghe. 
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Lúc ðó có mμt v¸ quan bi®t giá11 vùng Giang Châu 
tên Trß½ng Nh§t Døng ðÑng bên cÕnh nghe Hu® Nång nói 
xong bèn l¾n tiªng ð÷c bài k®. Hu® Nång nghe xong li«n nói 
v¾i Nh§t Døng:  

- Tôi cûng có mμt bài k®, xin quan l¾n vui lòng viªt 
dùm lên tß¶ng. 

 
Trß½ng Nh§t Døng tö vë không tin, có thái ðμ g¥n 

nhß khinh th¸:  
- Hä! Chú cûng biªt làm k®? Ðây quä thñc là mμt 

ði«u kÏ lÕ! 
Hu® Nång vçn ði«m nhiên nhß không có gì, nhã nh£n 

nói v¾i ông ta:  
- Nªu mu¯n ðßþc Vô thßþng B° ð«, ði«u trß¾c nh¤t 

là không nên coi thß¶ng kë m¾i vào ðÕo. Trên ð¶i này 
không có gì là tuy®t ð¯i cä. Ngß¶i giai c¤p hÕ ti®n vçn có 
th¬ có trí tu® cao siêu, còn kë giai c¤p cao quí vçn có th¬ là 

                                                            
11 Bi®t giá: là mμt chÑc quan nhö, ngß¶i mình g÷i là thông phán. 
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kë không có trí tu®. Nªu tùy ti®n coi thß¶ng kë khác, e r¢ng 
s¨ g£t vô lßþng tμi báo trong ð¶i sau! 

Trß½ng Nh§t Døng nghe xong li«n ð±i thái ðμ, không 
còn dám tö vë khinh mÕn, vμi vàng nói v¾i Hu® Nång:  

- Chú cÑ nói hªt ra, tôi s¨ viªt dùm cho. Trong tß½ng 
lai nªu chú khai ngμ, xin chú ð×ng quên ðμ cho tôi. 

Hu® Nång li«n ð÷c k®: 
B° ð« v¯n không cây 

Gß½ng sáng chÆng phäi ðài 
Xßa nay không mμt v§t 
Ch² nào dính tr¥n ai.12 

Trß½ng Nh§t Døng v×a viªt xong, nhìn kÛ lÕi, trong 
lòng cäm th¤y vô cùng khâm phøc. Nhæng ngß¶i ðÑng 
chung quanh ðó tñ nhiên cûng cäm th¤y kinh ngÕc, không 
ai mà không tr¥m tr° khen ngþi cho là kÏ ð£c. Tin tÑc này 
lan truy«n nhanh chóng. M÷i ngß¶i k« ð¥u rï tai nói v¾i 
nhau:  

- Chà, hay quá sÑc tß·ng tßþng. ChÆng ng¶ trong 
chùa Ðông S½n lÕi có thánh nhân ¦n n¤p! 

- Th§t là không th¬ xem m£t mà b¡t hình dung. Làm 
sao m¾i v×a không g£p m£t chï trong vài ngày mà h¡n ðã 
tr· thành Nhøc thân B° tát! 

- Ngôi t± ð¶i thÑ sáu không ch×ng s¨ thuμc v« h¡n! 

                                                            
12 B° ð« b±n vô th÷, 

Minh kính di®c phi ðài, 
B±n lai vô nh¤t v§t, 
Hà xÑ nhÕ tr¥n ai. 
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- Thñc là xui xëo, Thßþng t÷a Th¥n Tú ðã g£p ð¯i 
thü cao cß¶ng r°i! 

 
Nhß thª, bài k® cüa Hu® Nång ðßþc loan truy«n 

nhanh chóng, chÆng bao lâu ðã ðªn tai Ngû t±. T± nghe m÷i 
ngß¶i xôn xao bàn tán bèn ði ra ðªn ch² bài k® xem vi®c gì 
xäy ra. Ðªn n½i, T± ngß¾c xem bài k® v×a m¾i ðßþc viªt 
lên tß¶ng, b²ng nhiên ngài cäm th¤y trong lòng kh½i d§y 
mμt chút xao ðμng. Ð¥u tiên là mμt ni«m vui, kª ðªn lÕi là 
mμt n²i lo âu. T± vui là vì biªt r¢ng Hu® nång là mμt kë phi 
phàm, h½n næa, khi T± g£p m£t Hu® Nång l¥n ð¥u tiên tám 
tháng v« trß¾c, ngài ðã biªt r¢ng Hu® Nång là mμt kë ðã 
khai ngμ, và T± cu¯i cùng ðã tìm ra mμt ngß¶i ð¬ truy«n 
trao y bát. Thª nhßng, T± lÕi cäm th¤y lo l¡ng, bài k® cüa 
Hu® Nång rõ ràng là mμt sñ trái ngßþc v¾i bài k® cüa Th¥n 
Tú, thª nhßng Hu® Nång không th¬ nào so sánh ðßþc v¾i 
Th¥n Tú. T¤t cä m÷i ngß¶i trong chùa ð«u công nh§n Th¥n 
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Tú s¨ là kë ðßþc truy«n y bát làm T± thÑ sáu, còn Hu® 
Nång là mμt ngß¶i không có mμt chút quy«n thª nào hªt, 
chï · ð¸a v¸ ti ti®n cüa mμt kë giã gÕo trong chùa. Giä sØ có 
ngß¶i ghen ghét mu¯n hÕi Hu® Nång, ði«u này s¨ d− dàng 
nhß tr· bàn tay. Nªu nhß T± ðem y bát truy«n cho Hu® 
Nång, ch¡c ch¡n s¨ ðßa ðªn nhi«u sñ tranh ch¤p trong chùa. 

 T± v×a 
nghî ðªn ði«u này, 
nhß ðßþc dçn d¡t 
b·i linh tính, ngài 
không mμt chút 
do dñ, li«n c·i 
mμt chiªc gi¥y 
ðang mang, nói 
v¾i m÷i ngß¶i 
chung quanh: 

- Có gì mà 
m÷i ngß¶i phäi 
¥m ĩ nhß thª! Bài 
k® này r¤t t¥m 
thß¶ng, cûng 
chßa th¤y ðßþc 

tñ tính, không ðáng cho m÷i ngß¶i phäi xôn xao nhß thª. 
M÷i ngß¶i nên quay v« phòng mình, y vào bài k® cüa Th¥n 
Tú mà tu t§p! 

T± v×a nói v×a l¤y gót gi¥y xóa bài k® cüa Hu® 
Nång. M÷i ngß¶i nghe T± nói nhß thª, ai cûng cho r¢ng bài 
k® ðó cûng chÆng có gì ðáng quan tâm, cho nên t¤t cä ð«u 
im l£ng quay v« phòng mình mà không còn bàn tán xôn xao 
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næa. Sau khi T± quay v« phòng, ngçm nghî ðªn bài k® cüa 
Hu® Nång, Ngài b²ng cäm th¤y r¤t vui vë trong lòng. T± 
nh¾ là Hu® Nång ðªn chùa m¾i ðßþc tám tháng, hai ngß¶i 
g£p nhau chï hai ba l¥n, nhßng t× dáng d¤p và thái ðμ, Hu® 
Nång ðã bi¬u lμ mμt trình ðμ tâm linh r¤t cao xa. H½n næa, 
sñ lý giäi v« thi«n ð¸nh và Ph§t pháp cüa Hu® Nång làm cho 
T± cûng cäm th¤y kinh ngÕc. Nhân ðó, T± quyªt ð¸nh ðem 
y bát truy«n giao cho Hu® Nång. 

Hôm sau, vì không mu¯n ai biªt nên T± bèn âm 
th¥m ði ðªn phòng giã gÕo, th¤y Hu® Nång ðang b§n giã 
gÕo, trên eo buμc ð¥y nhæng viên ðá n£ng.13 Ngài bèn lên 
tiªng an üi:  

- Ngß¶i tìm c¥u ðÕo pháp, vì Ph§t pháp mà không 
màng ðªn sñ gian kh±, gi¯ng nhß v¥y chång! 

Hu® Nång nghe tiªng ngß¶i bèn ng¦ng ð¥u lên nhìn, 
v×a th¤y T±, Hu® Nång vμi vàng vái chào. T± th¤y trong 
c¯i có gÕo bèn höi Hu® Nång:  

- GÕo giã sÕch chßa? 
Hu® Nång ðáp:  
- DÕ, gÕo ðã sÕch t× lâu, nhßng vçn chßa có ngß¶i 

sàng. 
T± v×a nghe xong li«n hi¬u ý Hu® Nång mu¯n nói là 

mình ðã khai ngμ, chï còn ch¶ mμt b§c th¥y giöi ðªn chï 
ði¬m mà thôi. T± th¤y Hu® Nång ð¯i ðáp trôi chäy, h½n 
næa ngài hi¬u rõ nguy®n v÷ng ðang tha thiªt tìm c¥u mμt 
b§c minh sß14 cüa Hu® Nång. T± chÆng nói thêm l¶i nào, 
                                                            
13 Hu® Nång thân th¬ ¯m yªu, không ðü sÑc n£ng ð¬ ðÕp c¯i, do ðó 
phäi mang thêm ðá trên ngß¶i ð¬ tång thêm sÑc n£ng. 
14 Minh sß: là v¸ th¥y sáng su¯t. 
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li«n ði ðªn bên 
cÕnh c¯i giã gÕo, 
l¤y tích trßþng 
gõ lên ðó ba 
tiªng, kª ðó 
quay tr· v« 
phòng. 

Khoäng 
canh ba, Hu® 
Nång thÑc d§y, 
l¥n mò trong 
bóng ðêm tìm 
ðªn phòng cüa 
T±. Hu® Nång 
th¤y vçn còn 
ánh ðèn sáng 
trong phòng, 

hình nhß T± ðang ðþi mình ðªn. Hu® Nång bß¾c vào, ch¡p 
tay cúi lÕy xong, bèn thßa v¾i T±:  

- DÕ thßa, T± g÷i con ðªn lúc nØa ðêm, không biªt 
Ngài mu¯n chï bäo vi®c gì? 

T± không trä l¶i, dçn Hu® Nång vào phòng trong. 
Sau khi khóa cØa c¦n th§n, T± vçn còn sþ ngß¶i khác trông 
th¤y, bèn ðem cà sa che ngang cØa s±. Sau khi hai ngß¶i 
ng°i yên, T± bèn nói v¾i Hu® Nång:  

- Ta biªt cån tính cüa con không phäi ngß¶i t¥m 
thß¶ng, nhßng trong chùa có nhi«u thành ph¥n phÑc tÕp, ta 
sþ có ngß¶i hÕi con nên m¾i sai con xu¯ng làm · phòng giã 
gÕo.  
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Hu® Nång thßa v¾i T±:  
- DÕ thßa con hi¬u ði«u này. Con r¤t cäm ½n T± ðã 

tß·ng nghî ðªn con, do ðó m²i ngày con ð«u t§n tâm làm 
vi®c, không dám ð¬ ngß¶i khác chú ý. 

T± nói tiªp:  
- Hình nhß con ðã ð÷c qua Kinh Kim Cß½ng? 
Hu® Nång l¡c ð¥u:  
- DÕ chßa! Con sinh ra trong gia ðình nghèo kh±, 

không có c½ hμi ði h÷c. 
- Nhß v§y, bài k® con viªt ðó ...? 
Hu® nång hi¬u ý T± ð¸nh nói, li«n tiªp l¶i:  
- DÕ ðúng, bài k® ðó là do con làm ra, nhßng con 

nh¶ ngß¶i khác viªt dùm. M¤y tháng trß¾c, con có nghe 
ngß¶i khác tøng Kinh Kim Cß½ng, lúc ðó tâm h°n con tràn 
ð¥y mμt sñ cäm ðμng không th¬ tß·ng tßþng ðßþc. Do ðó 
con m¾i quyªt tâm tìm ðªn ðây, h¥u mong ðßþc nghe T± 
giäng kinh. 

T± nghe xong, g§t ð¥u khen ngþi:  
- Giöi l¡m! Con quä thñc là thông minh lanh lþi, lÕi 

có tâm tha thiªt c¥u pháp. Nªu v§y, con nên l¡ng nghe, ta 
s¨ giäng Kinh Kim Cß½ng cho con nghe. 

Nói xong, T± bèn ðem Kinh Kim Cß½ng giäi thích 
cho Hu® Nång. Khi T± giäng ðªn câu "¿ng vô s· trø nhi 
sinh kÏ tâm", ngay trong khoänh kh¡c ðó Hu® Nång h¯t 
nhiên ðÕi ngμ, th¤y rõ ðßþc ý nghîa chân thñc là t¤t cä m÷i 
v§t ð«u không r¶i tñ tính. Do ðây, Hu® Nång li«n thßa v¾i 
T±: 

- ChÆng ng¶ tñ tính xßa nay không sinh không di®t, 
không d½ không sÕch, không thêm không b¾t. Không ng¶ tñ 
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tính xßa nay v¯n 
không biªn ðμng, 
mà lÕi có th¬ sinh 
ra t¤t cä các 
pháp, hoàn toàn 
không chß¾ng 
ngÕi. 
 Ðªn ðây, 
T± quyªt ch¡c là 
Hu® Nång ðã 
tri®t ngμ bän tính, 
bèn nói:  

- Ðúng 
v§y, nªu không 
hi¬u rõ tñ tâm là 
chân Ph§t, không 
hi¬u rõ tñ tính là 

chân Pháp, mà lÕi cho r¢ng có Ph§t · ngoài tâm, có Pháp · 
ngoài tính, nªu ðem sñ hi¬u l¥m v« tâm tính này mà ði h÷c 
Ph§t pháp, hoàn toàn không có lþi ích gì hªt. Chï có kë nào 
nh§n thÑc bän tâm mình, th¤y rõ bän tính mình, m¾i ðáng 
g÷i là b§c ðÕi trßþng phu, m¾i có th¬ làm b§c th¥y cüa tr¶i 
ngß¶i. Ðây cûng chính là Ph§t! 

Nói xong, T± bèn ðem y bát ra, tr¸nh tr÷ng nâng lên, 
nói v¾i Hu® nång:  

- ÐÑc Thª Tôn trß¾c khi nh§p Niªt Bàn ðã ðem 
Chính pháp giao phó cho Tôn giä Ca Diªp, Ca Diªp giao 
phó cho A Nan, A Nan lÕi giao phó cho Thß½ng Na Hòa Tu, 
cÑ nhß thª chuy¬n ðªn tay ta. Hôm nay ta quyªt ð¸nh giao 
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phó cho con, hy v÷ng là con s¨ khéo léo giæ gìn, lo vi®c 
ho¢ng dß½ng Ph§t pháp, cÑu ðμ chúng sinh, ð×ng cho ðoÕn 
tuy®t. 

Hu® Nång ng¦ng ð¥u lên nhìn T±, lòng bàng hoàng 
cäm ðμng, không biªt phäi nói ði«u gì, chï vön v©n kêu lên 
vài tiªng:  

- Thßa T±, con ... 
T± ðßa c£p m¡t sáng rñc nhìn Hu® Nång mμt cách 

chåm chú, kª ðó ngài ð÷c bài k®: 
Trong ruμng chúng sinh gieo gi¯ng Ph§t 

Nhân duyên chín mu°i sinh quä Ph§t 
Vô tình không có hÕt gi¯ng Ph§t 

Không có tính Ph§t không sinh Ph§t. 15 
Chï th¤y Hu® Nång g§t ð¥u, ðßa hai tay lên nâng y 

bát. T± nói tiªp:  
- B¡t ð¥u t× hôm nay, con chính thÑc là T± thÑ sáu 

cüa Thi«n tông Ðông ðμ,16 con có trách nhi®m phäi khéo léo 
                                                            

15 Hæu tình lai hÕ chüng, 
Nhân ð¸a quä hoàn sinh, 
Vô tình di®c vô chüng, 
Vô tính di®c vô sinh. 

Ph§t tính, nguyên nhân cüa sñ thành Ph§t này, thñc sñ m²i 
ngß¶i ð«u có ðü. Nhßng kë phàm không hi¬u rõ ði«u này, ð«u cho r¢ng 
phäi dùng phß½ng pháp này, phß½ng pháp n÷ ð¬ tìm c¥u thì m¾i thành 
Ph§t, do ðó m¾i ðem cái tâm mong c¥u này ði h÷c t§p Ph§t Pháp. 
Ðß½ng nhiên, sñ chÑng ð¡c cüa h÷ trong tß½ng lai cûng chï là quä báo 
hæu l§u mà thôi. Th§t ra, Ph§t tính cüa m²i ngß¶i ð«u ð¥y ðü, không 
có pháp nào · ngoài tâm mà có th¬ tu thành Ph§t. Trong Ph§t tính 
không sinh không di®t, không có sñ tham luyªn t¤t cä cänh gi¾i, không 
sinh nhæng v÷ng tß·ng v« th¤y nghe hay biªt, mà các pháp ð«u bình 
ðÆng nhß hß không, không nhân, không quä, không tính, không sinh. 
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hμ trì Ph§t pháp, làm cho Pháp này ð¶i ð¶i truy«n n¯i, 
không ðßþc ð¬ cho ðoÕn tuy®t! 

- DÕ thßa T±, con xin ghi lòng tÕc dÕ, không dám 
quên l¶i. 

Nhân vì sñ truy«n pháp di−n ra lúc giæa ðêm cho nên 
cä chùa không ai hay biªt. Truy«n pháp xong, T± lÕi nói 
tiªp:  

- Ngày xßa, khi T± sß ÐÕt Ma v×a ðªn Trung qu¯c, 
vì sþ ngß¶i khác không tin vào Pháp cùng sñ th×a kª, do ðó 
m¾i truy«n y bát cüa Ph§t ð¬ làm chÑng minh cho sñ truy«n 
th×a cüa Ph§t và t±. Th§t sñ, chân lý không có hình tß¾ng, 
không th¬ truy«n cho nhau ðßþc. Các v¸ t± sß chÆng qua là 
dùng nhæng phß½ng ti®n khéo léo ðem tâm truy«n tâm. V§t 
ðßþc truy«n th÷ chï là cái tñ tính lý th¬ cüa mình. Ði«u bí 
m§t mà các ngài giao phó cûng chï là v§t mà xßa nay m÷i 
ngß¶i sÇn có, tÑc là kho tàng tñ tính cüa chúng ta, chÑ 
không phäi y bát là nhæng v§t hình thÑc bên ngoài. Nhßng 
nhæng kë phàm tøc không th¬ th¤y ðßþc cái kho tàng tñ 
tính này, mà chï bo bo ch¤p vào hình tß¾ng, do ðó y bát 
này có th¬ tr· thành sñ tranh ch¤p. T× ðây v« sau, y bát 
này không c¥n phäi truy«n cho ð¶i sau næa. Nªu mà còn 
tiªp tøc truy«n xu¯ng, e r¢ng ngay cä tính m®nh cüa con 
cûng không ðßþc bäo ðäm. Bây gi¶ con phäi c¤p t¯c r¶i 
khöi chỗ này ð¬ khöi mang h÷a vào thân! 

Hu® Nång phân vân:  
- DÕ thßa, con phäi ði v« ðâu bây gi¶? 
T± nói:  

                                                                                                                               
16 Ðông ðμ: tÑc là Trung quốc. 
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- Con có th¬ chèo thuy«n r¶i khöi ch² này, ði v« 
phß½ng nam. Nªu ðªn vùng mà tên có chæ Hoài, thì có th¬ 
d×ng bß¾c, còn nªu ðªn vùng mà tên có chæ Hμi thì phäi 
nên ¦n d§t. 

Hu® Nång trä l¶i:  
- DÕ thßa, con nh¾. 
Hu® Nång lÕy T± xong, bèn chu¦n b¸ quay tr· v« 

phòng. T± höi:  
- Khoan ðã, con ð¸nh ði ðâu v§y? 
- DÕ thßa, con tr· v« phòng, ðþi sáng mai lên ðß¶ng. 
- Không ðßþc! Nªu ðþi sáng mai làm sao mà còn ði 

ðßþc? Con phäi ði ngay bây gi¶! 
- Ði bây gi¶? Thª nhßng con không rành ðß¶ng. Sþ 

trong ðêm t¯i s¨ b¸ lÕc trong r×ng núi! 
T± nói:  
- Ch¾ lo, ta s¨ ðßa con ði mμt ðoÕn. 
Nói xong, hai th¥y trò trong ðêm v¡ng vμi vã xu¯ng 

núi, ði mμt mÕch v« hß¾ng b¶ sông. Ðªn n½i cä hai cùng 
leo lên mμt chiªc thuy«n nhö không chü, T± bèn c¥m chèo 
ð¸nh ðßa Hu® Nång qua sông. Hu® nång th¤y v§y bèn n¡m 
l¤y mái chèo, vμi vàng thßa v¾i T±:  

- DÕ thßa T± ng°i nghï, ð¬ con chèo thuy«n ðßa T± 
qua sông. 

T± mïm cß¶i nói v¾i Hu® Nång: 
- Ta là th¥y, con là trò, ðáng l¨ ta nên ðßa con qua 

sông m¾i ðúng. 
Trong khoänh kh¡c, Hu® Nång hi¬u rõ ý T±, bèn trä 

l¶i:  
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- DÕ thßa T±, khi con còn mê muμi ðß½ng nhiên là 
T± ðμ con, nhßng nay con ðã khai ngμ, con phäi tñ ðμ 
chính mình. 

Nghe nói xong, T± cäm th¤y r¤t là hài lòng, ngài li«n 
xu¯ng thuy«n nói v¾i Hu® Nång:  

- Nªu v§y ta ðßa con ðªn ðây, ð¬ con tñ qua sông. 
T× ðây v« sau, vi®c ho¢ng dß½ng Ph§t pháp hoàn toàn 
trông c§y vào con. Con ði r°i, ba nåm sau ta s¨ viên t¸ch. 
Bây gi¶ con phäi ði nhanh v« phß½ng nam, s¯ng ¦n d§t ít 
nh¤t cûng t× mß¶i ðªn mß¶i låm nåm, ch¾ nên h¤p t¤p ði 
giäng kinh thuyªt pháp. Ðþi nhân duyên chín mu°i r°i ði ra 
ho¢ng dß½ng Ph§t pháp cûng không muμn. Ði«u này con 
nên nh¾ rõ, ðÕo l¾n cüa Thi«n tông không l¾n mÕnh mμt 
cách d− dàng ðßþc. 

T± ti−n Hu® Nång xong li«n tr· v« chùa, liên tiªp 
m¤y ngày T± không lên Pháp ðß¶ng giäng kinh. M÷i ngß¶i 
trong chùa ð«u hoang mang không hi¬u vi®c gì xäy ra, bèn 
cØ ngß¶i ðÕi di®n ðªn phòng T± thåm höi:  

- DÕ thßa! M¤y hôm nay T± không lên Pháp ðß¶ng 
giäng kinh, không hi¬u T± có b®nh hoÕn gì không, hay là 
chúng con có làm ði«u gì mà T± không v×a ý? 

T± nói:  
- Ta chÆng có b®nh hoÕn gì cä, mà cûng chÆng bu°n 

gi§n gì ai hªt. Chï có ði«u là y bát ðã ðßþc truy«n v« 
phß½ng nam r°i.  

Nghe xong, ai n¤y ð«u h¾t hãi, bèn thßa v¾i T±: 
- DÕ thßa, xin höi T± ai là ngß¶i ðßþc truy«n y bát? 
T± nói:  
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- Kë có ðü khä nång ðßþc truy«n y bát.17 
Tin tÑc v×a loan ra, m÷i ngß¶i ð«u kinh ngÕc trß¾c 

biªn c¯ vî ðÕi này. Thßþng t÷a Th¥n Tú m¾i th§t là kë ðau 
kh± nh¤t, ông nghî th¥m: 

- Không ng¶ mình lao kh± tu t§p bao nhiêu nåm nhß 
v§y, mà r¯t cuμc cûng không ðßþc T± ch¤p nh§n.  

Ôm n²i kh± ðau ray rÑt trong lòng, Th¥n Tú gom 
góp ð° ðÕc, sau khi t× bi®t m÷i ngß¶i xong, bèn l£ng l¨ 
xu¯ng núi. 

Hai sñ ki®n Ngû t± truy«n Pháp y và Th¥n Tú bö 
chùa ðßþc nhanh chóng truy«n ði kh¡p n½i, làm cho cä 
chùa n±i c½n sóng gió. Trong chùa có mμt v¸ h÷ Tr¥n, pháp 
danh Hu® Minh, là ngß¶i cäm th¤y b¤t mãn cho sñ thi®t 
thòi cüa Th¥n Tú nhi«u nh¤t. Hu® Minh tö vë r¤t b¤t bình, 
bèn tø t§p mμt nhóm ngß¶i chu¦n b¸ ði tìm ðoÕt y bát ðem 
tr· v« chùa. Nhßng T± ðã truy«n y bát cho ai? M÷i ngß¶i 
cùng nhau truy xét bèn phát giác là tên "m÷i" phß½ng nam 
làm trong phòng giã gÕo ðã bi®t vô tåm tích t× lúc nào! Lúc 
ðó m÷i ngß¶i quyªt ðoán là Hu® Nång ðã ðem y bát v« 
phß½ng nam. 

Hu® Minh h¥m h×:  
- Thñc là ðáng ghét, cái tên man di th¤t h÷c ðó lÕi 

dám ån c¡p y bát cüa Thi«n tông tr¯n ði bi®t tích. Ch¡c là 
h¡n mu¯n làm t± sß ð¶i thÑ sáu? V§y mà lúc m¾i ðªn giä 
v¶ hi«n t×, nói mình chï mu¯n h÷c làm Ph§t, ngoài ra không 
có ý ð° gì khác. ThØ xem, ta s¨ ði tìm b¡t h¡n ðem v«! 

                                                            
17 Câu chæ Hán ð÷c là: Nång giä ð¡c chi. (Nång giä có hai nghîa: (1) 
Ngß¶i có khä nång, (2) Ngß¶i có tên Nång.) 
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Sau ðó nhóm ngß¶i do Hu® Minh c¥m ð¥u ° Õt 
xu¯ng núi, tìm v« phß½ng nam, ðu±i b¡t Hu® Nång. 

Hu® Nång sau khi t× bi®t Ngû t±, li«n vμi vã bång 
r×ng lμi su¯i ði v« phß½ng nam ngày ðêm không nghï, trong 
vòng hai tháng ðã ðªn ÐÕi Dæu Lînh. Ðây là vùng biên gi¾i 
cüa Giang Tây và Quäng Ðông. Nªu vßþt qua r£ng núi này 
là ðªn ð¤t Lînh Nam, quê cû cüa ngài. Do vì ðß¶ng dài bôn 
ba, lÕi thêm nhi«u ngày không nghï, Hu® Nång cäm th¤y 
m®t möi bèn tÕm ng°i nghï trên täng ðá bên ðß¶ng. ChÆng 
ng¶, chßa ðßþc bao lâu, ðã nghe có tiªng ngß¶i dß¾i chân 
núi ðang ðu±i theo, ngài cúi xu¯ng nhìn kÛ té ra là Hu® 
Minh chÑ chÆng phäi ai khác. Hu® Minh v¯n là quan võ c¤p 
b§c tÑ ph¦m, xu¤t gia chßa ðßþc bao lâu, tính tình vçn còn 
r¤t thô bÕo. Hu® Nång th¤y ông ta hung hång chÕy lên, 
trong bøng nghî th¥m:  

- Phäi làm thª nào bây gi¶? 
Ngài vμi vàng quay nhìn b¯n phía, chï th¤y toàn là 

cö m÷c r§m rì trên nhæng täng ðá hình thù c± quái, ðúng là 
ch² ¦n n¤p an toàn. Hu® Nång vμi vàng lao mình vào bøi 
r§m ¦n tr¯n, nhßng ngài lÕi không mang k¸p y bát theo, b÷c 
hành trang vçn còn n¢m nguyên trên täng ðá. 

ChÆng bao lâu, Hu® Minh chÕy ðªn, tuy không th¤y 
bóng Hu® Nång, nhßng ông ta biªt là ngài ðang ¦n n¤p g¥n 
ðó, bèn hä mi®ng ð¸nh lên tiªng nhøc mÕ. Th¯t nhiên, nhìn 
th¤y y bát còn ð¬ trên täng ðá bên v® ðß¶ng, Hu® Minh 
m×ng rÞ, vμi vàng chÕy ðªn chu¦n b¸ ðoÕt l¤y ðem v«. Ô 
hay, lÕ lùng th§t! B÷c y bát hình nhß m÷c r− xu¯ng ð¤t. Hu® 
Minh g°ng hªt sÑc mình cûng không làm cho nó nhúc nhích 
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ðßþc, gi¯ng nhß nh¤c lên 
täng ðá ngàn cân. Lúc ðó, 
Hu® Minh trong lòng b¡t 
ð¥u lo l¡ng. Ông ta nghî 
th¥m:  
 - Quä thñc cái tên 
này ðßþc Ngû t± truy«n y 
bát là ðúng r°i. Nªu 
không, làm gì mà h¡n có 
pháp lñc cao cß¶ng nhß 
v§y! 

Hu® Minh suy ði 
nghî lÕi, trong lòng càng 
lúc càng lo âu. Quay nhìn 
b¯n b«, chï nghe th¤y 
tiªng rì rào cüa c½n gió 
lÕnh th±i qua tri«n núi. 
Trên m£t ð¤t, nhæng 
chiªc lá khô b¸ gió xo¡n, lßþn ði lßþn lÕi, tÕo thành nhæng 
âm thanh xào xÕc. Lúc ðó, Hu® Minh không biªt phäi làm 
sao, trong lòng tràn ng§p ni«m lo sþ. Ông biªt r¢ng y bát 
này không phäi là ngß¶i nào cûng có th¬ giành ðßþc, bèn 
l¾n tiªng kêu Hu® Nång: 

- Hành giä! Hành giä! Làm ½n ðªn ðây, tôi biªt l²i 
mình r°i! Vä lÕi, tôi cûng vì Pháp mà ðªn. Xin hành giä t× 
bi ðªn ðây thuyªt pháp! 

Nghe Hu® Minh kêu la có vë thäm thiªt, Hu® Nång 
bèn trong bøi r§m t× t× bß¾c ra. Ngài nói v¾i Hu® Minh: 
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- Y bát chï là mμt v§t ð¬ làm tin, tÕi sao th¥y lÕi 
mu¯n dùng vû lñc ð¬ tranh ðoÕt? 

Hu® Minh tö vë ngßþng ngh¸u:  
- DÕ, dÕ! DÕ mong hành giä t× bi nói Pháp cho Hu® 

Minh nghe. 
Hu® Nång nói:  
- Nªu nhß th¥y thñc tình vì pháp mà ðªn, nhß v§y 

trß¾c tiên th¥y phäi xä bö cái tâm tranh ðoÕt, buông bö t¤t 
cä v÷ng tß·ng, trong tâm không mμt ni®m nào khác, tôi s¨ 
nói pháp cho th¥y nghe. 

Hu® Minh nghe xong bèn ng°i tr¥m l£ng. Mμt lúc 
sau, Hu® Nång nói v¾i ông ta: 

- Không nghî thi®n! Không nghî ác! Cái gì là b±n lai 
di®n møc cüa th¥y? Cái gì là chân thñc tñ tính cüa th¥y? 
Nói mau! Nói mau! 

Hu® Minh th¯t nhiên có cäm giác nhß nghe mμt 
tiªng sét ngang tr¶i. Ông ta th¤y rõ ðßþc chân nhß tñ tính 
trong dáng d¤p nguyên s½ cüa nó. Trong khoänh kh¡c ðó, 
Hu® Minh ðÕi ngμ! Cái không phân bi®t thi®n ác, há chÆng 
phäi là sñ bi¬u hi®n cüa Ph§t tính hay sao? 

Hu® Minh trong lòng tràn ng§p ni«m cäm ðμng, bèn 
nói v¾i Hu® Nång: 

- DÕ xin höi Ngài, ngoÕi tr× ði«u mà Ngài v×a nói ðó, 
còn có ði«u bí m§t nào khác mà Ngài có th¬ dÕy Hu® Minh 
hay không? 

Hu® Nång nói:  
- Nhæng ði«u tôi v×a nói v¾i th¥y ðã rõ ràng nhß thª, 

chÑng tö là tôi không có d¤u diªm ði«u gì hªt. Nªu th¥y có 
th¬ dùng trí tu® Bát nhã soi rõ tñ tính, th¥y s¨ khám phá ra 
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cái chân lý ¦n tàng, xßa nay trong tâm mình vçn ð¥y ðü. 
Cûng gi¯ng nhß trong ðóa hoa sen có chÑa hÕt minh châu. 

Hu® Minh nghe xong, cäm th¤y m×ng rÞ nhß mμt kë 
b¥n cùng v×a nh£t ðßþc mμt viên ng÷c quí. Ông ta cäm 
ðμng ðªn r½i nß¾c m¡t, nói v¾i Hu® Nång: 

- Hu® Minh tuy · n½i T± Hoàng Mai c¥u pháp nhi«u 
nåm mà cho ðªn nay vçn chßa th¤y ðßþc Ph§t pháp, không 
biªt b±n lai di®n møc cüa mình. Hi®n nay nh¶ ½n cüa Ngài 
nên ngμ ðßþc tñ tính. T× trß¾c ðªn nay, Hu® Minh chßa 
t×ng th¤y ðßþc cái cäm giác khó hình dung nhß v§y, gi¯ng 

nhß ngß¶i khát 
u¯ng nß¾c, lÕnh 
nóng tñ mình biªt. 
T× hôm nay tr· ði, 
Ngài là th¥y cüa 
Hu® Minh. 
 Nói xong 
Hu® Minh ch¤p 
tay ð¸nh bái tÕ 
Hu® Nång. Th¤y 
thª, Hu® Nång 
li«n vμi vàng ðÞ 
ông ta d§y, ngài 
nói: 

- Th¥y và 
tôi là ngß¶i ð°ng 
môn, vi®c gì mà 

phäi ch¤p nh¤t ai là th¥y ai là trò. Chï c¥n chúng ta tuân 
theo l¶i dÕy cüa T± mà tu hành là t¯t r°i. 
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Hu® Minh lÕi höi: 
- Hôm nay Hu® Minh ðã ngμ ðßþc Ph§t pháp, không 

biªt phäi ði v« ðâu ð¬ quäng ðμ chúng sinh? 
- Th¥y ðªn vùng mà tên có chæ Viên thì có th¬ tÕm 

ng×ng, ðªn vùng mà tên có chæ Mông thì có th¬ · lÕi. 
Hu® Nång ng×ng mμt lúc lÕi nói: 
- Mà này! Th¥y xu¯ng núi không nên nói cho ai biªt 

chuy®n này ð¬ khöi phi«n hà mai sau mà tñ làm hÕi chính 
mình! 

Hu® Minh t× bi®t Hu® Nång xu¯ng núi. Xu¯ng ðªn 
chân núi Hu® Minh nói v¾i nhæng ngß¶i trong nhóm v×a 
m¾i tìm ðªn:  

- Tôi lên núi tìm cä bu±i mà không th¤y ai hªt, ch¡c 
ch¡n không phäi · ch² này. T¯t h½n, chúng ta nên theo 
hß¾ng khác mà tìm. 

Sau khi Hu® Minh ði r°i, Hu® nång bèn tiªp tøc hành 
trình v« ðªn Tào Khê. 

 

 
 

Hu® Nång t× lúc tr· v« trú ¦n · làng Tào Khê, ð¤t 
Ti«u Châu, sñ ki®n ngài ðßþc T± Hoàng Mai truy«n y bát 
vçn không ai hay biªt. Có mμt thß sinh tên Lßu Chí Lßþc 
m¾i g£p Hu® Nång mμt l¥n mà ðã cäm th¤y thân thiªt nhß 
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bÕn lâu nåm. Hai ngß¶i bèn kªt nghîa làm anh em. Chí 
Lßþc có mμt ngß¶i cô xu¤t gia làm ni, pháp danh Vô T§n 
TÕng, thß¶ng tøng Kinh ÐÕi Niªt Bàn. Vô T§n TÕng nghe 
cháu nói Hu® Nång là ngß¶i tinh thông Ph§t pháp bèn c¥m 
quy¬n kinh ðªn tìm Hu® Nång höi ý nghîa. Hu® Nång nói:  

- Tôi không biªt m£t chæ, xin bà cÑ höi ý nghîa trong 
kinh, tôi s¨ trä l¶i. 

Vô T§n TÕng tỏ vë nghi ng¶: 
- M£t chæ còn không biªt, làm sao hi¬u ðßþc ý nghîa 

cüa kinh? 
Hu® Nång trä l¶i: 
- Nghîa lý nhi®m m¥u cüa chß Ph§t ð«u có ðü trong 

t¤t cä các pháp. Tôi tuy không biªt chæ, bà cÑ ðem kinh ra 
ð÷c. Tôi nghe qua r°i, tôi s¨ ð÷c ðßþc và s¨ hi¬u ðßþc ý 
nghîa cüa kinh. 

Vô T§n TÕng nØa tin nØa ng¶, bèn ðem quy¬n kinh 
ra l§t t× trang ð¥u ðªn trang cu¯i. Mμt lúc sau tìm ðßþc 
mμt ðoÕn mà bà ấy không hi¬u ý nghîa bèn ð÷c cho Hu® 
Nång nghe. Quä thñc, Hu® Nång v×a nghe qua li«n có th¬ 
ð÷c lÕi không sai mμt chæ, mà lÕi còn giäi thích tß¶ng t§n ý 
nghîa cüa kinh cho bà ấy nghe. Vô T§n TÕng nghe xong, 
cäm th¤y vô cùng kính phøc, không ng¾t g§t ð¥u khen ngþi: 

- Th§t ðáng bμi phøc! Quä không h± danh là h÷c trò 
cüa T± Hoàng Mai! 

ChÆng bao lâu, danh tiªng Hu® Nång truy«n kh¡p 
trong làng. M÷i ngß¶i ð«u ðªn yªt kiªn ngài, trong ðó có 
cháu nhi«u ð¶i cüa Tào Tháo là Tào Thøc Lß½ng cûng tìm 
ðªn c¥u Pháp. Sau khi ra m¡t Hu® Nång, Thøc Lß½ng bèn · 
lÕi cùng ngài ðàm lu§n v« nhæng v¤n ð« nhân sinh vû trø. 
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Thøc Lß½ng d¥n d¥n ð¯i v¾i Hu® Nång sinh tâm cung kính, 
ngßÞng mμ, mu¯n tìm c½ hμi báo ðáp ân hu® cüa ngài. C½ 
duyên ðªn th§t ðúng lúc! Phía trên làng Tào Khê có mμt 
ngôi chùa c± tên Bäo Lâm, nhân vì b¸ chiªn tranh tàn phá, 
ðªn nay ðã tr· thành hoang phª. Tào Thøc Lß½ng bèn tø 
hþp m÷i ngß¶i trong làng, gom góp ti«n bÕc v§t døng trùng 
tu lÕi ngôi chùa, r°i m¶i Hu® Nång v« ðó trø trì. — ðây, Hu® 
Nång b¡t ð¥u công vi®c ho¢ng pháp cüa mình. Th¶i gian 
th¡m thoát ðã qua chín tháng. Thª nhßng, trên ð¶i này 
chÆng có hÕnh phúc nào lâu dài cä. Nhóm ngß¶i chùa Ðông 
Thi«n ði tìm ðoÕt y bát cüa Hu® Nång, dù träi qua ngàn 
d£m s½n khê, r¯t cuμc cûng ðã tìm ðªn! B÷n h÷ dñ mßu là 
ðu±i Hu® Nång t× phía trß¾c núi ra ðªn sau núi, kª ðó s¨ 
ð¯t r×ng, bÑc bách Hu® Nång phäi chÕy ra mà túm b¡t. 
Nhßng b÷n h÷ không ng¶ r¢ng Hu® Nång núp vào trong 
khe ðá, may m¡n thoát nÕn.18 Nghe nói, hi®n nay ch² ¤y có 
mμt täng ðá hình gi¯ng b° ðoàn, trên ðó có d¤u vªt Hu® 
Nång ng°i kiªt già. In trên m£t ðá là d¤u vªt cüa hai ð¥u 
g¯i, cùng d¤u vªt cüa nhæng nªp áo cüa ngài! 

Sáng hôm sau, Hu® Nång t× khe ðá chun ra, nhìn v« 
phía chùa Bäo Lâm ðã b¸ thiêu røi, ngài biªt là không th¬ 
tiªp tøc · lÕi ðßþc næa, bèn l¥n v« phß½ng nam. Khoäng ba 
b¯n ngày sau, b¤t giác Hu® Nång ðã ðªn ch² giáp ranh cüa 
hai vùng Hoài T§p và TÑ Hμi19. Ngài nh¾ lÕi l¶i d£n dò cüa 
T±: "G£p Hoài thì ng×ng, g£p Hμi thì ·", do ðó, ngài bèn 
¦n cß tÕi n½i này. 
                                                            
18 Sau tr§n cháy r×ng, b÷n ác ôn ðó cho r¢ng ngài ðã b¸ chªt thiêu, nên 
ðã cùng nhau bö ði. (Ngß¶i d¸ch) 
19 Hi®n nay · g¥n biên gi¾i cüa Quäng Ðông và Quäng Tây. 
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T× ðó, Hu® 
Nång s¯ng lçn trong 
ðám thþ sån, giä 
trang làm ngh« sån 
b¡n. M²i khi có c½ 
hμi, Hu® Nång 
thß¶ng giäng cho 
b÷n thþ sån nghe v« 
lòng t× bi ð¯i v¾i 
muôn loài. B÷n h÷ 
giao phó cho ngài 
công vi®c canh 
ch×ng bçy thú, 
nhßng m²i khi th¤y 
có thú r×ng l÷t vào 
trong bçy, ngài lÕi 
cäm th¤y b¤t nhçn 

bèn m· bçy ð¬ cho chúng chÕy thoát, và do ðó, ngài 
thß¶ng b¸ b÷n h÷ m¡ng nhiªc và xØ phÕt. Vì làm ngh« sån 
b¡n nên thÑc ån chính cüa b÷n h÷ thß¶ng là th¸t thú r×ng. 
Hu® Nång trong m²i bæa ån, ð«u nh£t rau r×ng, mång tre, 
v.v..., ð¬ vào trong mμt giö tre nhö, nhúng trong n°i th¸t, 
n¤u chín mà ån. Nªu b÷n h÷ có höi lý do thì ngài trä l¶i: 

- M²i ngày tôi chï làm công tác nhàn hÕ là trông 
ch×ng bçy, chÆng t¯n bao nhiêu sÑc lñc, b·i v§y chï c¥n ån 
rau cäi cûng ðü r°i. 

CÑ nhß thª, th¶i gian nhß "bóng câu qua cØa s±", 
th¡m thoát mà ðã g¥n mß¶i låm nåm. Mμt hôm, Hu® Nång 
nghî th¥m: 
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- Ðã ðªn lúc phäi ra ho¢ng pháp, không còn có th¬ 
¦n cß lâu ðßþc næa! 

Nhân ðó, Hu® Nång bèn t× giã ðám thþ sån, ði v« 
hß¾ng nam, ðªn thành ph¯ Quäng Châu. Trß¾c tiên ngài 
ðªn chùa Trang Nghiêm. Th¤y trong chùa v¡ng vë, chï có 
vài v¸ tång, Hu® Nång bèn höi thåm lý do thì biªt là m÷i 
ngß¶i ðã ðªn chùa Pháp Tính ð¬ nghe pháp sß „n Tông 
giäng Kinh ÐÕi Bát Niªt Bàn.  

Nghe thª, Hu® Nång bèn höi ðß¶ng ðªn chùa Pháp 
Tính. Ðªn n½i, trông th¤y m÷i ngß¶i tø hþp trong Pháp 
ðß¶ng, ðông ðäo không có ch² chen chân, Hu® Nång bèn 
len vào ðám ðông, khó khån l¡m m¾i tìm ðßþc mμt ch² 
ðÑng ngoài hành lang. Pháp sß „n Tông ðang ng°i trên 
pháp tòa, giäng giäi ý nghîa thâm sâu cüa Kinh Niªt Bàn. 
Ông nói:  

- M÷i v§t trên thª gian ð«u do nhân duyên hòa hþp 
mà sinh ra. Xin höi các v¸, nhß v§y là trß¾c phäi có nhân, 
r°i sau m¾i có duyên? Hay là trß¾c phäi có duyên, r°i sau 
m¾i có nhân? 

V×a nói ðªn ðó, th¯t nhiên có mμt c½n gió l¾n th±i 
qua làm cho t¤m tràng phan treo trß¾c cØa chùa ph¤t ph½ 
lay ðμng. „n Tông th¤y sñ vi®c xäy ra nhß v§y, bèn höi m÷i 
ngß¶i: 

- Các v¸ có v×a th¤y tràng phan lay ðμng không? 
Xin höi các v¸, tràng phan tñ nó lay ðμng, hay là có v§t gì 
làm cho nó lay ðμng? 

Trong ðám ðông có ngß¶i ðÑng d§y trä l¶i:  
- Tràng phan không th¬ tñ nó lay ðμng mà do gió 

th±i làm nó lay ðμng. 
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V×a nói xong, li«n có ngß¶i khác ðÑng d§y phän ð¯i: 
- Không ðúng, ch¡c ch¡n là tràng phan tñ nó lay 

ðμng, vì cái tính ðμng ðã · sÇn trong tràng phan, mà 
không · trong lu°ng gió. 

CÑ thª, hai ngß¶i chÆng ai nhß¶ng ai, l¶i qua tiªng 
lÕi làm ¥m Û cä lên. Pháp sß „n Tông ng°i trên giäng tòa 
chÆng biªt phäi làm sao, vì cä hai bên ai cûng có lý cä. H½n 
næa, pháp sß ð¯i v¾i v¤n ð« này cûng chßa có l¶i giäi væng 
ch¡c. 

B¤t chþt, t× 
góc ngoài Pháp 
ðß¶ng có mμt âm 
thanh sang säng 
vang lên: 

- Không 
phäi gió ðang lay 
ðμng, không phäi 
tràng phan ðang 
lay ðμng, mà 
chính là tâm hai v¸ 
ðang lay ðμng! 
 Nghe Hu® 
Nång nói mμt câu 
v×a ð½n giän v×a 
rõ ràng, m÷i ngß¶i 
trong Pháp ðß¶ng 

ðang °n ào ¥m î li«n tr· nên im thin thít. T¤t cä ð«u quay 
ð¥u tìm xem ai là ngß¶i v×a nói câu ðó, th¤y Hu® Nång 
trong bμ qu¥n áo dân quê lam lû, dáng d¤p t¥m thß¶ng, 
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m÷i ngß¶i ð«u chßng hØng, nØa tin nØa ng¶. Chï có Pháp 
sß „n Tông là ngß¶i th¤y rõ h½n ai hªt, ông ta k« tai nói 
nhö v¾i th¸ giä: 

- Ðþi cho ta giäng kinh xong. Bây gi¶ ông nên ði 
m¶i v¸ cß sî ðang ðÑng cÕnh góc tß¶ng ngoài hành lang 
ðªn phòng ta ch¶ mμt chút. 

„n Tông nói xong, bèn kªt thúc bu±i giäng kinh, yêu 
c¥u m÷i ngß¶i tr· v« suy ngçm v¤n ð« ðang ðßþc thäo lu§n 
v×a r°i. „n Tông quay v« phòng, m¶i Hu® Nång an t÷a 
xong, kª ðªn höi ngài v« nhæng ý nghîa thâm sâu cüa Ph§t 
pháp. Hu® Nång trä l¶i suông së, ý nghîa sâu xa, hþp tình 
hþp lý, mà lÕi ít dùng chæ nghîa trong kinh lu§n. Ði«u này 
làm cho „n Tông v×a kinh ngÕc v×a kính phøc. Ông ta biªt 
ngß¶i ðang ð¯i di®n mình không phäi là mμt nhân v§t t¥m 
thß¶ng, bèn höi: 

- Hành giä ch¡c ch¡n không phäi là mμt kë t¥m 
thß¶ng. T× lâu tôi có nghe r¢ng y bát cüa T± Ho¢ng Nhçn 
ðã ðßþc truy«n v« phß½ng nam, chÆng biªt có phäi là hành 
giä hay không? 

Hu® nång trä l¶i:  
- DÕ, kë tàm quí này không dám.20 
„n Tông nghe nói, biªt Hu® Nång là ngß¶i ðßþc 

truy«n y bát, ông bèn phá l®, vμi vàng quÏ xu¯ng làm l− ra 
m¡t21, kª ðó thïnh c¥u Hu® Nång ðem y bát ra cho m÷i 
ngß¶i chiêm ngßÞng l− lÕy. „n Tông höi Hu® Nång: 

                                                            
20 Tàm quí: H± th©n, cäm th¤y không xÑng ðáng. Ðây là l¶i nói khiêm 
nhßþng. 
21 Theo gi¾i lu§t, các b§c xu¤t gia không ðßþc l− lÕy ngß¶i tÕi gia, dù 
ðó là cha m© mình, nhßng Hu® Nång là kë ðßþc truy«n y bát, trên 
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- Ngû t± Ho¢ng Nhçn lúc ðem y bát truy«n cho Ngài, 
T± còn có d£n dò gì thêm næa không, nhß v¤n ð« thi«n ð¸nh 
giäi thoát chÆng hÕn? 

- T± chÆng có d£n dò ði«u gì ð£c bi®t cä! 
 „n Tông tö vë nghi ng¶: 

- Thª à! Làm sao có th¬ nhß thª ðßþc? 
Hu® Nång th¤y „n Tông không hi¬u ý mình, li«n nói 

tiªp: 
- ChÆng qua, T± chï nói ðªn ý nghîa "kiªn tính thành 

Ph§t", còn nhß v¤n ð« thi«n ð¸nh giäi thoát, T± chßa ð« c§p 
ðªn. 

„n Tông vçn chßa hi¬u rõ, bèn tiªp tøc höi: 
- Kë tu hành t÷a thi«n, do công phu cüa thi«n ð¸nh 

mà ðßþc giäi thoát. Ðây là sñ ki®n mà m÷i ngß¶i ð«u biªt 
ðªn, tÕi sao Ngû t± lÕi không ð« c§p ðªn v¤n ð« này? 

Hu® Nång trä l¶i:  
- Ph§t pháp là pháp b¤t nh¸22, còn sñ tu thi«n ð¸nh 

c¥u giäi thoát ðã bao hàm hai pháp: mμt là kë mu¯n c¥u sñ 
giäi thoát, hai là pháp ðem ðªn sñ giäi thoát. Ðây không 
phäi là ch² cÑu cánh cüa Ph§t pháp, cho nên T± không nói 
ðªn. 

„n Tông lÕi höi:  
                                                                                                                               
cß½ng v¸ ngài ðã là mμt v¸ t± sß cüa mμt tông phái, thành thØ „n 
Tông m¾i ðänh l− ra m¡t. 
22 Pháp B¤t nh¸: Chß pháp thñc tß¾ng nhß nhß bình ðÆng, không có 
phân bi®t, cho nên g÷i là b¤t nh¸. Kiªn tính tÑc là thi«n ð¸nh giäi thoát. 
Thi«n ð¸nh giäi thoát ð«u · trong kiªn tính. Phân ra thì là ba (kiªn tính, 
thi«n ð¸nh, giäi thoát), hþp lÕi thì là mμt. Nªu chï nói giäi thoát thi«n 
ð¸nh mà không nói ðªn kiªn tính, thì có hai pháp. Còn chï nói ðªn kiªn 
tính mà không nói ðªn thi«n ð¸nh giäi thoát thì là pháp b¤t nh¸. 
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- Nªu v§y, nhß thª nào m¾i g÷i là pháp môn b¤t nh¸ 
trong Ph§t pháp? 

Hu® 
Nång nói:  

- 
Pháp sß 
m²i ngày 
ð«u giäng 
Kinh Niªt 
Bàn, ch¡c 
cûng biªt 
r¢ng "sñ 
th¤y rõ 
Ph§t tính" 
tÑc là pháp 
b¤t nh¸. 

M÷i ngß¶i xßa nay ð«u v¯n ð¥y ðü Ph§t tính, và Ph§t tính 
này cûng không vì chúng sinh tÕo nghi®p mà tång thêm 
ho£c giäm b¾t. Nhß trong Kinh Niªt Bàn, B° tát Cao Quí 
ÐÑc Vß½ng ðã t×ng höi Ph§t: "BÕch ðÑc Thª Tôn, nhæng 
kë phÕm b¯n gi¾i tr÷ng 23 , ho£c nhæng kë tÕo nåm tμi 
ngh¸ch24, cùng nhæng kë nh¤t xi¬n ð«25, b÷n h÷ có phäi vì 
tÕo ác nghi®p mà làm thi®n cån Ph§t tính ðoÕn tuy®t hay 
không?" Ph§t ðáp: "Thi®n cån có th¬ phân làm hai loÕi: 

                                                            
23 B¯n gi¾i tr÷ng: tÑc là giªt hÕi, trμm c¡p, dâm døc, nói d¯i. 
24 Nåm tμi ngh¸ch: tÑc là giªt cha, giªt m©, giªt A la hán, làm thân 
Ph§t chäy máu (ho£c phá hüy tßþng Ph§t) và phá hòa hþp tång. 
25 Nh¤t xi¬n ð«: tÑc là kë không tin l¶i dÕy cüa chß Ph§t, thi®n cån 
hoàn toàn b¸ ðoÕn di®t. 
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thß¶ng và vô thß¶ng. Nhßng Ph§t tính không phäi thß¶ng, 
cûng không phäi vô thß¶ng, cho nên không b¸ ðoÕn tuy®t, 
ðây g÷i là pháp môn b¤t nh¸. LÕi næa, có th¬ ðem sñ v§t 
phân thành thi®n và b¤t thi®n, ðây là hai pháp. Thª nhßng 
Ph§t tính không phäi thi®n, cûng không phäi b¤t thi®n, 
không có phân bi®t thi®n ác, ðây là pháp môn b¤t nh¸". Các 
v§t trên thª gian b¸ ngß¶i ð¶i phân chia thành muôn sñ 
muôn v§t, nhß ð©p, x¤u, hay, d·, ... Ð¯i v¾i cái nhìn cüa 
ngß¶i phàm thì có hai sñ khác bi®t, nhßng ngß¶i trí tu® hi¬u 
rõ Ph§t pháp, biªt t¤t cä ð«u do nhân duyên sinh ra, ð«u 
không có tñ tính, cho nên h÷ không có sñ phân bi®t. Cái 
chân tính không phân bi®t này chính là Ph§t tính! 

Hu® Nång giäng giäi nhæng ði«u mà „n Tông m¾i 
ð« c§p ðªn trong bu±i giäng kinh v×a r°i, chÆng khác nào 
nhß chính ngài ðang · trên giäng tòa giäng cho m÷i ngß¶i 
nghe. Ðªn ðây, „n Tông ð¯i Hu® Nång hoàn toàn kính 
phøc, trong lòng ông tràn ng§p mμt ni«m vui chßa t×ng có, 
bèn ch¡p tay cung kính khen ngþi Hu® Nång: 

- Chúng tôi giäng kinh chÆng khác nào ðá söi không 
có giá tr¸, còn Ngài giäng kinh thì gi¯ng nhß vàng ròng quí 
báu!  

Nhân vì Hu® Nång vçn chßa chính thÑc xu¤t gia, 
cho nên „n Tông bèn ch÷n ngày chu¦n b¸ làm l− xu¤t gia 
cho ngài. Ngày mß¶i låm tháng giêng nåm Nghi Phøng thÑ 
nh¤t (TL 676), Pháp sß „n Tông chính thÑc làm l− xu¯ng 
tóc cho Hu® Nång, và xin lÕy ngài làm th¥y. Ngày tám 
tháng hai nåm ðó, „n Tông m¶i nhi«u v¸ cao tång ðªn làm 
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l− truy«n gi¾i. 
Trong bu±i l− 
truy«n gi¾i, ngài 
Lu§t sß 26  Tu® 
T¸nh · chùa Linh 
Quang, ð¤t Tô 
Châu, làm Yªt ma 
A xà lê27, tuyên b¯ 
nhân duyên xu¤t 
gia cüa Hu® Nång. 
Ngài Lu§t sß Trí 
Quang · chùa 
T±ng Trì làm Hòa 
thßþng Ðàn ð¥u. 
Ngài Lu§t sß 
Thông ºng · chùa 
Thiên Hoàng, ð¤t 

Kinh Châu, làm Giáo th÷ A xà lê. Ngài Lu§t sß KÏ Ða La, 
ngß¶i Trung „n Ðμ, làm Tuyên lu§t sß, và ngài M§t Ða 
Tam TÕng, ngß¶i Tây „n Ðμ, làm Tôn chÑng sß. 

TÕi ðây, n½i mà ngài Pháp sß Trí Dßþc ðã tr°ng cây 
B° ð«, và ngài Pháp sß C¥u Na BÕt Ðà ðã t×ng l§p gi¾i ðàn, 

                                                            
26 Lu§t sß: Trong Ph§t pháp, các v¸ tÏ kheo, mμt cách khái quát, có th¬ 
phân làm ba loÕi: pháp sß (chuyên môn nghiên cÑu kinh tÕng), lu§t sß 
(chuyên môn nghiên cÑu lu§t tÕng) và lu§n sß (chuyên môn nghiên cÑu 
lu§n tÕng). Còn các v¸ thông su¯t cä ba tÕng kinh, lu§t, lu§n thì ðßþc 
tôn xßng là Tam tÕng pháp sß. 
27 Yªt ma: yªt ma là tiªng PhÕn, tiªng Hán d¸ch là tác nghi®p, tÑc là 
mμt nghi thÑc tuyên cáo làm các sñ vi®c nhß sám h¯i, th÷ gi¾i, v.v... 
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Hu® Nång ðã chính thÑc th÷ gi¾i cø túc.28 Ði«u này Ñng 
nghi®m v¾i l¶i tiên ðoán h½n mμt tråm nåm v« trß¾c cüa 
hai ngài Trí Dßþc và C¥u Na BÕt Ðà .29 

Sau khi th÷ gi¾i hai tháng, tÕi chùa Pháp Tính, Løc 
t± Hu® Nång n¯i tiªp TÑ t± ÐÕo Tín, Ngû t± Ho¢ng Nhçn, 
chính thÑc khai th¸ pháp môn thi«n Ðông S½n. 

Mùa xuân nåm Phøng Nghi thÑ hai (677), Løc t± r¶i 
chùa Pháp Tính, chu¦n b¸ tr· v« chùa Bäo Lâm. Hôm ti−n 
bi®t, có h½n mμt ngàn ngß¶i xu¤t gia, tÕi gia cùng nhau 
r¥m rμ ðßa Løc t± v« Tào Khê. Ngài Lu§t sß Thông ºng 
cùng h½n mμt tråm ð® tØ cûng theo T± v« Tào Khê tu h÷c. 
 Sau khi v« ðªn chùa Bäo Lâm, Løc t± cäm th¤y cänh 
chùa quá ch§t h©p, không ðü dung chÑa s¯ ngß¶i ðªn c¥u 
h÷c ðông ðäo nhß thª bèn nghî cách m· rμng cänh chùa. 
Nhßng vì chung quanh ð«u là ð¤t cüa ngß¶i khác, nên Løc 
t± không còn cách nào h½n là ði tìm ngß¶i chü ð¤t tên Tr¥n 
Á Tiên thß½ng lßþng v« v¤n ð« này. V¸ chü ð¤t này tính 

                                                            
28 Gi¾i cø túc: Gi¾i lu§t cüa tÏ khßu, tÏ khßu ni là phß½ng ti®n ð¥y ðü 
có th¬ ðßa ðªn Niªt Bàn, cho nên g÷i là cø túc. 
29 Chùa Pháp Tính · phía tây b¡c thành ph¯ Quäng Châu. Ð¶i Lßu 
T¯ng, có ngài Tam tÕng Pháp sß C¥u Na BÕt Ðà La ðªn trø tÕi chùa. 
Ngài xây mμt pháp ðàn, và dñng bia v¾i l¶i dñ ðoán : "Ð¶i sau s¨ có 
mμt v¸ nhøc thân B° tát th÷ gi¾i cø túc · ðây". Ð¶i Lß½ng Vû Ðª, lÕi 
có ngài Tam tÕng Pháp sß „n ðμ tên Trí Dßþc cûng ðªn n½i này, tñ 
tay tr°ng mμt cây B° ð«, ð°ng th¶i dñng bia, và tiên ðoán: "Sau này 
mμt tråm bäy mß½i nåm s¨ có mμt v¸ nhøc thân B° tát · dß¾i cây B° 
ð« này khai di−n Ph§t pháp ÐÕi th×a, cÑu ðμ vô lßþng chúng sinh". 
Sau ðó ngài Trí Dßþc ðªn Tào Khê bäo dân làng xây chùa Bäo Lâm, 
v.v... 
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tình r¤t tØ tª và ngay thÆng, v×a nghe Løc t± ðªn tìm mình 
xin ð¤t, ông ta li«n höi ngài mu¯n c¥n bao nhiêu ð¤t m¾i ðü.  

Løc t± nói: 
- Tôi chï c¥n mμt khoänh ð¤t l¾n nhß t¤m t÷a cø này 

là ðü, không biªt thí chü có vui lòng b¯ thí hay không? 
Á Tiên li«n höi: 
- DÕ thßa, không biªt t¤m t÷a cø cüa T± bao l¾n? 

Løc t± bèn 
ðem t¤m t÷a cø 
ra cho Á Tiên 
xem, ngài nói:  

- Không 
l¾n bao nhiêu cä. 
Ch² mà tôi mu¯n 
chï l¾n b¢ng t¤m 
t÷a cø này, ðü 
ch² cho tôi ng°i 
thi«n hai bu±i 
s¾m chi«u mà 
thôi. 

Á tiên 
nghe nói, không 
th¬ nh¸n cß¶i 
ðßþc, bèn l¾n 
tiªng cß¶i ha hä. 
Ông ta cäm th¤y 

r¤t hÑng thú, bèn trä l¶i: 
- DÕ không sao, tùy ý T± ch÷n lña khoänh ð¤t mà 

Ngài v×a ý! 
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 Nghe xong, Løc t± bèn dçn Á Tiên ðªn ðïnh ð°i cao 
nh¤t trong vùng Tào Khê. Chï th¤y Løc t± m· t¤m t÷a cø ra 
ném lên không trung. LÕ thay! T¤m toÕ cø nhö nhß v§y, 
càng lúc càng tr· thành to l¾n gi¯ng nhß quä bóng ðßþc 
b½m h½i, chÆng m¤y ch¯c ðã bao trùm hªt vùng Tào Khê. 
H½n næa, lÕi th¤y b¯n v¸ Thiên vß½ng ðÑng h¥u · b¯n góc. 

Á Tiên th¤y ðßþc th¥n thông cüa Løc t± nhß thª, 
biªt T± là mμt b§c chân tu thñc chÑng, chÑ không phäi là kë 
t¥m thß¶ng, bèn nói v¾i ngài:  

- DÕ thßa T±, con ðã th¤y rõ pháp lñc cüa Ngài thñc 
là vô biên. Thª nhßng m° mä cüa t± tiên ð«u · ch² này. Con 
xin giæ lÕi ít ð¤t hß½ng höa, còn bao nhiêu xin nguy®n cúng 
dß¶ng cho Ngài hªt. 

Løc t± nói:  
- T¯t l¡m, t¯t l¡m! Ðó là sñ ðß½ng nhiên. 
Sau ðó, Løc t± ði xem xét kh¡p vùng, n½i nào phong 

cänh thanh tú ngài ð«u l§p mμt cänh chùa. Trß¾c sau, ngài 
l§p ðßþc mß¶i ba cänh chùa nhß thª. 
 

 
 

Trß¾c chùa Bäo Lâm có mμt h°  nß¾c trong v¡t. Có 
mμt con r°ng s¯ng dß¾i ðáy h°, thß¶ng thß¶ng hi®n lên 
qu¤y phá. M²i l¥n xu¤t hi®n, r°ng thß¶ng th±i gió l¾n, 
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khiªn cho m£t h° n±i sóng nhß g£p c½n bão dæ. M÷i ngß¶i 
trong chùa ð«u sþ hãi, không ai dám ðªn g¥n b¶ h°.  

Mμt hôm lúc 
r°ng ðang xu¤t hi®n, 
Løc t± bèn ra b¶ h° 
r¥y m¡ng: 
 - M¥y là ð° côn 
trùng nhö nhít mà 
cûng dám ðªn ðây tác 
yêu tác quái. M¥y chï 
biªt hi®n thân l¾n ð¬ 
d÷a ngß¶i khác, mà 
không biªt hi®n thân 
nhö ð¬ làm vi®c thi®n. 
Nªu m¥y thñc sñ cao 
cß¶ng thì có th¬ biªn 
nhö biªn l¾n. M¥y hãy 
thØ biªn nhö cho ta 
xem. Nªu ðßþc m¾i 
g÷i là r°ng th¥n. 

V×a nghe xong, 
r°ng li«n biªn m¤t. 
ChÆng bao lâu trên 
m£t nß¾c yên l£ng 

xu¤t hi®n mμt con r¡n nhö nhß sþi dây b®n b¢ng cö b½i v« 
phía Løc t±. Ngài bèn ðem bình bát ra, cúi xu¯ng bên b¶ h°, 
nói v¾i r°ng: 

- Biªn nhö biªn l¾n cûng chßa kÏ lÕ, m¥y có ðü can 
ðäm nhäy vào trong bình bát cüa ta hay không? 
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R°ng nghe Løc t± thách thÑc bèn b½i ðªn trß¾c m£t 
ngài, nhäy ngay vào trong bình bát không chút do dñ. Lúc 
ðó Løc t± th· phào mμt tiªng, mang bình bát quay tr· v« 
chính ði®n, vë m£t tß½i cß¶i rÕng rÞ. R°ng n¢m trong bình 
bát cäm th¤y r¤t hoang mang, vùng vçy tìm cách thoát ra, 
nhßng làm cách nào cûng vô ích. Nó không biªt phäi làm 
sao, bèn n¢m yên l£ng, không còn dám cña qu§y. Løc t± 
bèn lên tòa thuyªt pháp cho r°ng nghe. Nghe xong, r°ng li«n 
thoát hóa30, biªn thành mμt cøm khói xanh bay ði, chï ð¬ lÕi 
mμt bμ xß½ng r°ng dài ðμ bäy t¤c. V« sau, vì mu¯n kÖ ni®m, 
ngß¶i trong chùa l¤p h° lÕi cho b¢ng, và xây mμt cái tháp 
s¡t nhö ð¬ th¶ bμ xß½ng r°ng này.  

Løc t± tr· v« chùa Bäo Lâm chßa bao lâu, danh 
tiªng cüa ngài ðã ðßþc truy«n lan kh¡p n½i, và ði«u này ðã 
làm cho thánh ð¸a cüa Thi«n tông càng lúc càng tr· nên 
hßng th¸nh.  
 

 
 

Vào ð¶i Ðß¶ng, Tào Khê thuμc v« ð¤t Ti«u Châu, 
huy®n Khúc Giang. Lúc ðó quan thÑ sØ Ti«u Châu tên Vî 
C× là mμt Ph§t tØ thu¥n thành. Nghe tin y bát cüa Thi«n 
tông ðã ðßþc truy«n v« phß½ng nam, lÕi nghe ngß¶i kª 
th×a y bát là Løc t± Hu® Nång ðang trø trì chùa Bäo Lâm · 
Tào Khê, Vî C× cäm th¤y r¤t hoan hÖ. Ðây quä là c½ hμi 

                                                            
30 Thoát hoá: C·i l¯t, biªn thành v§t khác. 
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hiªm có, do ðó ông ta bèn hß¾ng dçn mμt nhóm quan lÕi 
ðªn chùa Bäo Lâm, thïnh Løc t± ðªn chùa ÐÕi PhÕm · 
thành ph¯ Khúc Giang khai th¸ Ph§t pháp cho nhân dân 
vùng ðó. Sau khi nh§n l¶i m¶i cüa Vî C×, Løc t± ðã ðªn 
chùa ÐÕi PhÕm. TÕi ðây ngài lên tòa thuyªt pháp. M· ð¥u 
ngài nói ðªn gia thª cüa mình, v« chuy®n mình ðã ði c¥u 
pháp · T± Hoàng Mai, sñ th×a kª y bát, cùng sñ ki®n sau 
khi ðßþc truy«n y bát, ngài ðã träi qua bao nhiêu sñ gian 
nan kh¯n kh±. Ngài nói r¢ng trß¾c khi ngài ðªn chùa Pháp 
Tính, sinh m®nh cüa ngài b¸ ðoe d÷a b·i sñ nguy hi¬m, 
cûng gi¯ng nhß chï mành treo chuông, không biªt s¨ b¸ ðÑt 
lúc nào. 

Kª ðó Løc t± nói: 
- Hôm nay tôi có c½ hμi ðßþc cùng các v¸ ng°i n½i 

ðây ð«u là do pháp duyên lành mà chúng ta ðã cùng nhau 
gây tÕo trong nhi«u ð¶i, ðó là phß¾c báo cüa m÷i ngß¶i ðã 
nhi«u ð¶i trong quá khÑ cúng dß¶ng Ph§t, vun tr°ng thi®n 
cån. Do nhân duyên này mà các v¸ ngày hôm nay m¾i có 
c½ hμi ðªn ðây nghe ðßþc pháp môn truy«n tâm ð¯n giáo 
này. Pháp môn này là do các b§c thánh nhân xßa ðã ð¶i 
ð¶i truy«n lÕi cho ðªn ngày hôm nay, chÑ không phäi do 
Hu® Nång tñ ð£t ra. Nguy®n r¢ng m÷i ngß¶i sau khi nghe 
pháp môn ð¯n giáo này, ð«u có th¬ khiªn tâm thanh t¸nh, 
d©p tr× sñ nghi ng¶. Dùng tñ tính B° ð« này ð«u có th¬ 
thành Ph§t. 

ÐÕi chúng nghe Løc t± giäng xong, m÷i ngß¶i ð«u 
cäm th¤y hoan hï, bèn l− tÕ mà lui ra. 
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Ngày hôm sau, thÑ sØ Vî C× thïnh Løc t± giäng thêm, 
Løc t± bèn lên tòa nói v¾i m÷i ngß¶i: 

- Trß¾c hªt, các v¸ nên ðem tâm thanh t¸nh, cùng 
nhau ni®m Ma ha Bát nhã ba la m§t ða. 

Kª ðó ngài nói tiªp: 
- Các v¸ thi®n tri thÑc, t¤t cä chúng sinh xßa nay v¯n 

có ðü trí tu® giác ngμ. Chï vì tâm ð¸a b¸ mê ho£c, cho nên 
không cách nào tñ mình giác ngμ, mà phäi nh¶ vào sñ giúp 
ðÞ cüa các v¸ thi®n tri thÑc. Phäi biªt r¢ng Ph§t tính cüa kë 
ngu si cùng ngß¶i trí tu® không có gì khác bi®t. Bây gi¶ tôi 
s¨ vì các v¸ giäng pháp Ma ha Bát nhã ba la m§t này, các 
v¸ nên chú tâm nghe tôi nói.  

Các v¸ thi®n tri thÑc, ngß¶i thª gian tuy cä ngày 
mi®ng ni®m "Bát nhã, Bát nhã", nhßng b÷n h÷ không biªt 
r¢ng Ph§t tính cüa mình ðã có sÇn Bát nhã. Ðây cûng gi¯ng 
nhß có nhi«u ngß¶i không ch¸u ån, dù cä ngày nói tên 
nhæng món s½n hào mÛ v¸, cûng chÆng làm cho b÷n h÷ no 
bøng ðßþc. H÷c Ph§t cûng v§y, nªu cä ngày cÑ nói lý 
thuyªt mà không ch¸u khó tu hành thì có nói ðªn tråm ngàn 
vÕn nåm cûng không cách nào th¤y ðßþc tñ tính cüa mình. 
Ði«u này không giúp ích ðßþc gì cho mình cä! 

Kª ðªn T± giäi thích ý nghîa cüa chæ "Ma ha Bát 
nhã ba la m§t": 
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- Các v¸ thi®n tri thÑc, Ma ha Bát nhã ba la m§t là 
tiªng „n Ðμ, tiªng Ðß¶ng 31 d¸ch là ÐÕi trí tu® ðáo bï 
ngÕn32. H÷c t§p Ph§t pháp phäi chân thñc buông xä sñ trói 
buμc thª gian, nhìn th¤u sñ v§t m¾i ðßþc, không phäi chï là 
dùng mi®ng tøng ni®m mà thôi. Nªu chï dùng mi®ng tøng 
mà không ðem trí tu® Bát nhã ra tu hành thì vçn còn là kë 
ð¥y dçy nhæng v÷ng tß·ng vô minh. Nªu h÷c Ph§t nhß thª, 
ch¡c ch¡n là s¨ không ðem ðªn hi®u quä nào hªt. Cûng 
gi¯ng nhß sß½ng mai bu±i s¾m, ði®n x©t ngang tr¶i, chï 
xu¤t hi®n ho£c có m£t trong ch¯c lát r°i biªn m¤t không còn 
gì. Trái lÕi, nªu mi®ng và tâm có th¬ hþp nh¤t, trong ngoài 
ð«u nh¤t trí thñc hành, nhß v§y thì có th¬ th¤y ðßþc tñ tính. 
Tñ tính tÑc là ÐÑc Ph§t chân thñc cüa mình. Nªu r¶i bö tñ 
tính thì cûng chÆng có Ph§t. ÐÑc Ph§t có nói r¢ng ai ai 
cûng có th¬ thành Ph§t. Chï c¥n các v¸ "tu hành tñ tính", 
ðem lu°ng sáng cüa trí tu® quay lÕi chiªu r÷i chính mình, 
quay lÕi tìm c¥u chính mình, không nên ði tìm Ph§t pháp · 
ngoài tâm mình. Nªu ðßþc nhß v§y ch¡c ch¡n s¨ thành 
Ph§t. 

Chæ "Ma ha" có nghîa là gì? Ma ha d¸ch là ðÕi (l¾n). 
Ði«u này mu¯n nói là tâm mình phäi nên rμng l¾n nhß hß 
không, không có gi¾i hÕn, không có sñ khác bi®t v« kích 
thß¾c, hình dÕng, màu s¡c, mà cûng không nên phân bi®t 
trên dß¾i, ng¡n dài, cûng không có sñ vui sß¾ng ho£c gi§n 
dæ, cûng không có sñ phân bi®t th¸ phi, thi®n ác, ð¥u ðuôi, ... 
Cõi nß¾c cüa chß Ph§t cûng rμng l¾n nhß hß không. Cái 
                                                            
31 Tiªng Ðß¶ng: tÑc là tiªng Tàu ð¶i nhà Ðß¶ng. 
32 Ðáo bï ngÕn: có nghîa là "ðªn b¶ bên kia". B¶ bên kia tÑc là sñ giäi 
thoát. 
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di®u tính mà chúng ta v¯n có cûng là không, xßa nay chßa 
t×ng ðßþc pháp nào hªt. Cho nên nói:  

Tñ tính nhß hß không 
Chân, v÷ng ð«u · trong 

Th¤y rõ tñ tính mình 
T¤t cä ð«u s¨ thông. 

Tñ tính 
chân không chính 
là nhß v§y. Thª 
nhßng, cûng nên 
nói rõ, các v¸ · 
ðây nghe tôi giäng 
v« Không, không 
nên ch¤p trß¾c 
vào cái "không". 
Ði«u quan tr÷ng 
nh¤t là không nên 
ch¤p trß¾c vào cái 
"không"! Nªu nhß 
vi®c gì cûng không 
nghî ðªn, ðem t¤t 
cä m÷i v§t tr× 
khi¬n làm cho 

không, tâm không mà thân cûng không. Ðem cái quan ni®m 
m÷i v§t ð«u không nhß v§y mà tu t§p thi«n ð¸nh mong ðÕt 
ðßþc kªt quä thì cûng chï ðßþc mμt loÕi "vô ký không" mà 
thôi. Kë lÕc vào vô ký không này, bên ngoài thì có vë nhß 
ðoÕn hªt tr¥n duyên v÷ng tß·ng, kÏ thñc vçn chßa th¤y 
ðßþc chân tâm, mà vçn còn · trong trÕng thái u mê. Tuy là 
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ngß¶i ðang s¯ng mà chÆng khác gì ðã chªt, vi®c gì cûng 
chÆng biªt. 
 Các v¸ thi®n tri thÑc! Hãy nhìn thª gi¾i mà chúng ta 
ðang s¯ng, vÕn v§t bao la, nhß m£t tr¶i, m£t trång, các vì 
sao, núi, sông, ð¤t, ngß¶i lành, ngß¶i dæ, v.v..., không có 
v§t nào mà không · trong hß không. Hß không cûng không 
nói: "Ông là ngß¶i ác, tôi s¨ ðu±i ông ði mau ra khöi hß 
không, ông là ngß¶i lành, tôi s¨ m¶i ông ði mau vào hß 
không". Hß không không biªt phân bi®t nhß v§y. Còn tñ 
tính chúng ta thì sao? Cûng gi¯ng nhß hß không bao hàm 
t¤t cä vÕn v§t. 
 Các v¸ thi®n tri thÑc, nhß tôi v×a nói qua, các v¸ nên 
hi¬u rõ tñ tính vô cùng to l¾n cüa mình bao hàm t¤t cä các 
pháp. T¤t cä các pháp ð«u do tñ tính mình sinh ra. Kë giác 
ngμ ðßþc ánh sáng tñ tính này, khi th¤y ngß¶i khác có 
nhæng hành vi, ho£c thi®n, ho£c ác, ho£c t¯t, ho£c x¤u, 
không còn sinh ra ý tß·ng ßa thích ho£c chán ghét, trong 
tâm không còn ch¤p trß¾c. Tâm kë ¤y cûng gi¯ng nhß hß 
không rμng l¾n, ðây g÷i là ðÕi (l¾n), cûng tÑc là ý nghîa 
chân thñc cüa Ma ha. 

Các v¸ thi®n tri thÑc, ngß¶i trí tu® h÷c Ph§t, thß¶ng 
thành thñc v¾i lòng mình, thñc ti−n tu hành, còn kë mê v÷ng 
lÕi chï nói lý thuyªt, chï thích giäng nói toàn ba m¾ "kh¦u 
ð¥u thi«n"33 mà thôi. LÕi còn mμt loÕi ngß¶i mê ch¤p, ng°i 
thi«n v¾i cái quan ni®m t¤t cä ð«u là không, cho r¢ng vi®c gì 
cûng không nên nghî ðªn, vi®c gì cûng không nên làm, và 
cho r¢ng ðây là sñ chÑng ðÕo, khai ngμ. Ð¯i v¾i hÕng 
                                                            
33 Kh¦u ð¥u thi«n: Chï nói thánh nói tß¾ng mà không ch¸u thñc tª tu 
hành. 
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ngß¶i này, không nên nói Pháp cho h÷. Vì sao? Vì b÷n h÷ 
ðã ch¤p trß¾c vào cái g÷i là "ngoan không" 34 và vô ký 
không. Ðây là b÷n tà tri tà kiªn, chÑ không phäi chính tri 
chính kiªn. 

Løc t± lÕi nói: 
- Các v¸ ð«u là ngß¶i trí tu®, nên biªt r¢ng tâm lßþng 

cüa chúng ta rμng l¾n bao trùm cä pháp gi¾i này. Các v¸ có 
th¬ hi¬u rõ cänh gi¾i cüa Ph§t pháp rμng l¾n bao trùm t¤t 
cä. Mμt khi chân tâm phát sinh tác døng, chúng ta có th¬ 
th¤y rõ t¤t cä m÷i v§t trên thª gian này, gi¯ng nhß t¤m 
gß½ng l¾n soi sáng vÕn v§t. V§t ðªn thì änh hi®n trên 
gß½ng, v§t ði thì trong gß½ng tr¯ng r²ng. Ð¯i v¾i m£t 
gß½ng, vÕn v§t ði lÕi tñ do mà không có chß¾ng ngÕi. LÕi 
gi¯ng nhß m£t trång trên không, tuy chï là mμt, nhßng nó 
s¨ chiªu ðªn b¤t cÑ m£t nß¾c nào, dù là m£t bi¬n, m£t ao, 
m£t sông, m£t h°. M²i n½i ð«u hi®n änh cüa m£t trång, cho 
nên s¯ m£t trång hi®n trên m£t nß¾c là vô lßþng. Ðây 
không phäi là ý nghîa "mμt là t¤t cä, t¤t cä là mμt" hay sao? 
Nªu có th¬ nh§n rõ tñ tính mình thì có th¬ tñ do tñ tÕi ð¯i 
v¾i t¤t cä sñ v§t, mà không b¸ chúng làm tr· ngÕi. Ðây 
chính là trí tu® Bát nhã. 

T¤t cä trí tu® Bát nhã ð«u t× bän tính sinh ra, mà 
không phäi t× sñ v§t bên ngoài. Do ðó, ch¾ nên døng tâm 
sai l¥m, tìm c¥u n½i sñ v§t · ngoài tâm mình, nhß v§y m¾i 
g÷i là ngß¶i khéo dùng cái chân tâm cüa mình. Nªu mà 
døng tâm ðúng thì t¤t cä m÷i sñ v§t ð«u chân thñc. Sñ to 
l¾n cüa cái tâm này, không phäi là kë có trí khôn v£t, ho£c 
                                                            
34 Ngoan không: Cho r¢ng t¤t cä ð«u là không, không nhân không quä 
(mμt loÕi ðoÕn kiªn). 
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b÷n bàng môn tä ðÕo 35 có th¬ hi¬u rõ ðßþc. Tuy®t ð¯i 
không nên chï có mi®ng nói "Ph§t tính hß không", nhßng 
trong tâm lÕi không theo l¶i dÕy mà tu hành. Ði«u này cûng 
gi¯ng nhß ngß¶i dân quèn mà tñ xßng mình là vua, r¯t 
cuμc cûng chÆng thñc hi®n ðßþc sñ m½ ß¾c hão huy«n ðó.  

Này các v¸, ý nghîa r¯t ráo cüa Bát nhã là gì? Bát 
nhã là tiªng „n Ðμ, tiªng Ðß¶ng g÷i là di®u trí tu®. Nªu có 
ngß¶i, b¤t cÑ lúc nào, b¤t cÑ n½i nào, m²i ý ni®m ð«u minh 
bÕch rõ ràng, không có mê muμi vô minh, dùng trí tu® xØ lý 
t¤t cä m÷i sñ, ðây g÷i là ngß¶i tu hÕnh Bát nhã. Nªu có mμt 
ni®m vô minh sinh kh·i thì cái trí tu® ðó li«n tiêu m¤t. Nói 
tiêu m¤t cûng chï là tï dø, chÑ không phäi cái trí tu® chân 
thñc hoàn toàn ðoÕn tuy®t. B·i vì trí tu® chân thñc không 
sinh không di®t, làm sao mà tiêu m¤t ðßþc! Ðây chï có 
nghîa là lúc ðang ngu si thì Bát nhã không hi¬n hi®n ðßþc, 
phäi ðþi ðªn hªt ngu si thì trí tu® m¾i hi®n tr· lÕi. Ngß¶i ð¶i 
vì ngu si mê muμi thành thØ không có cách nào biªt ðßþc sñ 
t°n tÕi cüa Bát nhã. B÷n h÷ thß¶ng thß¶ng mi®ng nói trí tu® 
Bát nhã, trái lÕi trong tâm ch¤p trß¾c nhæng vi®c ngu mê, 
v§y mà vçn tñ cho là mình ðang tu hÕnh Bát nhã! Bát nhã 
không có hình tß¾ng. Nªu trí tu® phát sinh mà không còn vô 
minh thì g÷i là Bát nhã. Khi hi¬u rõ nhß v§y thì g÷i là trí tu® 
Bát nhã. 

Còn Ba la m§t có nghîa gì? Ðây là tiªng „n Ðμ, có 
nghîa là ðªn b¶ bên kia. Nªu nói rõ h½n, có nghîa là ðã r¶i 
sñ kh± ðau sinh di®t, giäi thoát sinh tØ luân h°i. B¶ bên kia 
là gì? Nªu chúng ta ðem phi«n não ra tï dø v¾i bi¬n l¾n, thì 
b¶ bên này tÑc là sinh tØ, còn b¶ bên kia tÑc là Niªt Bàn. 
                                                            
35 Bàng môn tä ðÕo: Chï chung cho nhæng kë không tin Ph§t pháp. 
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Chúng ta tÕi sao vçn · ch² này ch¸u kh± não sinh tØ luân 
h°i? B·i vì chúng ta vçn còn v÷ng ni®m phi«n não. Nªu 
chúng ta kh·i tâm ch¤p trß¾c m÷i vi®c trên ð¶i, thì chúng 
ta s¨ sinh kh·i ðü thÑ v÷ng ni®m. Nhæng v÷ng ni®m này 
gi¯ng nhß gió l¾n, làm cho m£t nß¾c xßa nay v¯n yên l£ng, 
b²ng nhiên n±i lên t×ng ðþt sóng to. Nhæng ðþt sóng tr°i 
ngøp này tÑc là phi«n não không ng×ng sinh di®t, làm cho 
chúng ta b¸ kh¯n kh±. Nhßng ngßþc lÕi, nªu chúng ta có 
th¬ buông bö sñ ch¤p trß¾c thì nhæng c½n sóng phi«n não 
này s¨ không còn sinh kh·i næa. Lúc ðó m£t nß¾c s¨ phÆng 
l£ng tr· lÕi, và chúng ta có th¬ ðªn b¶ bên kia mà không b¸ 
tr· ngÕi. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Kë mê muμi không giác ngμ, 
tuy mi®ng nói chuy®n Ph§t pháp, nhßng trong tâm lÕi ð¥y 
dçy v÷ng tß·ng. Nªu h÷c Ph§t nhß v§y, ch¡c ch¡n là không 
ðßþc gì hªt. Chï có kë nào ni®m ni®m ð«u y theo trí tu® Bát 
nhã mà thñc hành, không làm ði«u ngu si, m¾i có th¬ y theo 
chân tính mình mà tu hành. Nªu hi¬u rõ ði«u này, tÑc là 
hi¬u rõ ý nghîa cüa Bát nhã. Nªu không theo ðây mà tu thì 
g÷i là kë phàm phu; y theo ðây tu hành, tñ thân s¨ thành 
Ph§t. 

Løc t± lÕi nói: 
- Phàm phu tÑc là Ph§t, phi«n não tÑc là B° Ð«. Ph§t 

là t× ð¸a v¸ phàm phu, tu t§p hÕnh Bát nhã mà thành Ph§t. 
Phàm phu chúng ta nhân vì mμt ni®m ngu si, không biªt tu 
t§p pháp Bát nhã, không biªt thñc hành hÕnh Bát nhã, cho 
nên b¸ tình døc trói buμc mà tr· thành phàm phu. Còn nªu 
chúng ta biªt rõ ði«u này, sau khi ðã giác ngμ, chúng ta s¨ 
gi¯ng nhß Ph§t, cho nên nói phàm phu tÑc là Ph§t. Phi«n 
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não cûng nhß v§y. Nªu chúng ta kh·i mμt ni®m ch¤p trß¾c 
vào sñ v§t, ngay lúc ðó s¨ sinh ra biªt bao nhiêu phi«n não, 
nªu có th¬ buông bö ðßþc ni®m ch¤p trß¾c này thì phi«n 
não s¨ không sinh ra, do ðó nói phi«n não tÑc B° Ð«, nghîa 
là phäi xem cái tâm chúng ta chuy¬n biªn nhß thª nào! 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Ði«u mà tôi giäng v×a r°i tÑc là 
Ma ha Bát nhã ba la m§t, là pháp tôn quí nh¤t, cao thßþng 
nh¤t, ð® nh¤t trong Ph§t pháp. Chß Ph§t trong quá khÑ, 
hi®n tÕi, v¸ lai ð«u t× ðây mà sinh ra. Các v¸ nªu mu¯n h÷c 
t§p, phäi dùng ðÕi trí tu® phá tr× nåm u¦n phi«n não tr¥n 
lao, làm cho ba ðμc tham sân si biªn thành gi¾i ð¸nh tu®. Tu 
hành nhß thª nh¤t ð¸nh s¨ thành Ph§t. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Pháp môn này là t× mμt Bát 
nhã sinh ra tám vÕn b¯n ngàn trí tu®. Vì sao? B·i vì ngß¶i 
thª gian có tám vÕn b¯n ngàn phi«n não khác nhau. Nªu 
ngß¶i thª gian không có phi«n não thì lúc nào cûng s¨ tñ 
nhiên phát hi®n tñ tính trí tu® cüa mình, m²i ni®m ð«u không 
r¶i tñ tính B° ð« cüa mình. Ngß¶i nào hi¬u rõ pháp môn 
này, s¨ không còn sinh kh·i v÷ng ni®m. Nªu tâm không còn 
so ðo ch¤p trß¾c, không sinh kh·i v÷ng ni®m, tùy theo hoàn 
cänh Ñng døng tñ tính chân nhß cüa mình, dùng trí tu® 
quán chiªu t¤t cä, ð¯i v¾i t¤t cä các pháp, dù s¡c hay tâm, 
ð«u không tham luyªn cûng không nhàm ghét. Ðây g÷i là 
th¤y ðßþc tñ tính mà thành Ph§t. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Kë nào mu¯n tiªn vào nh¤t 
chân pháp gi¾i36, cùng Bát nhã chính ð¸nh37, nh¤t ð¸nh 
                                                            
36 Nh¤t chân pháp gi¾i: tÑc là chß pháp thñc tß¾ng. 
37 Bát nhã chính ð¸nh: còn g÷i là Bát nhã tam muμi, nghîa là khai trí 
tu®, th¤y ðßþc thñc tß¾ng cüa các pháp. 
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phäi tu hÕnh Bát nhã. Ð÷c tøng Kinh Kim Cß½ng Bát Nhã 
Ba La M§t thì có th¬ th¤y rõ tñ tính mình. Phäi nên biªt 
r¢ng công ðÑc cüa Kinh Kim Cß½ng là vô lßþng vô biên. 
Ði«u này, trong kinh ðã nói rõ ràng, · ðây không th¬ nói 
hªt ðßþc. Pháp môn này là giáo pháp t¯i thßþng th×a, 
chuyên vì ngß¶i ðÕi trí tu® mà nói, vì ngß¶i cån tính thßþng 
ðÆng mà nói. Kë nào cån tính trí tu® th¤p kém, nghe pháp 
môn này s¨ nghi ng¶ không tin. Vì sao? Ví nhß tr¶i mßa 
trên cõi Diêm Phù Ð«, thành th¸, làng xóm ð«u b¸ chìm 
ng§p cu¯n trôi trong giòng nß¾c lû, gi¯ng nhß c÷ng cö, lá 
cây. Nhßng nªu tr¶i mßa xu¯ng bi¬n l¾n thì nß¾c bi¬n s¨ 
không có sñ tång giäm. Cûng v§y, nhæng kë có cån tính ÐÕi 
th×a, ho£c t¯i thßþng th×a, nghe Kinh Kim Cß½ng Bát Nhã 
Ba La M§t thì li«n có th¬ khai ngμ, và nhân ðây biªt rõ tñ 
tính mình v¯n có sÇn trí tu® Bát nhã. Ðây là do thß¶ng 
dùng trí tu® Bát nhã quán chiªu sñ v§t, chÑ không phäi do 
sñ dùi mài chæ nghîa mà hi¬u ðßþc. Cûng gi¯ng nhß nß¾c 
mßa t× trên tr¶i r½i xu¯ng, không phäi không có nguyên 
nhân, mà là do tr¶i r°ng làm ra, khiªn cho t¤t cä chúng sinh, 
t¤t cä cây cö, hæu tình vô tình ð«u nh¶ vào nß¾c mà sinh 
trß·ng, ph°n th¸nh. Tråm ngàn giòng nß¾c ð«u chäy vào 
trong bi¬n l¾n, nh§p thành mμt th¬. B±n tính trí tu® Bát nhã 
cüa chúng sinh cûng gi¯ng nhß thª. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Ngß¶i cån tính hÕ li®t gi¯ng 
nhß cây cö nhö. Cây cö nhö mμt khi g£p c½n mßa l¾n ð«u b¸ 
gãy ngã, không còn có th¬ tiªp tøc sinh trß·ng. Ngß¶i cån 
tính hÕ li®t nghe pháp môn l¾n này cûng gi¯ng nhß v§y. 
Thñc ra, ngß¶i cån tính hÕ li®t cûng v¯n có ðü trí tu® Bát 
nhã gi¯ng nhß ngß¶i ðÕi trí tu®, không có gì khác bi®t. Nªu 
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v§y, tÕi sao h÷ nghe pháp l¾n mà không th¬ khai ngμ? Ði«u 
này là do sñ ch¤p trß¾c tà kiªn cüa h÷ quá sâu n£ng, phi«n 
não t§p khí ð¥y dçy. Gi¯ng nhß mây ðen che m£t tr¶i, nªu 
mây không b¸ gió th±i tan, thì ánh sáng m£t tr¶i s¨ không 
soi sáng ðßþc m£t ð¤t. Trí tu® Bát nhã, xßa nay v¯n ðü, 
không có phân bi®t nhö l¾n; chï vì chúng sinh mê, ngμ khác 
nhau, mà ðßa ðªn trí tu® khác bi®t. Nªu mê muμi b±n tâm, 
sinh kh·i tà kiªn, chï tu hành b« ngoài, bö tâm mình mà tìm 
Ph§t, thì r¯t cuμc cûng không th¤y ðßþc tñ tính cüa mình, 
ðây g÷i là kë cån tính hÕ li®t. Còn nªu hi¬u rõ pháp môn ð¯n 
giáo này, không ch¤p trß¾c vào sñ tu hành b« ngoài, trong 
tâm giæ gìn chính kiªn, t¤t cä phi«n não tr¥n lao không làm 
mình nhi−m ô, ðây g÷i là kë khai ngμ, th¤y ðßþc tñ tính. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Ð¯i v¾i cänh gi¾i trong tâm 
ngoài tâm phäi ð«u không ch¤p trß¾c, ði lÕi tñ do trong 
sinh tØ. Nªu có th¬ tr× khi¬n tâm ch¤p trß¾c cüa mình thì 
có th¬ thông ðÕt lý vô ngã, không còn sñ chß¾ng ngÕi. Nªu 
có th¬ tu hÕnh Bát nhã nhß v§y, tÑc là không còn gì khác 
bi®t v¾i nhæng ði«u mà Kinh Bát Nhã ðã nói.  

Các v¸ thi®n tri thÑc! T¤t cä kinh ði¬n cùng vån tñ 
giáo pháp ÐÕi th×a, Ti¬u th×a, mß¶i hai ph¥n giáo38 ð«u là 
tùy theo cån c½ chúng sinh cao th¤p khác nhau mà thiªt l§p. 
Nhân vì cån tính chúng sinh có th¡ng, có li®t, thành thØ 
Ph§t m¾i giäng nói nhæng kinh ði¬n này. Nªu nhß không có 
ngß¶i thª gian, thì cûng không có t¤t cä m÷i v§t. Cho nên 
phäi biªt t¤t cä các pháp ð«u t× ngß¶i thª gian mà ðßþc 
                                                            
38 Kinh ði¬n Ph§t giáo tùy theo th¬ tài mà phân ra làm mß¶i hai loÕi 
khác bi®t, chÑ không phäi chï có mß¶i hai bμ nhß nhi«u ngß¶i l¥m 
tß·ng. 
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sinh ra, t¤t cä 
kinh ði¬n ð«u vì 
ngß¶i thª gian 
mà giäng nói. B·i 
vì trí tu® cüa 
ngß¶i ð¶i khác 
bi®t, cho nên m¾i 
có kë ngu ngß¶i 
trí, kë ngu si g÷i 
là ti¬u nhân, 
ngß¶i trí tu® g÷i 
là ðÕi nhân. 
Ngß¶i ngu höi 
pháp n½i ngß¶i 
trí, ngß¶i trí 
giäng pháp cho 
ngß¶i ngu. Nªu 
ngß¶i ngu th¯t 
nhiên tö ngμ, tâm 

ð¸a sáng su¯t, thì lúc ðó s¨ không còn khác bi®t v¾i ngß¶i 
trí næa.  

Các v¸ thi®n tri thÑc! Lúc chßa giác ngμ, Ph§t cûng 
là chúng sinh, mμt ni®m giác ngμ, chúng sinh cûng là Ph§t. 
Cho nên biªt vÕn pháp là · trong tñ tâm cüa mình. Nªu v§y, 
tÕi sao không t× tñ tâm cüa mình mà trñc tiªp th¤y rõ chân 
nhß tñ tính. Kinh B° Tát Gi¾i39 nói: "Cμi g¯c cüa gi¾i tÑc là 
tñ tính thanh t¸nh không nhi−m ô". Nªu có th¬ biªt rõ tñ tâm, 
th¤y rõ tñ tính, ð«u có th¬ thành Ph§t ðÕo. Kinh Duy Ma 
                                                            
39 Kinh B° Tát Gi¾i: tÑc là kinh PhÕm Võng B° Tát Gi¾i. 
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C§t nói: "Ngay lúc ðó b²ng nhiên sáng su¯t, quay nhìn b±n 
tâm cüa mình". Nghîa là th¤y rõ b±n tâm cüa mình tÑc là 
chân Ph§t. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Tôi · n½i Ngû t± Ho¢ng Nhçn, 
chï nghe ngài thuyªt pháp mμt l¥n li«n ðßþc khai ngμ, ngay 
lúc ðó th¤u ðßþc chân nhß b±n tính. Vì thª m¾i ðem pháp 
môn ð¯n giáo này lßu truy«n rμng rãi, làm cho kë h÷c ðÕo 
cûng có th¬ tÑc kh¡c ngμ ðßþc B° ð«. M²i ngß¶i tñ quán 
chiªu bän tâm mình, th¤y ðßþc lý tính v¯n có cüa mình. 
Nªu nhß tñ mình không th¬ khai ngμ thì c¥n phäi tìm các v¸ 
thi®n tri thÑc khác, nghîa là nhæng kë th¤u hi¬u pháp T¯i 
thßþng th×a ð¬ h÷ trñc tiªp chï dçn ðß¶ng chính cho mình. 
V¸ thi®n tri thÑc này là mμt ðÕi sñ nhân duyên40, nghîa là 
dÕy d², chï dçn làm cho chúng sinh th¤y ðßþc tñ tính, vì 
thª t¤t cä thi®n pháp sinh ra ð«u là nh¶ vào thi®n tri thÑc.  

Xßa nay m÷i ngß¶i ð«u có sÇn Ph§t pháp trong tñ 
tính cüa mình, nªu vì ngu mê mà không th¬ tñ ngμ thì phäi 
tìm c¥u thi®n tri thÑc chï dçn m¾i có th¬ th¤y ðßþc. Nªu ai 
có th¬ tñ giác ngμ, th¤y ðßþc tñ tính cüa mình, kë ðó biªt rõ 
là mình không c¥n phäi tìm kiªm các v¸ thi®n tri thÑc · 
ngoài. Còn nªu ch¤p trß¾c là nh¤t ð¸nh phäi nß½ng nh¶ vào 
thi®n tri thÑc m¾i tìm ðßþc sñ giäi thoát thì ði«u này quyªt 
ch¡c là mμt sñ sai l¥m. TÕi sao? Vì trong tñ tâm cüa mình 
v¯n có sÇn lñc lßþng trí tu® cüa Chính nhân Ph§t tính, có 
th¬ làm cho mình tñ giác ngμ. Nªu mình lÕi kh·i tà kiªn, 
làm mê muμi tñ tâm cüa chính mình, v÷ng tß·ng ðiên ðäo, 
thì bên ngoài dù có thi®n tri thÑc dÕy d² chï dçn, cûng 
                                                            
40 ÐÕi sñ nhân duyên: — ðây là dçn ý cüa kinh Pháp Hoa, nghîa là vì 
mμt nhân duyên to tát mà chß Ph§t xu¤t hi®n thª gian.  
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không th¬ cÑu mình ðßþc. Nªu nhß có th¬ sinh kh·i trí tu® 
chân chính, quán chiªu sñ v§t, thì chï c¥n trong mμt sát na, 
có th¬ hoàn toàn tiêu di®t v÷ng ni®m, do ðây mà th¤y ðßþc 
tñ tính, và nhân sñ khai ngμ này mà có th¬ trñc tiªp tiªn lên 
ð¸a v¸ cüa Ph§t. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Do sñ quán sát cüa trí tu®, có 
th¬ làm cho chúng ta nhìn th¤u ðßþc sñ v§t trong ngoài, 
nh§n rõ chân tâm v¯n sÇn có cüa mình, tÑc là ðÕt ðßþc sñ 
giäi thoát tñ tÕi vô ngÕi v¯n sÇn có cüa mình. Nªu ðßþc giäi 
thoát vô ngÕi tÑc là nh§p vào Bát nhã chính ð¸nh. Bát nhã 
chính ð¸nh tÑc là nh¤t tâm vô ni®m. TÕi sao g÷i là vô ni®m? 
Ð¯i v¾i các pháp s¡c, thanh, v.v..., t¤t cä cänh gi¾i mà 
mình th¤y biªt, tâm không ô nhi−m ch¤p trß¾c, ðây g÷i là 
vô ni®m. Lúc chân tâm phát sinh tác døng, có th¬ biªt rõ 
r¢ng cái tâm này bao trùm t¤t cä m÷i n½i, nhßng cûng 
không ch¤p vào b¤t cÑ n½i nào. Chï c¥n giæ cho tâm mình 
thanh t¸nh, khiªn cho sáu thÑc lúc ðßþc sinh kh·i t× sáu 
cån, ð¯i v¾i sáu tr¥n không còn kh·i ni®m tham nhi−m ch¤p 
trß¾c. Ra vào t¾i lui tñ do tñ tÕi, thông døng tñ nhiên, mà 
không b¸ trì tr® chß¾ng ngÕi. Ðây tÑc là Bát nhã tam muμi, 
tñ tÕi giäi thoát, cûng g÷i là "vô ni®m hành".41 Nªu ch¤p 
trß¾c vào quan ni®m sai l¥m là vi®c gì cûng không nghî 
tß·ng ðªn, khiªn cho tâm ni®m ðoÕn tuy®t, thì sñ hi¬u biªt 
sai l¥m nhß thª s¨ làm chß¾ng ngÕi cho mình. Ðây g÷i là b¸ 
pháp trói buμc, cûng g÷i là biên kiªn.  

Các v¸ thi®n tri thÑc! Kë nào th¬ ngμ ðßþc pháp vô 
ni®m này, có th¬ thông ðÕt t¤t cä pháp mà không chß¾ng 
                                                            
41 Vô ni®m hành: s¯ng trong cänh gi¾i mà m÷i hành ðμng ð«u không 
ch¤p trß¾c, ð«u vô ni®m. 



 67

ngÕi. Kë th¤u rõ pháp vô ni®m, tñ mình ðã th¤y ðßþc cänh 
gi¾i chß Ph§t. Kë th¤u rõ pháp vô ni®m, cûng gi¯ng nhß ðÕt 
ðªn ð¸a v¸ cüa Ph§t. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Ð¶i sau nªu có kë nào ngμ 
ðßþc pháp cüa tôi, nên phát nguy®n ðem pháp môn ð¯n 
giáo này, · n½i nhæng kë có cùng ý hß¾ng, có cùng tâm 
nguy®n, cùng nhau phát tâm tín th÷, phøng trì, gi¯ng nhß 
phøng sñ ÐÑc Ph§t. Kë nào tinh tiªn mà không thoái 
chuy¬n, nh¤t đ¸nh s¨ tiªn nh§p thánh v¸. Kë nào có th¬ 
nh§p thánh v¸, phäi nên ðem cái tâm ¤n ðã ðßþc m§t truy«n 
cho mình truy«n th÷ cho kë khác, ch¾ nên ðem chánh pháp 
cüa tông môn mà ¦n gi¤u. Ð¯i v¾i kë thuμc tông phái khác, 
không phäi cùng ý hß¾ng, tâm nguy®n v¾i mình, thì không 
ðßþc v÷ng truy«n42 mà làm t±n hoÕi pháp môn h÷ ðã tu t× 
trß¾c, r¯t cuμc cûng không lþi ích gì cä! Ðáng sþ h½n hªt là 
có mμt s¯ ngß¶i ngu si, vì không hi¬u rõ ý nghîa chân thñc 
cüa tông môn mà quay lÕi phï báng. Tôi có mμt bài k® vô 
tß¾ng, các v¸ phäi nên ghi nh¾ ð÷c tøng, b¤t lu§n kë tÕi gia 
xu¤t gia, chï c¥n y vào bài tøng vô tß¾ng này tu hành là ðü. 
Nªu nhß tñ mình không ch¸u tu hành, chï nh¾ suông nhæng 
l¶i tôi nói cûng không ích lþi gì. Hãy nghe tôi ð÷c k®: 

Thuyªt pháp thông, cùng tñ tâm thông 
Gi¯ng nhß m£t tr¶i trø trên không 
Ta chï truy«n th÷ pháp ð¯n giáo 

Ra ð¶i cÑu ðμ, phá tà tông. 
Xßa nay pháp không phân ð¯n ti®m 

Mê, ngμ nên th¤y có nhanh ch§m 
Duy có pháp môn kiªn tính này 

                                                            
42 V÷ng truy«n: Truy«n th×a không ðúng ngß¶i, không ðúng ch². 
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Ngß¶i ngu không th¬ nào hi¬u rõ. 
Nói ra, tuy là tråm ngàn l¶i 

Hþp lÕi, lý th¬ chï là mμt 
Trong nhà ðen t¯i nhi«u phi«n não 

C¥n có m£t tr¶i trí tu® soi. 
Tà ni®m mà ðªn, phi«n não ðªn 

Chính ni®m mà ðªn, phi«n não tr× 
Hai tß¾ng tà chính ð«u không døng 
Thanh t¸nh ðªn cänh gi¾i Niªt Bàn. 

B° ð« v¯n là tính giác ngμ 
Nªu mà kh·i tâm tÑc thành v÷ng 
T¸nh tâm n¢m ¦n trong v÷ng tâm 

Tâm ni®m nªu chính, không ba chß¾ng.43 
Ngß¶i ð¶i nªu mu¯n tu Ph§t ðÕo 
T¤t cä pháp môn ð«u không ngÕi 

Thß¶ng thß¶ng nên th¤y rõ l²i mình 
TÑc là s¨ cùng ðÕo tß½ng ßng. 

Chúng sinh ð«u ð¥y ðü Ph§t tính 
Tu hành, ch¾ gây ngß¶i phi«n não 

Nªu bö Ph§t tính mà tu hành 
Cä ð¶i cûng không th¤y ðßþc ðÕo. 

Bôn ba l£n lμi hªt mμt ð¶i 
R¯t cuμc chï tñ làm áo não 

Nªu nhß mu¯n th¤y chân thñc ðÕo 
Hành vi chính trñc tÑc là ðÕo. 

Nªu mà tñ mình không ðÕo tâm 
Nhß kë ði ðêm không th¤y ðÕo 
Nªu mình là kë chân tu hành 

                                                            
43 Ba chß¾ng: tÑc là phi«n não chß¾ng, nghi®p chß¾ng, báo chß¾ng. 
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Không th¤y l²i l¥m cüa thª gian. 
Nªu mình chï th¤y l²i ngß¶i khác 

TÑc là chính mình có l¥m l²i 
M£c ngß¶i có l²i, mình không l²i 
Nói l²i ngß¶i khác tÑc mình l²i. 

Chï nên tr× bö tâm th¸ phi 
TÑc là phá ðßþc gi£c phi«n não 

Dù ghét, dù thß½ng cûng chÆng màng 
Du²i thÆng hai chân, n¢m tñ tÕi. 
Nªu nghî ðªn vi®c ðμ ngß¶i khác 
Tñ mình phäi có ðü phß½ng ti®n 

Ð×ng ð¬ ngß¶i khác kh·i lòng nghi 
TÑc là tñ tính mình hi¬n hi®n. 

Ph§t pháp thß¶ng · n½i thª gian 
ChÆng r¶i thª gian c¥u chính giác 

Nªu bö thª gian c¥u B° ð« 
Cûng gi¯ng nhß ði tìm s×ng thö. 

Chính kiªn là trí tu® xu¤t thª 
Tà kiªn là mê muμi thª gian 

Tà chính hai bên ð«u quét sÕch 
B° ð« tñ tính s¨ hi¬n hi®n. 

Bài tøng này là pháp ð¯n giáo 
Cûng ðßþc g÷i là thuy«n pháp l¾n 
Mê nghe không ngμ, phí nhi«u kiªp 

Kë trí ð¯n ngμ trong sát na. 
 Cu¯i cùng Løc t± nói:  
 - Hôm nay tôi · chùa ÐÕi PhÕm giäng pháp môn ð¯n 
giáo, b¯ thí cho t¤t cä chúng sinh trong pháp gi¾i. Nguy®n 
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cho kë nào nghe ðßþc ð«u s¨ th¤y ðßþc chính pháp, viên 
thành Ph§t ðÕo.  

Lúc ðó, thÑ sØ Vî C×, cùng m÷i ngß¶i nghe T± nói 
bài tøng vô tß¾ng xong, ai cûng ð«u tñ phän tïnh, th¤u rõ 
tâm tính mình. T¤t cä ð«u tán thán: 

- Th§t là tuy®t di®u! Không ng¶ có Ph§t xu¤t hi®n · 
ð¤t Lînh Nam hoang vu man dã này. Chúng ta thñc là có 
phúc báo vô t§n!  
 

 
 

 Mμt hôm, thÑ sØ Vî C× t± chÑc trai tång, cung thïnh 
Løc t± cùng ðÕi chúng tham dñ. Sau khi dùng trai xong, Vî 
C× thay m£t m÷i ngß¶i cung kính thïnh c¥u Løc t± lên tòa 
thuyªt pháp. Vî C× cùng các v¸ quan liêu và m÷i ngß¶i 
cung kính ðänh l−, kª ðó ông ta höi T±: 
 - Ð® tØ chúng con nghe T± giäng pháp th§t là tuy®t 
di®u không th¬ nghî bàn. Hi®n nay có mμt ði¬m nghi v¤n, 
c¥u mong T± m· lòng t× bi giäi thích cho chúng con. 

Løc T± nói: 
 - Có v¤n ð« gì cÑ nói ra, tôi s¨ hªt sÑc mình vì các v¸ 
mà giäi thích. 
 Vî C× höi: 
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 - T± hi®n nay thuyªt pháp so v¾i lúc S½ t± ÐÕt Ma 
truy«n tâm pháp có phäi là gi¯ng nhau hay không? 
 Løc t± nói:  

- Ðúng v§y! Ði«u tôi ðã nói chính là T± ÐÕt Ma 
dùng tâm ¤n tâm, là pháp chï thÆng vào tâm, th¤y tính 
thành Ph§t. 

Vî C× nói: 
 - Ð® tØ nghe nói lúc 
T± ÐÕt Ma v×a t× Quäng 
Châu ðªn Nam Kinh ð¬ 
hóa ðμ Lß½ng Vû Ðª, Vû 
Ðª t×ng höi T± ÐÕt Ma: 
"Tôi cä mμt ð¶i xây c¤t 
chùa chi«n, b¯ thí tài sän, 
cúng dß¶ng chß tång. Xin 
höi nhæng vi®c nhß v§y 
ðßþc công ðÑc gì?" T± ÐÕt 
Ma trä l¶i: "ChÆng có công 
ðÑc gì hªt!" Ð® tØ không 
hi¬u rõ ði«u này, cúi xin T± 
giäi thích. 

Løc t± trä l¶i: 
 - Không nên nghi 
ng¶ l¶i nói cüa T± ÐÕt Ma! 
Ðúng là không có công 
ðÑc. Nên biªt r¢ng xây 
chùa, cúng tång, ðây là tr°ng phúc ði«n, không th¬ g÷i là 
công ðÑc. Công ðÑc chân chính · trong tñ tính pháp thân 
cüa chúng ta mà không phäi · trong sñ tu phúc báo thª 
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gian. Vû Ðª vì không hi¬u rõ cho nên hi¬u l¥m phúc báo là 
công ðÑc. 
 Nhß v§y công ðÑc là gì? Nªu có th¬ khám phá Ph§t 
tính cüa mình, ðây là công. Có th¬ nhìn chúng sinh mμt 
cách bình ðÆng (không còn phân bi®t), ðây là ðÑc. Khi mμt 
kë ðÕt ðªn trình ðμ ni®m ni®m ð«u th¤y ðßþc Ph§t tính cüa 
mình mà không chß¾ng ngÕi, cái Ph§t tính chân thñc t°n tÕi 
này phát sinh tác døng kÏ di®u, ðây là công ðÑc. Bên trong, 
tâm khiêm hß là công; bên ngoài, hành vi giæ l− nghi là ðÑc. 
Không r¶i bö Ph§t tính cüa mình là công, lúc Ph§t tính phát 
sinh tác døng, không b¸ v÷ng ni®m chuy¬n ð±i là ðÑc. Nªu 
mu¯n c¥u công ðÑc pháp thân, y theo phß½ng pháp này tu 
hành thì ðây là công ðÑc chân chính.  

Ngß¶i tu công ðÑc, trong tâm không có nhæng ni®m 
tà vÕy, khinh th¸ ngß¶i khác. Ð¯i v¾i t¤t cä chúng sinh ð«u 
có cái nhìn bình ðÆng, tôn kính. Ngßþc lÕi, nªu trong tâm 
thß¶ng khinh th¸ ngß¶i khác, không th¬ ðoÕn tr× t§p khí 
c¯ng cao ngã mÕn, nhß v§y làm sao mà có công? Ph§t tính 
mình b¸ v÷ng ni®m che l¤p, làm sao mà có ðÑc? Ðây chính 
là h§u quä cüa sñ tñ cao tñ ðÕi. B·i v§y m¾i nói: M²i tâm 
ni®m cüa mình ð«u không có sñ phân bi®t cao th¤p, sang 
hèn là công. Tß tß·ng, hành vi ð«u ngay thÆng, không lß½n 
l©o là ðÑc. Tñ mình tu sØa tâm tính là công, tñ mình cäi ð±i 
hành vi là ðÑc. Công ðÑc chï có th¬ tìm ðßþc n½i Ph§t tính 
cüa mình, chÑ không phäi do b¯ thí cüa cäi, cúng dß¶ng 
tång ni mà có ðßþc. Cho nên phúc ðÑc và công ðÑc có sñ 
khác bi®t. Chính Lß½ng Vû Ðª không hi¬u ý này, chÑ 
không phäi T± ÐÕt Ma trä l¶i không ðúng. 
 Vî C× lÕi höi: 
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 - Ð® tØ thß¶ng th¤y các v¸ tång ni cûng nhß cß sî tÕi 
gia trì ni®m danh hi®u Ph§t A Di Ðà, phát nguy®n c¥u sinh 
Tây Phß½ng Cñc LÕc. Xin phép höi T±, không biªt tu hành 
phß½ng pháp này, có thñc là vãng sinh thª gi¾i Cñc LÕc 
hay không? 
 Løc t± trä l¶i: 
 - Ông höi v¤n ð« này r¤t hay. Ông nên c¦n th§n chú 
ý nghe tôi nói. ÐÑc Ph§t lúc còn · thành Xá V®, nói ðªn 
Tây Phß½ng Cñc LÕc, møc ðích là mu¯n hß¾ng dçn, dÕy 
d² chúng sinh. Trong kinh có viªt rõ ràng, nói thª gi¾i Cñc 
LÕc cách ðây không xa. Nªu theo khoäng cách mà nói có 
mß¶i vÕn tám ngàn d£m. Ði«u này có nghîa gì? Nên biªt 
chúng sinh và Ph§t v¯n không xa cách, b·i vì có mß¶i ác, 
tám tà44 làm cách bi®t, cho nên trí tu® chúng sinh không 
cách nào hi¬n lμ, vì v§y m¾i cho r¢ng Tây Phß½ng T¸nh Ðμ 
xa tít không th¬ ðªn ðßþc. Ðây là ð¯i v¾i chúng sinh cån c½ 
th¤p mà nói. Nhßng cûng có nhæng ngß¶i trí tu® cao siêu là 
nhæng kë bö ác làm lành, biªt r¢ng tâm mình t¸nh tÑc Ph§t 
ðμ t¸nh, cho nên ð¯i v¾i nhæng ngß¶i này, nói r¢ng Tây 
Phß½ng T¸nh Ðμ · trß¾c m¡t. 

Nói tóm lÕi, tuy cån tính cüa m÷i ngß¶i có lþi, có 
ðμn khác nhau, nhßng Ph§t pháp không có gì khác bi®t. Chï 
vì do sñ mê ch¤p và khai ngμ khác nhau, cho nên khä nång 
th¤y bän tính m¾i có mau, có ch§m. Kë mê ch¤p hy v÷ng 

                                                            
44 Mß¶i ác: ngßþc lÕi v¾i mß¶i ði«u thi®n, nghîa là sát sanh, trμm c¡p, 
tà dâm, nói d¯i, nói l¶i ðâm th÷c, nói l¶i thô ác, nói l¶i vô nghîa, tham, 
sân và si. Tám tà (Hán: bát tà): ngßþc lÕi v¾i bát chính, nghîa là tà 
kiªn, tà tß duy, tà ngæ, tà nghi®p, tà m®nh, tà phß½ng ti®n (tß½ng phän 
cüa chính tinh tiªn), tà ni®m và tà ð¸nh. 
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nh¶ ni®m Ph§t c¥u sinh t¸nh ðμ, còn kë ðã khai ngμ thì biªt 
r¢ng trß¾c hªt phäi làm tâm mình thanh t¸nh, chï c¥n tâm 
tính thanh t¸nh, thì lúc ðó mình ðã ðªn cõi T¸nh ðμ cüa Ph§t. 

Løc t± sþ m÷i 
ngß¶i chßa hi¬u bèn 
nói tiªp: 

- Ví nhß ThÑ 
sØ Vî C× là ngß¶i 
phß½ng ðông, nªu 
ThÑ sØ có th¬ làm 
cho tâm mình thanh 
t¸nh, không có tÕp 
ni®m tà ni®m, thì 
cûng không có tμi l²i. 
Các v¸ thØ nghî xem, 
ngß¶i phß½ng ðông 
tÕo tμi, ni®m Ph§t 
c¥u sinh phß½ng tây. 
V§y tôi höi thØ các 
v¸, ngß¶i phß½ng 

tây tÕo tμi thì c¥u sinh v« ch² nào? Ngß¶i phàm ngu si 
không hi¬u rõ tñ tính cho nên m¾i nguy®n ðây nguy®n kia, 
còn ngß¶i trí tu® ðªn ðâu cûng ð«u an lÕc, ð¯i v¾i h÷ ch² 
nào cûng là t¸nh ðμ thanh t¸nh, cho nên m¾i có câu: "T¤t cä 
m÷i ch¯n thß¶ng an lÕc." 
 Do ðây, chï c¥n tâm cüa ThÑ sØ không còn ch² nào 
b¤t thi®n thì thª gi¾i Tây Phß½ng Cñc LÕc s¨ không xa, còn 
nªu trong tâm cüa thÑ sØ mà còn nhæng ði«u tà ác thì dù 
thÑ sØ có ni®m Ph§t c¥u vãng sinh, cûng không th¬ nào ðÕt 
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ðßþc ý nguy®n cüa mình. Cho nên hi®n nay tôi mu¯n 
khuyên nh¡c các v¸, trß¾c hªt phäi di®t tr× mß¶i ði«u ác, tu 
mß¶i ði«u thi®n; ðây cûng gi¯ng nhß ðã ði v« Tây Phß½ng 
ðßþc mß¶i vÕn d£m ðß¶ng. Kª ðó di®t tr× tám ði«u tà, ðây 
cûng gi¯ng nhß ði hªt ðoÕn ðß¶ng tám ngàn d£m còn lÕi. 
Nªu ni®m ni®m ð«u th¤y ðßþc Ph§t tính cüa mình thì nhæng 
ði«u mình làm mình nghî luôn luôn s¨ ngay thÆng, bình 
ðÆng. Nªu ðßþc v§y, chï trong khoänh kh¡c có th¬ ðªn Tây 
Phß½ng T¸nh Ðμ, có th¬ tÑc kh¡c th¤y ðßþc Ph§t A Di Ðà. 

Kª ðó Løc t± höi m÷i ngß¶i: 
 - Hi®n nay tôi mu¯n cùng v¾i các v¸, trong khoänh 
kh¡c, ðem Tây Phß½ng Cñc LÕc d¶i ðªn trß¾c m£t ð¬ cho 
m÷i ngß¶i có th¬ nhìn th¤y. Các v¸ có mu¯n th¤y không? 
 M÷i ngß¶i nghe r¢ng có th¬ nhìn th¤y ðßþc thª gi¾i 
Tây Phß½ng Cñc LÕc ð«u vui m×ng. T¤t cä cùng nhau cúi 
lÕy Løc t±, nói:  

- Nªu ngay ch² này có th¬ th¤y ðßþc Cñc LÕc, thì 
c¥n gì phäi phát nguy®n vãng sinh næa. Cúi mong T± t× bi 
th¸ hi®n Tây Phß½ng Cñc LÕc cho m÷i ngß¶i ðßþc th¤y. 

Lúc ðó Løc t± nói: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc! S¡c thân cüa chúng ta cûng 
gi¯ng nhß mμt tòa thành lûy. M¡t, tai, mûi, lßÞi, thân cûng 
gi¯ng nhß cØa ngoài, còn ý cûng gi¯ng nhß cØa trong cüa 
thành. Tâm là ph¥n ð¤t phía trong thành, còn chân nhß tñ 
tính cüa chúng ta thì cûng gi¯ng nhß qu¯c vß½ng th¯ng tr¸ 
thành lûy. Nªu nhß tñ tính r¶i bö tâm ð¸a45  thì cûng gi¯ng 
nhß thành lûy m¤t ði qu¯c vß½ng, lúc ðó thành lûy cüa 

                                                            
45 Nghîa là chúng sinh mê m¶ tñ tính. 
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thân tâm s¨ b¸ hüy hoÕi46 . Cho nên mu¯n c¥u thành Ph§t, 
phäi hß¾ng vào chân nhß tñ tính cüa mình mà c¥u. Tuy®t 
ð¯i không nên tìm c¥u · ngoài tâm mình. Ðang khi chân 
nhß tñ tính b¸ mê m¶ thì Ph§t biªn thành chúng sinh. Ðþi 
ðªn lúc chân nhß tñ tính ðßþc giác ngμ thì chúng sinh biªn 
thành Ph§t. Nªu có th¬ sinh kh·i tâm t× bi, các v¸ s¨ là B° 
tát Quán Thª Âm, nªu ð¯i v¾i t¤t cä chúng sinh ð«u có th¬ 
hoan hï b¯ thí mμt cách bình ðÆng, các v¸ s¨ là B° tát ÐÕi 
Thª Chí, nªu có th¬ làm cho tâm mình thanh t¸nh, tñ thân 
s¨ là Ph§t Thích Ca, nªu có th¬ ngay thÆng bình ðÆng, tñ 
thân s¨ là Ph§t Di Ðà. 

Ðang khi trong tâm có sñ phân bi®t ch¤p trß¾c nhân 
ngã thì cûng gi¯ng nhß mình ð¡p lên mμt quä núi Tu Di, tñ 
làm tr· ngÕi con ðß¶ng thành Ph§t cüa mình. Nªu trong 
tâm kh·i ni®m tà ác thì cûng gi¯ng nhß mình b¸ r¾t vào 
bi¬n l¾n, ðang b¸ phong ba bão táp. Phi«n não trong tâm 
cûng gi¯ng nhß sóng l¾n ðang v² mÕnh, còn nhæng ý ni®m 
ðμc ác trong tâm cûng gi¯ng nhß r°ng dæ ðang nhe nanh 
múa vu¯t. Nªu tâm lß½n l©o, l×a b¸p thì cûng gi¯ng nhß quï 
th¥n ðang tác quái, làm cho chúng ta mê muμi tñ tính. Nªu 
chúng ta còn bôn ba luân chuy¬n trong cõi tr¥n lao này thì 
cûng gi¯ng nhß cá, rùa ðang b½i l£n trong bi¬n, tuy cä 
ngày b§n rμn b½i qua b½i lÕi mà không có møc tiêu, lÕi cûng 
không biªt mình b§n rμn vi®c gì? Trong tâm nªu kh·i sân 
h§n thì cûng gi¯ng nhß tÕo ra mμt ð¸a ngøc l¾n. Còn kë ngu 
si thì cûng chÆng khác gì súc sinh! 
 Các v¸ thi®n tri thÑc! Nªu thß¶ng tu th§p thi®n thì 
thiên ðß¶ng s¨ ðªn nhân gian. Tr× bö sñ phân bi®t ch¤p 
                                                            
46 Ví nhß chúng sinh b¸ ð÷a ba ðß¶ng ác. 
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trß¾c nhân ngã thì núi Tu Di chß¾ng ngÕi con ðß¶ng thành 
Ph§t cüa mình s¨ søp ð±. Nªu tr× bö ni®m tà thì nß¾c bi¬n 
khô cÕn. Trong tâm không còn sinh phi«n não thì s¨ sóng 
l£ng gió yên. Tr× bö tâm ðμc ác thì trong tâm không còn cá 
rùa. Làm thÑc tïnh ðÑc Nhß Lai tñ tính trong tâm mình thì 
có th¬ phóng ra ánh sáng dài muôn trßþng. — ngoài thì có 
th¬ chiªu sáng sáu cån, làm cho thanh t¸nh không nhi−m, 
phá tr× sñ tham luyªn cüa sáu cõi tr¶i døc gi¾i. — trong thì 
có th¬ phá tr× tham sân si, khiªn cho tμi ác ð¸a ngøc ð«u 
tiêu tr×. Nªu v§y, t× trong ra ngoài, ánh sáng ð«u chiªu 
kh¡p, và nhß thª so v¾i Tây Phß½ng T¸nh Ðμ cûng không 
có gì khác bi®t. Nªu nhß không theo ðây mà tu hành, làm 
sao mà ðªn ðßþc thª gi¾i Cñc LÕc? 
 M÷i ngß¶i sau khi nghe Løc t± chï ði¬m ð«u hi¬u rõ 
tñ tính chân thñc cao quí cüa mình. Do ðây t¤t cä ð«u cung 
kính cúi lÕy Løc t±, ð°ng thanh nói r¢ng: 
 - Ph± nguy®n cho t¤t cä chúng sinh, kë nào nghe 
ðßþc pháp môn này ð«u s¨ s¾m ðßþc khai ngμ, cùng nhau 
chÑng ðßþc quä B° Ð«. 

Løc t± nói:  
- Các v¸ thi®n tri thÑc! Nªu các v¸ thñc tình mu¯n tu 

hành, · nhà cûng có th¬ tu mà không c¥n phäi xu¤t gia vào 
chùa. Ngß¶i tÕi gia nªu có th¬ y theo pháp mà tu hành thì 
cûng gi¯ng nhß ngß¶i phß½ng ðông mà có tâm thi®n, tuy · 
phß½ng ðông cûng nhß · t¸nh ðμ. Còn ngß¶i xu¤t gia mà 
không chân thñc tu hành thì cûng gi¯ng nhß ngß¶i phß½ng 
tây mà trong tâm vçn còn ni®m ác. Ðß½ng nhiên ðây chï là 
thí dø, ngß¶i · Tây Phß½ng T¸nh Ðμ trong tâm quyªt 
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không có ni®m ác. Chï c¥n tñ tâm các v¸ thanh t¸nh không 
nhi−m, tÑc là tñ tính Tây Phß½ng Cñc LÕc Thª Gi¾i.  

Vî C× lÕi höi: 
- Ngß¶i tÕi gia làm thª nào tu hành, kính xin T± t× bi 

chï bäo. 
Løc t± nói: 
- Tôi s¨ nói mμt bài tøng vô tß¾ng cho các v¸ nghe. 

Nªu y vào ðây tu hành thì cûng gi¯ng nhß cùng v¾i tôi · 
chung mμt ch², còn nªu không theo ðây tu hành thì dù có 
cÕo ð¥u xu¤t gia cûng chÆng ích lþi gì. L¡ng nghe tôi nói: 

Tâm bình ðÆng, c¥n gì trì gi¾i 
Hành chính trñc, c¥n gì tu thi«n 

Biªt thâm ½n, hiªu dßÞng m© cha  
Biªt nhân nghîa, trên dß¾i thß½ng nhau 

Mu¯n khiêm nhßþng, dß¾i trên hòa thu§n 
H÷c nhçn nhøc, ch¾ nói l²i ngß¶i 

Nªu siêng nhß c÷ cây tìm lØa 
Trong bùn quyªt s¨ sinh liên hoa 
Thu¯c ð¡ng ¡t là món thu¯c hay 
L¶i khuyên thÆng là l¶i chân thñc 

Biªt sØa l²i là ngß¶i trí tu® 
Gi¤u l²i l¥m, không phäi ngß¶i hi«n. 

M²i ngày ð«u làm lþi kë khác 
Thành Ph§t, không phäi do b¯ thí 

B° ð«, nên hß¾ng vào tâm tìm 
C¥n gì tìm hão huy«n bên ngoài 

Nghe xong, phäi nß½ng ðây tu hành 
Thiên ðß¶ng s¨ hiện trß¾c m¡t mình. 
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 Sau cùng Løc t± lÕi nói: 
- Các v¸ thi®n tri thÑc! Chï c¥n m÷i ngß¶i y theo bài 

k® này mà tu hành, tñ nhiên s¨ có th¬ th¤y ðßþc tñ tính, 
trñc tiªp ði trên con ðß¶ng thành Ph§t. Nh¾ kÛ, nh¾ kÛ! Tu 
hành phäi tñ y vào tâm mình. Ngß¶i khác không th¬ nào 
giúp các v¸. Tôi mu¯n tr· v« Tào Khê. Nªu các v¸ còn th¡c 
m¡c thì nên ðªn Tào Khê höi tôi. 
 Lúc b¤y gi¶, thÑ sØ Vî C× cùng m÷i ngß¶i, nghe 
Løc t± nói xong, t¤t cä ð«u m· rμng ðßþc t¥m m¡t cüa 
mình, thu th§p ðßþc nhi«u lþi ích, và ð«u quyªt tâm y giáo 
phøng hành. 
 

 
 

Mμt hôm, Løc t± giäng pháp cho ðÕi chúng, ngài nói: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc! Pháp môn mà tôi truy«n th÷ 
này dùng thi«n ð¸nh và trí tu® làm cån bän. Các v¸ không 
nên hi¬u l¥m, cho r¢ng thi«n ð¸nh và trí tu® là hai sñ ki®n 
khác bi®t. Sñ thñc, thi«n ð¸nh và trí tu® ð«u cùng mμt th¬. 
Thi«n ð¸nh là b±n th¬ cüa trí tu®, còn trí tu® là tác døng cüa 
thi«n ð¸nh. Lúc trí tu® hi®n ti«n, thi«n ð¸nh ðã ðßþc bao hàm 
trong trí tu®. Tß½ng tñ, khi ðang thi«n ð¸nh thì trí tu® cûng 
tùy th¶i hi®n ti«n. Nªu hi¬u rõ ði«u này m¾i g÷i là tu hành 
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ð¸nh tu® mμt cách quân bình47. Ngß¶i h÷c Ph§t tuy®t ð¯i 
không nên nói: "Trß¾c phäi có ð¸nh lñc, r°i sau m¾i phát 
sinh trí tu®", ho£c nói: "Trß¾c phäi có trí tu®, r°i sau m¾i 
phát sinh ð¸nh lñc". B·i vì kë nào ôm giæ cái nhìn nhß v§y 
s¨ phát sinh nhæng tình trÕng trong ngoài b¤t nh¤t. Ví nhß 
ngoài mi®ng thì nói ng÷t ngào, nhßng trong tâm chÑa toàn 
ði«u ác. Nhæng kë nhß thª, nªu nói h÷ có ð¸nh tu® cûng là 
phí l¶i. B·i vì ð¸nh tu® không quân bình thì cûng gi¯ng nhß 
nói suông v« ð¸nh tu® mà thôi48. Chï có kë l¶i nói cùng nμi 
tâm ð«u thi®n, trong ngoài ð°ng nh¤t, m¾i có th¬ coi là ð¸nh 
tu® quân bình. 

Nhß nhæng ði«u ðã giäng nói · trên, tñ mình phäi 
hi¬u rõ, tñ mình lo tu hành, không phäi chï là "ð¤u võ m°m" 
v¾i kë khác v« sñ trß¾c sau cüa ð¸nh tu®. B·i vì, mμt khi 
trong tâm kh·i lên ý ni®m h½n thua thì s¨ sinh ra ngã ch¤p 
và pháp ch¤p, kª ðó lÕi sinh ðü loÕi ch¤p trß¾c và phân bi®t. 
Nhß v§y, không th¬ nào có ð¸nh lñc, và trí tu® cûng theo ðó 
mà tiêu tán. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Tôi ðã giäng nhi«u v« v¤n ð« 
liên quan ðªn ð¸nh tu®, nhßng r¯t ráo phäi dùng sñ v§t cø 
th¬ nào ð¬ có th¬ hình dung ð¸nh tu®? — ðây tôi s¨ l¤y ðèn 
và ánh sáng làm ví dø. Th¡p ðèn thì ánh sáng s¨ ðªn, t¡t 
ðèn thì bóng t¯i s¨ tr· lÕi. Ðèn là b±n th¬ cüa ánh sáng, ánh 
sáng là sñ bi¬u hi®n cüa ðèn. Tên g÷i tuy có hai loÕi, thñc sñ, 
chï là hai m£t khác nhau cüa cùng mμt thñc th¬. B±n th¬ 
cüa cä hai là ð°ng nh¤t. V¤n ð« ð¸nh tu® mà tôi ðang nói 
ðây cûng gi¯ng nhß v§y. 
                                                            
47 Nghîa là nên không quá thiên l®ch v« bên nào 
48 Nghîa là không có ð¸nh, cûng chÆng có tu®. 
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Løc t± lÕi 
nói tiªp: 
 - Thª nào 
g÷i là Nh¤t hành 
tam muμi? Nh¤t 
hành tam muμi có 
nghîa là tÕi b¤t cÑ 
n½i nào, b¤t lu§n 
là ði, ðÑng, n¢m, 
ng°i, ..., trong b¤t 
cÑ lúc nào cûng 
giæ tâm mình 
chính trñc (ngay 
thÆng). Kinh Duy 
Ma C§t nói: 
"Chính trñc tÑc là 
ðÕo trß¶ng, trñc 
tâm tÑc là t¸nh 
ðμ". Tuy®t ð¯i 

không nên trong tâm thì xi¬m trá, dua n¸nh, gian d¯i, lß½n 
l©o, còn ngoài mi®ng thì nói là chính trñc. LÕi cûng không 
nên mi®ng nói nh¤t hành tam muμi, mà trên thñc tª lÕi 
không ch¸u dùng tâm chính trñc tu hành. Nªu mu¯n ðÕt ðªn 
nh¤t hành tam muμi, không nhæng phäi ðem tâm chính trñc 
ð¯i xØ v¾i ngß¶i v¾i v§t, mà còn phäi không nên ch¤p 
trß¾c, không nên so ðo. Có nhæng kë ngu si không hi¬u, 
ch¤p trß¾c quan ni®m cüa mình, cho r¢ng chính trñc tÑc là 
ng°i yên không ðμng, không kh·i v÷ng tß·ng, và cho ðây 
là ð¸nh lñc, là nh¤t hành tam muμi. Kë nào có kiªn giäi nhß 
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v§y, có th¬ nói r¢ng h÷ cûng gi¯ng nhß là cây, ðá, không 
nhæng sai l¥m, mà trong tß½ng lai trên con ðß¶ng tu hành 
lÕi vì nhæng sñ sai l¥m này mà tñ tÕo ra r¤t nhi«u tr· ngÕi. 
 Các v¸ thi®n tri thÑc! ÐÕo là gì? Cái g÷i là ðÕo, ðáng 
l¨ phäi linh ðμng, thông su¯t, gi¯ng nhß giòng nß¾c chäy. 
TÕi sao hi®n nay lÕi trái ngßþc, ðình tr® không thông? Kinh 
Kim Cß½ng có nói: "¿ng vô s· trø nhi sinh kÏ tâm". Chï khi 
nào cái tâm này không có ch² trø, nghîa là không ch¤p 
trß¾c vào cái có, cûng không ch¤p trß¾c vào cái không, 
cûng không ch¤p trß¾c vào pháp, thì cái ðÕo cüa mình m¾i 
gi¯ng nhß dòng nß¾c lßu thông không ng×ng ðßþc. Khi mà 
cái tâm này ch¤p trß¾c vào pháp, thì g÷i là pháp ch¤p, 
gi¯ng nhß con t¢m làm kén, tñ mình trói buμc chính mình. 
Nªu nói thß¶ng ng°i yên không nhúc nhích là nh¤t hành 
tam muμi, thì khi xßa lúc ngài Xá Lþi Ph¤t ðang ng°i tînh 
t÷a · trong r×ng, ngài Duy Ma C§t quyªt ch¡c ðã không 
trách m¡ng r¢ng: "Ngài ng°i ngay ð½ nhß thª này có ích lþi 
gì? Cûng chÆng khác gì thây chªt!" Ði«u này chÑng tö r¢ng 
ng°i cÑng ð½ chÆng phäi là phß½ng pháp tu hành chính xác. 
 LÕi có mμt s¯ ngß¶i khác dÕy ng°i thi«n, b¡t ð¥u 
b¢ng phß½ng pháp quán tâm, quán t¸nh, c¯ g¡ng giæ cho 
tâm không kh·i v÷ng ni®m. Phß½ng pháp này thñc sñ cûng 
không có gì là sai l¥m, nhßng nhæng ngß¶i t¥m thß¶ng 
không hi¬u ý nghîa thâm sâu cüa nó bèn cho r¢ng chï c¥n 
ng°i quán tâm làm cho không ðμng, nhß v§y s¨ có công phu, 
s¨ có thi«n, và do ðây sinh ra bao nhiêu sñ ch¤p trß¾c ðiên 
cu°ng. Có r¤t nhi«u ngß¶i y vào pháp ng°i thi«n, r°i tñ cho 
r¢ng mình khai ngμ. ChÆng biªt h÷ làm thª nào ð¬ khai ngμ, 
v§y mà vçn cÑ tñ cho r¢ng mình khai ngμ. B·i v§y có r¤t 
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nhi«u ngß¶i nhân vì tu t§p không ðúng phß½ng pháp mà 
sinh ra khùng khùng ðiên ðiên. V§y mà h÷ còn ðem phß½ng 
pháp ðó dÕy cho kë khác. Làm cho chúng ta ði ðªn ðâu 
cûng th¤y nhi«u kë nhân vì tu thi«n mà b¸ "t¦u höa nh§p 
ma".49 Do ðó chúng ta có th¬ kªt lu§n r¢ng phß½ng pháp tu 
t§p này hoàn toàn sai l¥m. 
 Løc t± lÕi nói: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc! Ph§t giáo xßa nay v¯n chÆng 
có pháp gì kêu là ti®m hay ð¯n. Nhßng vì cån tính cüa 
chúng sinh khác nhau, ho£c thông minh lanh lþi ho£c ch§m 
løt ngu si mà pháp có khác nhau. Ngß¶i cån tính ch§m løt 
phäi h÷c d¥n d¥n ch§m rãi m¾i có hy v÷ng thành tñu; 
không gi¯ng nhß ngß¶i cån tính lanh lþi, chï c¥n trong phút 
ch¯c li«n có th¬ khai ngμ. Thñc ra, chï c¥n nh§n thÑc b±n 
tâm mình, soi rõ b±n tính mình. Không lu§n xßa nay cån 
tính thª nào, ðªn cu¯i cùng vçn có th¬ khai ngμ thành Ph§t, 
kªt quä không gì sai khác. Hôm nay chúng ta th¤y có 
nhæng danh t× ð¯n ti®m khác nhau, chÆng qua là nhæng tên 
g÷i tÕm th¶i dùng ð¬ thích nghi v¾i tình trÕng hi®n tÕi mà 
thôi. 
 Các v¸ thi®n tri thÑc! Pháp môn ð¯n giáo mà tôi 
truy«n th÷, t× các v¸ t± sß nhi«u ð¶i ðªn nay, mμt mñc ð«u 
dùng vô ni®m làm tông chï, vô tß¾ng làm b±n th¬, vô trø 
làm cån b±n. — ðây nói vô tß¾ng, có nghîa là tuy chung 
ðøng v¾i cänh v§t (hình tß¾ng), mà vçn có th¬ r¶i tß¾ng 
(không ch¤p trß¾c vào hình tß¾ng). Nói vô ni®m, có nghîa 
là tuy sinh kh·i ý ni®m, nhßng ð«u không có tà ni®m. Còn 
nói vô trø, tÑc là tñ tính cüa chúng sinh, cûng g÷i là Ph§t 
                                                            
49 T¦u höa nh§p ma: nói nôm na là th¥n kinh thác loÕn. 
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tính. Cái Ph§t tính này, xßa nay v¯n không tß½ng ßng v¾i 
các pháp thª gian nhß thi®n ác, ð©p x¤u, nhçn ðªn ngß¶i 
thân kë thù, ..., cho nên lúc xäy ra các vi®c nhß cãi c÷, ¦u 
ðä ..., phäi nên quán sát nhæng sñ vi®c này là huy−n hóa 
không có thñc; không nên ch¤p trß¾c, lÕi cûng không nên 
nghî ðªn vi®c trä thù, ho£c làm t±n hÕi ngß¶i khác. Ni®m 
ni®m ð«u có th¬ buông bö, không còn hoài ni®m ðªn quá 
khÑ thì ðây g÷i là vô trø. Nªu không nhß v§y thì ni®m trß¾c, 
ni®m giæa, ni®m sau s¨ liên tøc không dÑt, do ðây s¨ sinh 
kh·i vô lßþng vô biên phi«n não, và tr· thành mμt sñ trói 
buμc. Chï c¥n có th¬ ð¯i v¾i các pháp, ni®m ni®m ð«u không 
ch¤p trß¾c, tñ nhiên s¨ không b¸ trói buμc. Ðây tÑc là ý 
nghîa cüa vô trø làm cån bän. 

Kª ðªn, ð¯i v¾i ngoÕi cänh, r¶i bö t¤t cä hình tß¾ng, 
không ð¬ cho hình tß¾ng nhi−m ô tâm mình, ðây g÷i là vô 
tß¾ng. Nªu có th¬ nhß v§y, thì tñ tính pháp th¬ cüa mình tñ 
nhiên s¨ thanh t¸nh, cho nên g÷i là dùng vô tß¾ng làm bän 
th¬. LÕi næa, ð¯i v¾i t¤t cä cänh gi¾i, tâm không b¸ ngoÕi 
cänh làm ô nhi−m, ðây g÷i là vô ni®m. Vô ni®m, không chï 
là tâm mình r¶i bö t¤t cä ngoÕi cänh, mà còn phäi làm sao 
khi cänh gi¾i xu¤t hi®n, tâm không còn b¸ dao ðμng, không 
sinh v÷ng tß·ng m¾i ðßþc. Không nên cho r¢ng t¤t cä cái 
gì cûng không tß·ng nghî ðªn thì có th¬ tr× di®t v÷ng ni®m, 
ðây là quan ni®m sai l¥m. Các v¸ thØ nghî, nªu trong tâm 
không còn nghî tß·ng gì hªt thì có khác gì ngß¶i chªt. Mà 
giä sØ có chªt thì cûng s¨ ði ð¥u thai vào cõi khác. R¯t cuμc, 
chÆng phäi là cûng tiªp tøc sinh tØ, tiªp tøc v÷ng ni®m hay 
sao? Cho nên các v¸ h÷c Ph§t phäi suy ngçm kÛ lßÞng, và 
hi¬u rõ ði«u này. Không th¬ tñ mình hi¬u sai, lÕi còn ði dÕy 
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cho kë khác nhæng sñ sai l¥m này. Ðây là ði«u không t¯t! 
Có nhi«u ngß¶i vì ngu si, không hi¬u ý nghîa chân thñc cüa 
Ph§t pháp, trái lÕi còn phï báng kinh ði¬n, cho là kinh nói 
sai l¥m. Ði«u này không th¬ ch¤p nh§n ðßþc. 

Các v¸ thi®n tri thÑc! Tôi thiªt l§p vô ni®m làm tông 
chï cho Ph§t pháp là vì có mμt s¯ ngß¶i, mi®ng thì ßa nói 
"kiªn tính, kiªn tính", nhßng trên thñc tª lÕi không ch¸u khó 
tu hành. Nhæng ngß¶i này không có chút ð¸nh lñc nào cä, 
m²i khi ðøng cänh li«n sinh tâm ðμng ni®m, mà thß¶ng 
thß¶ng toàn là nhæng ni®m b¤t chính, và do ðây mà sinh ra 
biªt bao nhiêu phi«n não. Thñc ra, tñ tính v¯n là thanh t¸nh, 
không có nhi−m ô, mà cûng chÆng có cái ðßþc thêm, hay b¸ 
b¾t. Nªu có ngß¶i nói càn là mình ðã chÑng ð¡c, lÕi nhân 
ðây mà nói nhæng ði«u càn rÞ v« h÷a phúc thì các v¸ phäi 
nên hi¬u rõ là b÷n này còn ð¥y phi«n não tà kiªn, chÑ không 
phäi thñc sñ giác ngμ.  

Kª ðó Løc t± nói tiªp: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc! Tôi v×a nói v« chæ "vô (không 
có)", không có cái gì? Còn nói ðªn chæ "ni®m", ni®m v§t 
gì? — ðây nói không có, tÑc là không có hai tß¾ng sai bi®t, 
không có nhæng tâm tà vÕy, tr¥n lao v÷ng tß·ng. Còn ni®m 
tÑc là ni®m chân nhß tñ tính. Chân nhß tñ tính tÑc là Ph§t 
tính cüa chúng ta, nó là th¬ cüa ni®m, còn ni®m là tác døng 
cüa chân nhß. Cái ni®m sinh ra b·i chân nhß, không gi¯ng 
nhß cái ni®m sinh ra do sñ kích thích cüa ngoÕi cänh ð¯i 
v¾i m¡t tai mûi lßÞi. Nªu chân nhß Ph§t tính mà m¤t ði, thì 
chúng ta cûng gi¯ng nhß ð¤t ðá không khác. Giä sØ có m¡t 
tai mûi lßÞi ði chång næa, cûng chÆng phát sinh ðßþc tác 
døng gì! Dù là sáu cån m¡t tai mûi lßÞi thân ý nh¶ cái ni®m 
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sinh b·i chân nhß mà có ðßþc sñ th¤y nghe hi¬u biªt, 
nhßng cái ni®m ðó trong nhæng tình cänh nhß v§y vçn 
không b¸ ngoÕi cänh làm mê muμi. Chân nhß tñ tính vînh 
vi−n tñ tÕi ð¯i v¾i t¤t cä m÷i cänh gi¾i, cho nên Kinh Duy 
Ma C§t m¾i nói: "Khéo léo phân bi®t chß pháp tß¾ng, n½i 
ð® nh¤t nghîa không dao ðμng". 

 Pháp môn 
t÷a thi«n này tuy 
cûng nói ðªn 
vi®c ðình chï t¤t 
cä tß lñ, chuyên 
tâm soi xét tâm 
tính, nhßng 
không th¬ nhân 
ðây mà gán 
ghép vào ðó 
nhæng cái tên 
nhß quán tâm, 
quán t¸nh, b¤t 
ðμng, v.v... Nªu 
nói quán tâm, 
nhß v§y cái tâm 
ðang quán sát 
tâm ðó là v§t gì? 
ChÆng l¨ lÕi có 

hai cái tâm? Nên biªt r¢ng, cái tâm mà mình ðang dùng 
quán sát ðó, xßa nay v¯n là huy−n hóa không thñc, vì thª 
không nên ch¤p trß¾c, lÕi càng không nên quan tâm ðªn nó! 
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 Kª ðó nói ðªn quán t¸nh. Tñ tính cüa chúng ta xßa 
nay v¯n thanh t¸nh không nhi−m, b·i vì có v÷ng tß·ng cho 
nên m¾i che l¤p chân nhß tñ tính. Chï c¥n không còn v÷ng 
tß·ng, thì chân nhß b±n tính tñ nhiên s¨ thanh t¸nh. Giä sØ 
các v¸ kh·i mμt v÷ng ni®m, cho r¢ng nh¶ quán t¸nh s¨ làm 
cho cho chân nhß Ph§t tính tr· nên thanh t¸nh, ði«u này chï 
là v÷ng tß·ng, ch¤p trß¾c vào cái t¸nh. V÷ng ni®m sinh ra 
không có th¶i gian ho£c n½i ch¯n nào c¯ ð¸nh, ch² nào mà 
chúng ta ch¤p trß¾c, thì ch² ðó v÷ng ni®m sinh ra. Ði«u r¤t 
ðáng bu°n cß¶i là sñ thanh t¸nh xßa nay v¯n không có hình 
tß¾ng, nhßng vì chúng ta mu¯n quán t¸nh, cho nên ngøy 
tÕo ra cái mμt tß¾ng t¸nh (hình tß¾ng cüa sñ t¸nh), mà lÕi 
còn cho r¢ng quán t¸nh ð¬ c¥u cái tß¾ng thanh t¸nh là công 
phu cüa sñ tu hành. Sñ hi¬u biªt cùng ðß¶ng l¯i tu hành 
nhß v§y, không nhæng chß¾ng ngÕi chân nhß tñ tính, mà 
ð°ng th¶i lÕi b¸ cái tß¾ng t¸nh trói buμc. 
 Các v¸ thi®n tri thÑc! Kë tu thi«n ng°i yên b¤t ðμng, 
phäi làm thª nào m¾i là ðúng cách? Trß¾c hªt, b¤t ðμng có 
nghîa gì? B¤t ðμng không có nghîa là thân th¬ ng°i yên 
không lay ðμng, mà có nghîa là tñ tính xßa nay v¯n không 
lay ðμng. Khi nhìn th¤y kë khác, không th¤y sñ ðúng sai, 
mà cûng không chê khen sñ thi®n ác, ðßþc m¤t, v.v..., cüa 
h÷. Làm sao cho t¤t cä nhæng sñ v§t · ngoài không vß¾ng 
m¡c vào tâm mình, cûng gi¯ng nhß ánh trång trên m£t 
sóng, m£t trång là m£t trång mà sóng là sóng. Ðây m¾i g÷i 
là tñ tính cüa mình nhß nhß b¤t ðμng. Còn kë ngu si tuy có 
th¬ giæ cho thân th¬ h÷ ng°i cÑng ð½ không ðμng, nhßng 
m²i khi m· mi®ng lÕi b¡t ð¥u bàn chuy®n th¸ phi cüa ngß¶i 
khác. Tu hành nhß thª hoàn toàn ði ngßþc v¾i chánh ðÕo, 

 88

gi¯ng nhß ph¥n trên tôi ðã nói v« quán t¸nh, cä hai ð«u ði 
ngßþc v¾i chánh ðÕo. 
 Løc t± lÕi nói: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc! T÷a thi«n có nghîa là gì? H÷c 
t§p pháp môn này phäi làm sao cho t¤t cä ð«u tñ tÕi không 
ngÕi. Ð¯i v¾i ngoÕi cänh, b¤t lu§n là thi®n ác, ð©p x¤u, ð«u 
không kh·i tâm ðμng ni®m, mμt mñc ði«m tînh an hòa, ðây 
g÷i là t÷a. Trong tâm, làm sao th¤y ðßþc tñ tính xßa nay 
v¯n không ðμng, ðây g÷i là thi«n. Còn thª nào g÷i là thi«n 
ð¸nh? Ð¯i v¾i ngoÕi cänh, không ch¤p trß¾c vào t¤t cä hình 
tß¾ng, ðây g÷i là thi«n, trong tâm không kh·i v÷ng tß·ng, 
tÕp ni®m, ðây g÷i là ð¸nh. Nªu ð¯i v¾i ngoÕi cänh mà còn 
ch¤p trß¾c thì trong tâm ch¡c ch¡n s¨ không có ð¸nh. Chï 
khi nào ð¯i v¾i ngoÕi cänh không còn ch¤p trß¾c thì trong 
tâm m¾i không còn b¸ ðμng loÕn. Tñ tính cüa chúng ta xßa 
nay v¯n thanh t¸nh không nhi−m, tñ nó có th¬ sinh ra ð¸nh, 
chï vì khi nhìn th¤y ngoÕi cänh, tâm li«n so ðo nghî ngþi, 
b·i thª m¾i b¸ cänh làm loÕn. Nªu khi th¤y ngoÕi cänh mà 
có th¬ giæ cho tâm mình không loÕn thì ðây m¾i thñc là 
chân ð¸nh. Cho nên m¾i nói: "Ð¯i ngoÕi, tâm không ch¤p 
g÷i là thi«n; ð¯i nμi, tâm không loÕn g÷i là ð¸nh". Ngoài có 
thi«n, trong có ð¸nh, ðây m¾i là thi«n ð¸nh chân chính. Kinh 
B° Tát Gi¾i nói: "B±n tính cüa chúng ta xßa nay thanh 
t¸nh". Chï c¥n các v¸ trong b¤t cÑ lúc nào ð«u có th¬ th¤y 
ðßþc bän tính v¯n thanh t¸nh cüa mình, sau ðó siêng nång 
tu t§p, thñc hành, tñ nhiên s¨ có th¬ thành Ph§t ðÕo! 
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 Mμt hôm, Løc t± th¤y mμt s¯ ðông Ph§t tØ t× các 
n½i tø t§p v«, thïnh c¥u ðßþc nghe thuyªt pháp, ngài bèn lên 
tòa khai th¸ cho ðÕi chúng: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc! Sñ ki®n quan tr÷ng nh¤t cüa 
sñ tu hành Ph§t pháp là phäi b¡t ð¥u t× cái tñ tính giác ngμ 
cüa mình. B¤t lu§n lúc nào, ni®m ni®m ð«u phäi giæ gìn 
chính ni®m, không ðßþc sinh kh·i tà ni®m, nhß v§y m¾i có 
th¬ làm tâm mình thanh t¸nh. Cái pháp môn này, phäi tñ 
mình tu, tñ mình hành, không ai có th¬ thª cho mình ðßþc. 
Nªu nhß các v¸ không biªt cách nào ðμ thoát chính mình, 
không th¤y ðßþc tñ tính pháp thân cüa mình, không th¤y 
ðßþc ÐÑc Ph§t trong tâm cüa mình, nhß thª th§t u±ng phí 
công lao cüa các v¸ ðã t× xa ðªn ðây nghe tôi nói pháp. 
Hôm nay, các v¸ có th¬ t× nhæng n½i xa xåm ðªn ðây, cùng 
tham dñ bu±i thuyªt pháp này, tÑc là các v¸ ðã có duyên 
lành. Bây gi¶ m¶i t¤t cä ð«u quì xu¯ng, trß¾c hªt tôi s¨ 
truy«n cho các v¸ "tñ tính ngû ph¥n pháp thân hß½ng", kª 
ðó s¨ truy«n cho các v¸ "vô tß¾ng sám h¯i".  
 M÷i ngß¶i nghe xong ð«u quì xu¯ng ch¡p tay. Løc t± 
bèn giäi thích ý nghîa cüa ngû ph¥n pháp thân hß½ng, ngài 
nói: 
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 - ThÑ nh¤t là gi¾i hß½ng, tÑc là trong tâm mình 
không còn nghî ðªn nhæng vi®c th¸ phi, ghen ghét, thi®n ác, 
bön sën, sân h§n, nhçn ðªn nhæng vi®c cß¾p gi§t, giªt hÕi, 
ðây g÷i là gi¾i hß½ng. 
 ThÑ hai là ð¸nh hß½ng, tÑc là khi nhìn th¤y t¤t cä 
cänh gi¾i, dù thi®n dù ác, trong tâm ð«u không ðμng dao, 
tán loÕn, ðây g÷i là ð¸nh hß½ng. 
 ThÑ ba là trí tu® hß½ng, nghîa là không nên tñ làm 
chß¾ng ngÕi chính mình. Phäi thß¶ng dùng trí tu® quán soi 
chân nhß tñ tính cüa mình, không làm vi®c ác. Ngay chính 
khi làm nhæng vi®c thi®n, trong tâm cûng không ch¤p trß¾c, 
lßu luyªn. Ð¯i v¾i b§c trên nhß cha m©, sß trß·ng phäi 
cung kính tôn tr÷ng, ð¯i v¾i kë dß¾i phäi thß½ng xót, lo 
l¡ng, g£p kë nghèo kh±, cô ðμc phäi nên giúp ðÞ cÑu v¾t, 
ðây g÷i là trí tu® hß½ng. 
 ThÑ tß là giäi thoát hß½ng, nghîa là tñ tâm không 
bám víu vào ngoÕi cänh, ð¯i v¾i vi®c thª gian không tham 
c¥u, không nghî thi®n, không nghî ác, an nhiên tñ tÕi, không 
còn b¸ chß¾ng ngÕi, trói buμc, ðây là giäi thoát hß½ng. 
 ThÑ nåm là giäi thoát tri kiªn hß½ng, tuy tñ tâm 
không còn bám víu vào thi®n ác, nhßng vçn không vì thª 
mà r½i vào cänh gi¾i "tr¥m không thü t¸ch"50, ng°i yên mμt 
ch², vi®c gì cûng không ch¸u h÷c, không ch¸u làm, và cho 
ð¤y là "Không". Phäi nên tìm c¥u sñ tiªn bμ, h÷c rμng nghe 
nhi«u, tìm c¥u các b§c th¥y hß¾ng dçn, nh§n thÑc bän tâm 

                                                            
50 Tr¥m không thü t¸ch: Câu này v¯n chï cho các v¸ Thanh Vån c¥u 
mau ðßþc chÑng Niªt Bàn, không nghî ðªn vi®c ðμ sinh; còn · ðây 
mu¯n nói là không nên l¤y ít làm ðü, thöa mãn v¾i hi®n tÕi mà không 
mong c¥u sñ tiªn bμ. (Ngß¶i d¸ch) 
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mình, thông ðÕt giáo lý. Lúc tiªp xúc v¾i ngß¶i thª gian, 
phäi bö tâm ích kÖ, tâm phân bi®t nhân ngã. Mμt mñc cho 
ðªn khi viên mãn B° ð«, quyªt giæ cho chân nhß tñ tính này 
hào ly không biªn ð±i. Ðây g÷i là giäi thoát tri kiªn hß½ng. 

 Các v¸ 
thi®n tri thÑc! 
Ði«u mà tôi v×a 
giäng v« "ngû 
ph¥n pháp thân 
hß½ng", các v¸ 
phäi tñ m²i 
ngß¶i t× tâm 
mình, b¡t ð¥u tu 
hành, huân t§p. 
Ch¾ nên bö tñ 
tâm tñ tính cüa 
mình mà hß¾ng 
ra ngoài tìm c¥u. 
 Bây gi¶ 
tôi s¨ truy«n cho 
các v¸ pháp "vô 
tß¾ng sám h¯i", 
di®t tr× nghi®p 
chß¾ng cüa ba 
ð¶i, làm cho 

thân kh¦u ý cüa các v¸ ðßþc r¯t ráo thanh t¸nh. Các v¸ hãy 
cùng nhau l£p lÕi nhæng l¶i mà tôi nói:  
 - Ð® tØ chúng con, nguy®n cho t¤t cä tâm ni®m, t× 
quá khÑ, hi®n tÕi cho ðªn v¸ lai, ni®m ni®m ð«u không b¸ 
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ngu si, mê ch¤p làm nhi−m ô. Hi®n nay chúng con xin sám 
h¯i t¤t cä nhæng ác nghi®p mà chúng con ðã tÕo, cùng 
nhæng nghi®p ngu si, mê ch¤p, ... Nguy®n cho t¤t cä tμi 
chß¾ng này, trong mμt sát na ð«u b¸ tiêu di®t. T× ðây cho 
ðªn t§n v¸ lai, không còn sinh tr· lÕi. 
 - Ð® tØ chúng con, nguy®n cho t¤t cä tâm ni®m, t× 
quá khÑ, hi®n tÕi cho ðªn v¸ lai, ni®m ni®m ð«u không b¸ 
kiêu mÕn, gian d¯i làm nhi−m ô. Hi®n nay chúng con xin 
sám h¯i t¤t cä nhæng ác nghi®p mà chúng con ðã tÕo, cùng 
nhæng nghi®p kiêu mÕn, gian d¯i, ... Nguy®n cho t¤t cä tμi 
chß¾ng này, trong mμt sát na ð«u b¸ tiêu di®t. T× ðây cho 
ðªn t§n v¸ lai, không còn sinh tr· lÕi. 
 - Ð® tØ chúng con, nguy®n cho t¤t cä tâm ni®m, t× 
quá khÑ, hi®n tÕi cho ðªn v¸ lai, ni®m ni®m ð«u không b¸ 
ghen ghét làm nhi−m ô. Hi®n nay chúng con xin sám h¯i t¤t 
cä nhæng ác nghi®p mà chúng con ðã tÕo, cùng nhæng 
nghi®p ghen ghét, ... Nguy®n cho t¤t cä tμi chß¾ng này, 
trong mμt sát na ð«u b¸ tiêu di®t. T× ðây cho ðªn t§n v¸ lai, 
không còn sinh tr· lÕi. 
 Kª ðó, Løc t± giäi thích cho m÷i ngß¶i v« ý nghîa 
cüa chæ sám h¯i: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc! V×a r°i là ph¥n vô tß¾ng sám 
h¯i. Thª nhßng ý nghîa cüa sám h¯i là gì? Sám có nghîa là 
tñ mình nói rõ (Hán: phát lμ) cho ngß¶i khác biªt t¤t cä tμi 
ác mà mình ðã tÕo t× trß¾c. Ðem nhæng tμi ác mà mình ðã 
tÕo ra nhß ngu mê, kiêu mÕn, ghen ghét, ..., ðªn trß¾c sß 
trß·ng, bÕn ð°ng tu, nói hªt ra cho h÷ biªt, ð°ng th¶i bày tö 
sñ ån nån cüa mình, và th® nguy®n cß½ng quyªt s¨ không 
bao gi¶ tái phÕm, ðây g÷i là sám. Còn h¯i có nghîa là quyªt 
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ðoÕn tr× nhæng tμi ác trong tß½ng lai. T× hôm nay cho ðªn 
mai sau, ð¯i v¾i t¤t cä m÷i hành vi nhß ngu mê, kiêu mÕn, 
l×a d¯i, ghen ghét, ..., con nay ðã giác ngμ, xin quyªt tâm 
ðoÕn tr×, nguy®n chúng vînh vi−n không còn phát sinh. Ðây 
g÷i là h¯i. Hai sñ ki®n này hþp lÕi g÷i là sám h¯i. Thª 
nhßng chúng sinh ngu mê, tuy biªt sám nhæng tμi l²i ðã 
phÕm v« trß¾c, nhßng lÕi không biªt phäi quyªt tâm vînh 
vi−n ðoÕn tr× nhæng l²i l¥m cüa mình, ði«u này ðßa ðªn 
h§u quä là tμi ác ðã phÕm v« trß¾c không th¬ nào hoàn toàn 
ðßþc tiêu tr×, mμt m£t lÕi tiªp tøc phÕm thêm tμi ác. Nhß 
v§y làm sao có th¬ g÷i là sám h¯i? 
 Sau khi giäi thích ý nghîa cüa sñ sám h¯i, Løc t± bèn 
hß¾ng dçn m÷i ngß¶i phát b¯n ho¢ng th® nguy®n:51 

Tñ tâm chúng sinh vô biên, th® nguy®n ðμ; 
Tñ tâm phi«n não vô t§n, th® nguy®n ðoÕn; 

Tñ tính pháp môn vô lßþng, th® nguy®n h÷c; 
Tñ tính vô thßþng Ph§t ðÕo, th® nguy®n thành. 

 Kª ðªn, Løc t± giäi thích ý nghîa cüa b¯n th® 
nguy®n này: 
 - Các v¸ thi®n tri thÑc, tuy hi®n nay tôi hß¾ng dçn 
các v¸ phát nguy®n "chúng sinh vô biên th® nguy®n ðμ", 
nhßng các v¸ không nên hi¬u l¥m là nß½ng c§y vào tôi cÑu 
ðμ các v¸. Các v¸ thØ nghî, trong quá khÑ có vô lßþng vô 
biên chß Ph§t xu¤t thª, tÕi sao các Ngài không th¬ ðμ hªt 
chúng sinh? B·i vì nªu ðã là tñ tính thì phäi tñ ðμ, cho nên 
các v¸ phäi tñ ðμ chính mình. Không nên cho r¢ng chï có 
chúng sinh ngoài tâm mình m¾i là vô biên, mà chúng sinh 
trong tâm chúng ta cûng là vô biên, chÆng hÕn nhß tâm tà 
                                                            
51 B¯n ho¢ng th® nguy®n: b¯n l¶i th® nguy®n l¾n. 
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kiªn, tâm l×a d¯i, tâm ác ðμc, tâm ghen ghét, tâm ngu 
mê, ..., tÑc là vô lßþng vô biên chúng sinh · trong tâm 
chúng ta. Nªu mu¯n ðμ nhæng chúng sinh này, chï có sñ tñ 
nß½ng tña vào chính mình, còn ngß¶i khác không th¬ nào 
giúp mình ðßþc. Tñ tính tñ ðμ có nghîa là ðem chính kiªn 
ðμ tà kiªn, ðem giác ngμ ðμ mê ch¤p, ðem trí tu® ðμ ngu si, 
ðem ni®m thi®n ðμ ni®m ác, ... Ðem ðÕi trí tu® Bát nhã ra 
phá tr× nhæng chúng sinh mê muμi trong tâm này, làm cho 
m²i chúng sinh ð«u có th¬ ðÕt ðªn trình ðμ là m²i ngß¶i ð«u 
tñ ðμ mình, ðây m¾i g÷i là sñ cÑu ðμ chân thñc. 
 LÕi næa, "phi«n não vô t§n th® nguy®n ðoÕn" có 
nghîa là gì? TÑc là ðem tñ tính trí tu® Bát nhã cüa mình tr× 
di®t cái tâm hß v÷ng ðiên ðäo. Nªu ðßþc nhß v§y, tÑc là vô 
t§n phi«n não tñ nhiên s¨ b¸ ðoÕn tr×.  

Còn "pháp môn vô lßþng th® nguy®n h÷c" là thª nào? 
TÑc là chúng ta phäi tñ mình quán soi cái tñ tính cüa mình, 
lúc nào cûng y theo chính pháp mà hành ðμng. Ðây m¾i g÷i 
là sñ tu h÷c Ph§t pháp chân chính.  

Nªu các v¸ có th¬ thñc hành ba ði«u trên mμt cách 
xác thñc, h½n næa thß¶ng y theo Ph§t pháp mà thñc hành, 
ð¯i v¾i sñ mê muμi, cùng sñ giác ngμ ð«u không ch¤p trß¾c, 
làm cho trong tâm thß¶ng tràn ð¥y trí tu® Bát nhã, không 
chï tr× khØ v÷ng tß·ng, mà cûng không ch¤p trß¾c  "chân 
thñc" (chân, v÷ng ð«u không ch¤p), b·i vì Ph§t tính không 
ch¤p trß¾c vào b¤t cÑ v§t nào. Nhß v§y, không bao lâu s¨ 
th¤y ðßþc Ph§t tính, và khi ðó có th¬ thành tñu Vô thßþng 
Ph§t ðÕo. Cho nên phäi biªt, các v¸ hôm nay phát nguy®n 
"Vô thßþng Ph§t ðÕo th® nguy®n thành", không th¬ chï nói 
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b¢ng mi®ng, mà lúc nào cûng phäi nh¾ ðªn th® nguy®n cüa 
mình, và theo ðó mà n² lñc thñc hành. 

Sau khi hß¾ng dçn m÷i ngß¶i phát b¯n ho¢ng th® 
nguy®n xong, Løc t± kª ðó truy«n gi¾i "vô tß¾ng tam qui y". 
Gi¾i "vô tß¾ng tam qui y" là thª nào? TÑc là qui y Giác 
(Ph§t), lßÞng túc tôn; qui y Chánh (Pháp), ly døc tôn; qui y 
T¸nh (Tång), chúng trung tôn. Løc t± không nhæng khuyªn 
khích m÷i ngß¶i nên l¤y sñ giác ngμ (Ph§t) làm th¥y, mà 
còn khuyªn dø h÷ nên dùng sñ qui y tñ tính Tam bäo này 
ð¬ chÑng nghi®m r¢ng mình có quyªt tâm ðoÕn tr× sñ mê 
tín vào tà ma ngoÕi ðÕo hay không.  

Løc t± giäi thích nhß sau: 
 - Tñ tính Tam bäo có nghîa gì? TÑc là chï cho tñ tính 
Ph§t bäo, tñ tính Pháp bäo, và tñ tính Tång bäo. Ph§t có 
nghîa là sñ giác ngμ, Pháp có nghîa là sñ chân chính, Tång 
có nghîa là sñ thanh t¸nh. Mμt ngß¶i, nªu tâm mình ðã qui 
y Giác (Ph§t), tÑc không còn tà vÕy mê muμi, mà mu¯n ít 
biªt ðü (thi¬u døc tri túc), do ðây mà r¶i xa sñ dø d², mê 
ho£c cüa tài s¡c danh v÷ng, ðÕt ðßþc phúc tu® ð¥y ðü cho 
nên g÷i là lßÞng túc tôn. Nªu tâm mình ðã qui y Chánh 
(Pháp), tñ nhiên không còn tà ni®m, không nhæng xa r¶i tà 
kiªn, mà cûng không còn nhæng sñ ch¤p trß¾c nhß ích kÖ, 
ngã mÕn, tham ái, ... Nhân vì sñ qui y chính là mμt phß½ng 
pháp quí báu ð¬ xa lìa sñ tham døc cho nên g÷i là ly døc tôn. 
Nªu tâm mình ðã qui y T¸nh (Tång) thì t¤t cä nhæng vi®c 
tr¥n tøc thª gian, nguyên nhân sinh ra nhæng phi«n não, ái 
døc, ..., s¨ không còn trói buμc mình ðßþc næa. Tñ tính 
không ô nhi−m, có th¬ nh§n ðßþc sñ tôn tr÷ng, cung kính 
cüa chúng sinh cho nên g÷i là chúng trung tôn. Nªu có th¬ y 
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theo nhæng phß½ng pháp v×a nói trên mà tu hành thì ðây là 
ý nghîa cüa sñ tñ qui y.  

R¤t tiªc, nhæng kë phàm phu không hi¬u cái ý nghîa 
này và ð«u cho r¢ng Tam bäo Ph§t Pháp Tång là nhæng 
hình thÑc bên ngoài mà chúng ta th¤y ðßþc, biªt ðßþc52, 
mà quên m¤t cái tñ tính Tam bäo trong tâm cüa mình. Kªt 
quä là có r¤t nhi«u ngß¶i ði kh¡p n½i th÷ qui y Tam bäo, r¯t 
cuμc chï qui y cái hình thÑc b« ngoài mà quên m¤t sñ qui y 
quan tr÷ng nh¤t là qui y tñ tính Tam bäo trong tâm mình. 
Nªu nhß chúng ta chï qui y Tam bäo trên hình thÑc thª gian, 
thØ höi các v¸, ÐÑc Ph§t mà các v¸ qui y ðó ðang · ch² nào? 
Ngay ðªn Ph§t · ch² nào cûng không biªt, nhß v§y chúng 
ta ðang qui y v¾i ai? Ðây không phäi là ðã phÕm tμi v÷ng 
ngæ r°i hay sao? B·i thª, các v¸ phäi nên døng tâm quán sát 
kÛ lßÞng, tuy®t ð¯i không nên hi¬u l¥m ý nghîa này. Trong 
kinh nói rõ ràng là mu¯n chúng ta qui y tñ Ph§t (Ph§t cüa 
chính mình), chÑ không mu¯n chúng ta qui y tha Ph§t 
(Ph§t · ngoài mình). Nªu ngay cä ÐÑc Ph§t tñ tính cüa 
mình mà mình không biªt qui y thì còn ch² nào ð¬ mình qui 
y? Cho nên t× ðây v« sau, xin các v¸ qui y Tam bäo trong tñ 
tâm mình. Quay vào, phäi ði«u phøc tñ tâm mình; quay ra, 
phäi tôn tr÷ng ngß¶i khác. Nhß thª m¾i có th¬ g÷i là tñ qui 
y. 
 Sau khi ðã qui y tñ tính Tam bäo r°i, bây gi¶ các v¸ 
l¡ng nghe, tôi s¨ giäng cho các v¸ ý nghîa cüa "nh¤t th¬ tam 
thân tñ tính Ph§t", giúp cho các v¸ có th¬ nhìn th¤y tñ tính 

                                                            
52 TÑc là Trø trì tam bäo: Ph§t (hình tßþng, xá lþi ...), pháp (kinh ði¬n 
...), tång (tÑc là các v¸ xu¤t gia th÷ gi¾i ...). 
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tam thân, hi¬u rö tñ tính giác ngμ cüa mình. Xin các v¸ l£p 
lÕi l¶i tôi nói: 

T× s¡c thân mình, qui y thanh t¸nh pháp thân Ph§t 
T× s¡c thân mình, qui y viên mãn báo thân Ph§t 

T× s¡c thân mình, qui y thiên bách Ñc hóa thân Ph§t. 
Các v¸ 

thi®n tri thÑc, cái 
s¡c thân (thân th¬) 
này, gi¯ng nhß 
cái nhà cüa 
chúng ta, cho nên 
không th¬ nói là 
qui y s¡c thân. 
Còn ba thân Ph§t: 
pháp thân, báo 
thân, hóa thân, 
xßa nay vçn có 
sÇn trong tñ tính 
cüa chúng ta. 
M÷i ngß¶i trên 
thª gian ð«u có 
Ph§t tính này, chï 
vì h÷ mê ch¤p 
không hi¬u, 
không biªt trong thân mình v¯n ðã có Ph§t, cho nên m¾i 
chÕy ði tìm ÐÑc Ph§t · ngoài. Sñ thñc, ba thân Ph§t này là 
t× tñ tâm cüa chúng ta hi¬n hi®n, không th¬ tìm ðßþc t× bên 
ngoài. 
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 Kª ðªn, các v¸ nên chú ý nghe tôi giäi thích, các v¸ 
s¨ biªt r¢ng tñ mình có th¬ tìm ðßþc ba thân Ph§t này trong 
tñ tâm cüa mình. Trß¾c hªt, thª nào là Thanh t¸nh Pháp 
thân Ph§t? Tâm tính cüa chúng ta xßa nay v¯n thanh t¸nh 
không nhi−m, t¤t cä các pháp ð«u do cái tñ tính này tùy 
nhân duyên sinh ra. Ví nhß, tâm nªu nghî vi®c ác, kª ðó li«n 
sinh ra hành ðμng ác; nªu mà nghî ðªn vi®c thi®n, thì s¨ 
sinh ra hành ðμng thi®n. Các pháp thi®n ác t°n tÕi trong tñ 
tính nhß v§y, cûng gi¯ng nhß b¥u tr¶i xßa nay v¯n quang 
ðãng, m£t tr¶i m£t trång xßa nay v¯n sáng soi, nhßng vì b¸ 
mây ðen che l¤p, mà tÕo thành hi®n tßþng trên sáng dß¾i 
t¯i (ví cho tñ tính trong sáng, còn tâm thì nhi−m ô). Nªu 
b²ng nhiên có mμt tr§n gió  th±i ngang làm mây tan ði thì 
b¥u tr¶i s¨ tr· lÕi tình trÕng trên dß¾i ð«u sáng (ví cho sñ 
giác ngμ). Trí tu® cüa chúng ta cûng gi¯ng nhß m£t tr¶i 
m£t trång; nªu chúng ta ðam mê cänh v§t thª gian, thì tñ 
tâm s¨ b¸ mây ðen v÷ng ni®m che l¤p, làm cho trí tu® b¸ bao 
phü b·i sñ ðen t¯i. Giä sØ lúc ðó có thi®n tri thÑc ðªn 
khuyên rån dçn d¡t, giäng cho nghe chân lý chánh pháp, 
tr× khØ v÷ng ni®m mê ch¤p trong tâm, thì mây ðen s¨ b¸ 
th±i tan, và tñ nhiên trong ngoài ð«u sáng su¯t, t¤t cä các 
pháp trong tâm s¨ hi®n ra mμt cách rõ ràng. Kë kiªn tính 
cûng gi¯ng nhß v§y, cho nên g÷i là Thanh t¸nh Pháp thân 
Ph§t. 
 Vì thª, qui y tñ tâm là mu¯n chï ðªn sñ qui y Ph§t 
tính v¯n có cüa mình, ðây m¾i là sñ qui y chân thñc. Ý 
nghîa cüa chæ "tñ qui y" là sñ tr× di®t nhæng sñ b¤t thi®n 
trong tâm tính cüa mình, chÆng hÕn nhß tâm ghen ghét, 
tâm dua n¸nh, cùng nhæng hành vi b¤t thi®n khác. Thß¶ng 
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thß¶ng nên ki¬m 
ði¬m nhæng l²i l¥m 
cüa chính mình, 
không bàn chuy®n 
th¸ phi cüa ngß¶i 
khác, nên tö ra 
khiêm t¯n, nhân 
nhßþng, h½n næa, 
ð¯i v¾i b¤t cÑ kë 
nào cûng ð«u phäi 
cung kính, tôn 
tr÷ng. Nhß thª m¾i 
xÑng ðáng v¾i sñ 
qui y tñ tính cüa 
chính mình. 

Còn Viên 
mãn Báo thân Ph§t 
là gì? Ví nhß mμt 

ng÷n ðèn có th¬ chiªu sáng bóng t¯i ðã t×ng hi®n di®n cä 
ngàn nåm; dù chúng ta có b¸ chìm ð¡m trong bóng t¯i cüa 
sñ ngu si ðªn cä ngàn nåm ði chång næa, chï c¥n mμt lu°ng 
ánh sáng trí tu® chiªu ðªn, thì bóng t¯i này s¨ tÑc th¶i b¸ 
tiêu di®t. B·i thª, vi®c gì ðã qua hãy ð¬ cho nó qua, vi®c gì 
chßa xäy ra, thì cûng không nên m½ tß·ng hão huy«n. Nên 
ð¬ m²i ni®m trong tâm lúc nào cûng viên mãn sáng su¯t. 
Lúc nào cûng có th¬ th¤y ðßþc Ph§t tính v¯n có cüa mình. 
Thi®n và ác tuy khác bi®t nhau nhß tr¶i v¾i ð¤t, nhßng xét 
kÛ, bän tính cüa chúng ð«u không có sai khác. Cái bän tính 
không khác bi®t này g÷i là thñc tính. Cái thñc tính này 
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không b¸ thi®n ác làm cho nhi−m ô, cho nên g÷i là Viên mãn 
Báo thân Ph§t. Vä lÕi, thi®n ác cûng chï trong mμt ni®m. 
Nªu nhß trong tâm kh·i lên mμt ni®m ác, tuy nhö nhß sþi t½, 
cûng ðü tiêu di®t t¤t cä các phúc báo nhân duyên mà chúng 
ta ðã t×ng g¥y tÕo t× hàng vÕn kiªp. Ngßþc lÕi, nªu nhß 
trong tâm hi®n ra mμt ni®m thi®n, dù nhö nhß sþi t½, thì 
cûng có th¬ làm cho tμi ác mà chúng ta ðã tích tø nhi«u nhß 
h¢ng hà sa b¸ tiêu di®t không còn d¤u vªt, mμt mñc cho ðªn 
khi chúng ta chÑng ð¡c Vô thßþng B° ð«. Nªu có th¬ làm 
sao cho mình trong m²i ni®m ð«u th¤y ðßþc tñ tính, không 
còn mê muμi mà làm m¤t ði cái ni®m kiªn tính này, thì g÷i 
là báo thân. 
 Còn Thiên bách Ñc hóa thân là gì? Nªu chúng ta 
không bám víu vào nhæng vi®c tÕp nhi−m cüa thª gian, thì 
tâm tính cüa chúng ta xßa nay cûng gi¯ng nhß hß không. 
Nªu nhß chúng ta kh·i lên mμt ni®m suy nghî ð¡n ðo thì s¨ 
sinh ra sñ biªn hóa. Ví nhß chúng ta nghî ðªn vi®c ác thì tñ 
tâm chúng ta biªn thành cänh gi¾i ð¸a ngøc. Nªu nhß 
chúng ta nghî ðªn vi®c thi®n, thì tñ tâm biªn thành cänh 
gi¾i thiên ðß¶ng. Lúc suy nghî vi®c ðμc hÕi thì tñ tâm biªn 
thành cänh gi¾i cüa r°ng r¡n. Suy nghî vi®c t× bi thì tñ tâm 
biªn thành cänh gi¾i B° tát. Lúc chúng ta phát sinh trí tu® 
thì tñ tâm biªn thành cänh gi¾i cõi tr¶i. Lúc chúng ta ngu si 
mê ch¤p thì tñ tâm biªn thành cänh gi¾i cüa ba ðß¶ng ác. 
Tñ tính cüa chúng ta biªn hóa vô cùng. Ngß¶i ngu si không 
biªt tñ phän tïnh, tñ giác ngμ, cho nên thß¶ng thß¶ng sinh 
kh·i ni®m ác, t× ni®m ác sinh ra hành ðμng ác. Nªu nhß biªt 
quày ð¥u hß¾ng thi®n thì trí tu® Bát nhã s¨ sinh ra, ðây g÷i 
là tñ tính biªn hóa Ph§t. 
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Cho nên phäi biªt, Pháp thân xßa nay v¯n có sÇn ðü 
trong tñ tính cüa mình. Chï c¥n ni®m ni®m có th¬ quán soi 
tñ tâm cüa mình, thì g÷i là Báo thân Ph§t. T× Báo thân 
Ph§t này, không ng×ng suy tß, v§n døng trí tu®, ðây g÷i là 
Hóa thân Ph§t. Tñ mình giác ngμ, tñ mình tu hành, ðây g÷i 
là tñ tính công ðÑc, ðây g÷i là chân thñc qui y. Còn thân th¬ 
chï là s¡c thân, gi¯ng nhß cái nhà mà chúng ta ðang ·. Nay 
ðã · trong nhà, tÕi sao lÕi còn g÷i là qui y? Chï c¥n có th¬ 
hi¬u rõ r¢ng trong tñ tính mình có ðü ba thân, tÑc là th¤y 
ðßþc tñ tính Ph§t cüa mình. 
 Tôi có mμt bài tøng vô tß¾ng, t£ng cho các v¸. Nªu 
m÷i ngß¶i có th¬ nh¾ kÛ trong tâm, y theo ðây mà tu hành 
thì có th¬ làm cho ác nghi®p t× vô thï ðªn nay nh¤t th¶i tiêu 
di®t. Bài tøng nhß sau: 

Ngß¶i mê tu phúc, không tu ðÕo 
Cho r¢ng tu phúc là tu ðÕo 

B¯ thí, cúng dß¶ng, phúc vô biên 
Trong tâm ba ác vçn còn tÕo. 
Nghî r¢ng tu phúc ð¬ di®t tμi 

Ð¶i sau ðßþc phúc, vçn còn tμi 
Tr× g¯c tμi, nên hß¾ng vào tâm 
N½i tñ tính, siêng c¥u sám h¯i. 

Nªu g£p pháp sám h¯i ÐÕi th×a 
Tr× tà, cäi chánh s¨ hªt tμi 

H÷c ðÕo, thß¶ng nên quán tñ tâm 
TÑc là có th¬ ð°ng chß Ph§t. 

Chß t± chï truy«n pháp ð¯n giáo 
Nguy®n ðßþc kiªn tánh, ð°ng mμt th¬ 
Nªu mu¯n tß½ng lai chÑng pháp thân 
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Phäi lìa hình tß¾ng, rØa nμi tâm. 
C¥n phäi n² lñc, ð×ng biªng nhác 
(Vì) Nªu h½i th· dÑt, ð¶i s¨ dÑt 

Nên hi¬u ÐÕi th×a, th¤y tâm tính 
Chí thành cung kính, ch¡p tay c¥u. 

Các v¸ thi®n tri thÑc, các v¸ nên nh¾ kÛ bài tøng vô 
tß¾ng này, và phäi y theo ðây mà tu hành. Nªu nhß có th¬ 
nhân ðây mà ðÕi ngμ, th¤y ðßþc chân nhß bän tính, thì dù 
các v¸ có cách xa tôi ngàn d£m, cûng nhß ðang · bên cÕnh 
tôi. Còn nªu không th¬ lînh ngμ, thì dù các v¸ có · trß¾c 
m£t tôi, cûng gi¯ng nhß ðang cách xa tôi ngàn d£m. Nªu 
mà lînh ngμ ðßþc nhß thª, các v¸ c¥n gì phäi lao kh± t× 
nhæng n½i xa xåm tìm ðªn ðây h÷c t§p Ph§t pháp. Chúc các 
v¸ ra v« trong thân tâm an lÕc. 

M÷i ngß¶i nghe Løc t± nói xong, không ai mà không 
khai ngμ. T¤t cä ð«u vui m×ng, y giáo phøng hành. 
 
 

 



 103

Thiền Ngữ Lục 
 

************** 
 

Pháp Hải hỏi đạo Lục tổ 
 

Thầy Pháp Hải, người huyện Khúc Giang, đất Thiều 
Châu, đến ra mắt Lục tổ, hỏi:  

- Xin ngài chỉ rõ ý nghĩa của câu “Tức tâm tức 
Phật.”  

Lục tổ nói:  
- Niệm trước không sinh tức là tâm, niệm sau không 

diệt tức là Phật; hiện khởi tất cả hình tướng tức là tâm, xa 
lìa tất cả hình tướng tức là Phật. Nếu ta nói đầy đủ thì 
không bao giờ hết. Hãy nghe ta nói kệ: 

Tức tâm là huệ 
Tức Phật là định 

Định huệ quân bình 
Tâm ý thanh tịnh 

Ngộ pháp môn này 
Là do tập tính 

Dụng vốn không sinh 
Song tu là chính 53. 

Thầy Pháp Hải nghe xong liền khai ngộ, bèn làm kệ 
tán thán: 

Tức tâm vốn là Phật 

                                                            
53 Tức tâm tức Phật nghĩa là tức định tức huệ. Tâm Phật và định huệ 
là một thể, lìa tâm không có Phật, lìa Phật không có tâm, lìa định 
không có  huệ, lìa huệ không có định, do đó hành giả cần phải định 
huệ song tu. 
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Không ngộ nên chịu khuất 
Biết định huệ nguyên nhân 

Song tu lìa cảnh tướng. 
 

 
 

Lạy không sát đất 
 
 Thầy Pháp Đạt, người đất Hồng Châu, xuất gia lúc 
bảy tuổi, thường trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Một 
hôm đến ra mắt Lục tổ, lúc lạy xuống đầu không chạm đất. 
Lục tổ thấy thế liền quở trách:  

- Lạy mà đầu không chạm đất thì cũng chẳng khác 
gì không lạy. Ta biết chắc là thầy đang có một tâm sự 
khiến cho thầy tỏ vẻ rất tự phụ. Chung quy, việc gì đã 
khiến thầy tự phụ như vậy? 

Pháp Đạt trả lời: 
- Tôi đã tụng được ba ngàn bộ Kinh Pháp Hoa! 
Lục tổ nghe xong, cười nói: 
- Giả như thầy tụng đến một vạn bộ, lĩnh ngộ được 

ý chỉ của kinh, mà không tỏ ra tự phụ thì mới có thể đến 
đây học Phật pháp. Hiện nay thầy chẳng qua chỉ tụng được 
ba ngàn bộ mà đã cống cao ngã mạn, mà lại cũng chẳng hề 
tự biết lỗi mình. Hãy nghe ta nói kệ: 

Lạy để trừ ngã mạn 
Sao đầu không chạm đất 

Chấp ngã ắt tội sinh 
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Quên ngã, phước vô lượng.54 
 Lục tổ hỏi tiếp: 
 - Thầy tên gì? 
 - Pháp Đạt. 
 Lục tổ nói:  
 - Tên Pháp Đạt nghe rất hay. Pháp Đạt nghĩa là 
thông đạt vạn pháp, nhưng thầy đã thông đạt được pháp gì, 
nói ta nghe thử? 
 Kế đó, Lục tổ bèn nói kệ: 

Thầy tên là Pháp Đạt 
Tuy tụng không ngừng nghỉ 

Nhưng chỉ theo âm thanh 
Ngộ mới là Bồ tát 

Thầy nay có duyên lành 
Mới nghe ta nói pháp 

Nếu tin Phật vô ngôn54F

55 
Lời Phật từ miệng phát. 

 Sau khi xong nghe bài kệ, Pháp Đạt vội vàng sám 
hối tạ tội, nói: 
 - Đa tạ Đại sư chỉ điểm, từ đây về sau, con sẽ thay 
đổi thái độ, dùng tâm khiêm hư cung kính mà đối đãi mọi 
người. Lúc trước, tuy mỗi ngày con đều đọc tụng Kinh 
Pháp Hoa, nhưng rất tiếc chưa hiểu rõ nghĩa lý của nó, cho 
nên trong tâm lúc nào cũng chất chứa nghi ngờ. Đại sư là 
bậc trí tuệ cao minh, không biết ngài có thể giảng giải ý 
nghĩa trong kinh cho con được rõ? 
 Nghe xong, Lục tổ nói:  
 - Pháp Đạt! Pháp vốn thông đạt, chỉ vì tâm thầy 
không thông đạt; kinh vốn không có chỗ đáng nghi, chỉ vì 
                                                            
54 Ý Tổ muốn nói sự lễ lạy vốn có mục đích tiêu trừ tập khí cống cao 
ngã mạn, tăng trưởng tâm khiêm tốn, nhưng tại sao lúc lễ lạy, đầu lại 
không chạm đất? 
55 Phật vô ngôn: Đức Phật chưa từng nói lời nào (Kinh Kim Cương). 
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tâm thầy tự sinh nghi. Thầy từ xưa nay chỉ y vào mặt chữ 
mà tụng niệm, có biết tông thú của kinh là gì hay không? 

Pháp Đạt trả lời: 
- Căn tính con ám độn, xưa nay chỉ y vào mặt chữ 

đọc tụng, đâu biết tông thú là gì! 
Lục tổ nói:  
- Ta không biết chữ, thầy hãy đem quyển kinh ra 

tụng một lần, ta sẽ giải thích nghĩa lý của kinh. 
Pháp Đạt bèn lớn tiếng đọc kinh, đến phẩm Thí Dụ, 

Lục tổ bảo: 
- Ngừng lại! Kinh này vốn dùng nhân duyên xuất 

thế làm tông thú, dù có nêu lên nhiều thí dụ, nhưng cũng 
không ngoài ý nghĩa này. Nhân duyên thế nào? Kinh nói: 
“Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một nhân duyên lớn mà xuất 
hiện trên đời, đó là tri kiến Phật.” Người đời, ngoài thì 
chấp tướng, trong thì chấp không. Nếu có thể không chấp 
vào tướng cũng không chấp vào không thì trong ngoài đều 
sẽ không bị mê lầm. Nếu thể ngộ được pháp môn này thì 
trong một niệm tâm sẽ khai mở, đây tức là khai tri kiến 
Phật. Phật có nghĩa là giác, phân làm bốn môn: khai giác 
tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến và nhập giác tri 
kiến. Nếu nghe khai thị mà có thể ngộ nhập tức là giác tri 
kiến, nghĩa là chân tính vốn có xưa nay sẽ hiển hiện. Thầy 
phải cẩn thận, không nên hiểu lầm ý nghĩa của kinh, nghe 
người khác nói ‘khai thị ngộ nhập’ thì liền nghĩ rằng đó là 
tri kiến của Phật, mà mình không có phần. Nếu hiểu sai 
như vậy tức là phỉ báng kinh điển và chư Phật. Chư Phật 
đã là Phật, đã đầy đủ tri kiến, cần gì đến khai thị? Hiện nay 
thầy nên hiểu rằng tri kiến của Phật tức là tự tâm của mình, 
chứ không phải là Phật nào khác. Đại khái là vì tất cả 
chúng sinh tự che lấp ánh sáng của bổn tâm, tham mê trần 
cảnh, bên ngoài thì bôn ba, bên trong thì rối loạn, cam 
phận để cho nghiệp duyên lôi kéo, làm phiền chư Phật phải 
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ra khỏi tam muội, thị hiện thế gian, ân cần khuyên nhắc 
chúng ta phải nên dứt trừ phiền não, chớ nên tìm cầu bên 
ngoài thì sẽ chẳng khác gì Phật, cho nên gọi là khai tri kiến 
Phật. Ta thường khuyên mọi người nên khai tri kiến Phật 
trong tự tâm mình. Người đời tâm tưởng tà vạy, ngu mê 
tạo nhiều tội chướng, ngoài miệng thì ngọt ngào, trong tâm 
thì tà ác, tham sân, ghen ghét, dua nịnh, ngã mạn, hiếp đáp 
người khác, tổn hại sinh vật, tự khai tri kiến chúng sinh; 
nếu có thể cải đổi tự tâm, thường phát sinh trí tuệ, quán 
chiếu tự tâm, dứt ác làm thiện, thì đây là tự khai tri kiến 
Phật. Thầy nên niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ đừng nên 
khai tri kiến chúng sinh.  Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, 
còn khai tri kiến chúng sinh tức là thế gian. Nếu thầy chỉ 
biết bo bo chấp vào sự tụng niệm, cho rằng đó là tu hành, 
thì có khác gì con trâu mao mến tiếc cái đuôi của nó? 

Pháp Đạt trả lời:  
- Nếu vậy thì chỉ cần hiểu nghĩa mà không cần tụng 

kinh hay sao? 
Lục tổ nói:  
- Kinh có lỗi gì, chả lẽ nó làm chướng ngại thầy hay 

sao? Mê ngộ là do người, tổn ích là do mình. Nếu miệng 
tụng niệm mà tâm làm theo, thì đây tức là mình chuyển 
kinh. Hãy nghe ta nói kệ: 

Tâm mê Pháp Hoa chuyển 
Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa 

Tụng lâu không hiểu ý 
Nghĩa lý thành oan gia 
Vô niệm là chánh niệm 

Hữu niệm, niệm thành tà 
Hữu vô đều xả bỏ 

Được ngồi bạch ngưu xa. 
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 Pháp Đạt nghe nói, bất giác ứa nước mắt. Lục tổ 
vừa đọc xong bài kệ, thì thầy ấy liền được đại ngộ, bèn nói 
với Lục tổ: 
 - Con từ xưa đến nay chưa từng chuyển Kinh Pháp 
Hoa mà bị Kinh Pháp Hoa chuyển. 
 Kế đến hỏi: 
 -  Kinh nói: “Các vị đại Thanh văn, nhẫn đến các Bồ 
tát cùng nhau suy lường, cũng không trắc lượng được trí 
tuệ của Phật.” Hiện nay khiến cho phàm phu chỉ liễu ngộ 
được tự tâm thì gọi là tri kiến Phật. Nếu không phải bậc 
thượng căn mà nghe được lời này ắt sẽ sinh tâm nghi ngờ 
hủy báng. Hơn nữa, kinh nói đến ba loại xe, xe dê, xe trâu 
và xe trâu trắng lớn (đại bạch ngưu xa) có gì khác biệt hay 
không. Cúi xin Hòa thượng chỉ dạy. 
 Lục tổ nói: 
 - Ý kinh rõ ràng, chỉ vì ông bị mê mờ. Các hành giả 
ba Thừa không thể trắc lượng trí tuệ Phật, lý do là vì dùng 
sự suy lường. Suy lường càng nhiều thì càng không trắc 
lượng được trí tuệ Phật. Đức Phật vốn vì phàm phu chứ 
không phải vì chư Phật. Nhiều hành giả không hiểu rõ ý 
này nên đành phải thoái lui khỏi pháp hội. Họ không biết 
rằng mình đang ngồi trên xe trâu trắng mà vẫn cứ tiếp tục 
đi tìm ba loại xe kia. Huống chi kinh văn có nói rõ: “Chỉ có 
một Phật thừa, không có các thừa khác, hoặc hai hoặc ba, 
nhẫn đến chư Phật dùng vô số phương tiện, các loại nhân 
duyên, thí dụ, ngôn từ đều là vì muốn diễn đạt một Phật 
thừa mà thôi.” Tại sao thầy lại không hiểu. Ba xe là giả, 
chỉ là phương tiện, Nhất thừa là thật, hiện nay hiển bày. 
Kinh chỉ rõ phương pháp bỏ cái giả quay về cái thực, sau 
khi đã quay về cái thực, thì tên cái thực cũng không còn. 
Nên biết tất cả tài sản của ông trưởng giả đều thuộc về thầy, 
thầy tha hồ hưởng dụng, mà cũng không cần tưởng nghĩ 
đến cha, hoặc tưởng nghĩ đến con, mà cũng không cần đến 
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sự tưởng nghĩ, đây gọi là thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 
Từ kiếp này qua kiếp khác, tay không rời quyển kinh, ngày 
đêm sáng tối không lúc nào là không trì tụng Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. 
 Pháp Đạt nghe được lời khai thị của Lục tổ, cảm 
thấy vô cùng hoan hỷ, bèn đọc kệ tán thán: 

Tụng kinh ba ngàn bộ 
Một lời Tổ liền quên 
Chưa rõ đạo xuất thế 

Kiếp nào dứt lụy phiền 
Ba xe là quyền biến 

Ba thời khéo tuyên dương 
Ai ngờ trong nhà lửa 

Vốn đã có Pháp vương. 
 Lục tổ nói:  
 - Thầy từ nay trở đi có thể được gọi là người khéo 
tụng kinh.  
 Sau khi lĩnh thọ ý chỉ thâm sâu của Lục tổ, Pháp 
Đạt vẫn tiếp tục siêng năng tụng kinh không dứt. 
 

 
 

Ba thân bốn trí 
 
 Thầy Trí Thông, người vùng An Phong, đất Thọ 
Châu, đã đọc qua Kinh Lăng Già hơn ngàn lần mà vẫn 
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chưa hiểu rõ ý nghĩa của ba thân bốn trí bèn tìm đến thỉnh 
cầu Lục tổ giải thích. Lục tổ nói: 
 - Ba thân tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. 
Trong đây, Thanh tịnh pháp thân tức là Phật tính vốn có 
của chúng ta, Viên mãn báo thân tức là trí tuệ, còn Thiên 
bách ức hóa thân tức là hành vi. Ba thân này chỉ là những 
danh từ giả lập, mục đích là để chỉ dẫn cho những người 
chưa hiểu rõ. Nếu chúng ta xa lìa bản tính để bàn về ba 
thân thì chẳng khác gì có thân mà không có trí; chỉ cần 
hiểu rõ ba thân này đều từ một tự tính phát sinh, chứ không 
phải mỗi thân đều có tự tính riêng biệt, thì có thể liễu ngộ 
bốn trí bồ đề, tức là đại viên kính trí, bình đẳng tính trí, 
diệu quán sát trí và thành sở tác trí. Hãy nghe ta nói kệ: 

Tự tính đủ ba thân 
Phát sinh thành bốn trí 

Không lìa duyên thấy nghe 
Siêu nhiên lên Phật địa 
Ta nay nói thầy nghe 
Tin sâu dứt mê hoặc 
Đừng học kẻ truy cầu 
Chỉ bàn suông Bồ đề. 

Trí Thông nghe xong, hỏi tiếp: 
- Xin ngài giải thích thêm về ý nghĩa của bốn trí. 
Lục tổ nói:  
- Chẳng phải ta đã nói với thầy rồi hay sao? Chỉ cần 

thầy lĩnh hội ý nghĩa của ba thân, thì tự nhiên sẽ hiểu rõ ý 
nghĩa của bốn trí, tại sao thầy lại còn hỏi ta về ý nghĩa của 
bốn trí. Ly khai ba thân mà bàn bốn trí thì gọi là có trí mà 
không có thân. Giả như thầy có miễn cưỡng làm ra vẻ hiểu 
rõ, cũng không được lợi ích gì cả. Tuy nói có trí nhưng so 
với kẻ vô trí cũng không có gì khác biệt.  

Lục tổ bèn nói kệ: 
Đại viên kính trí tính thanh tịnh 
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Bình đẳng tính trí tâm không bệnh 
Diệu quán sát trí không phân biệt 
Thành sở tác trí không chấp trước 
Các thức làm nhân quả cho nhau 
Chỉ là tên gọi, không thực tính 

Nếu như không chấp vào cảnh giới 
Bất cứ nơi nào đều vô ngại. 

Trí Thông nghe xong bài kệ, thể ngộ được trí tuệ 
trạm nhiên nơi bản tính, liền làm một bài kệ dâng lên Lục 
tổ: 

Ba thân là bổn thể 
Bốn trí là tâm sáng 
Thân trí đều vô ngại 

Tùy cảnh mà hiển hiện 
Mống tâm đều là vọng 

Trụ tâm cũng chẳng chân 
Nhờ Tổ mà hiểu đạo 

Bỏ việc bàn luận xuông. 
 

 
 

Trí Thường hỏi đạo Lục tổ 
 
 Thầy Trí Thường, người huyện Quý Khê, đất Tín 
Châu (tỉnh Giang Tây), xuất gia từ nhỏ, một lòng mong 
cầu khai ngộ. Một hôm, Trí Thông đến hỏi đạo, Lục tổ bèn 
hỏi: 
 - Thầy từ nơi nào đến, muốn cầu điều gì? 
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 Trí Thường trả lời: 
 - Gần đây con có đến chỗ Hòa thượng Đại Thông ở 
núi Bạch Phong, đất Hồng Châu, khẩn cầu giải thích ý 
nghĩa của việc kiến tính thành Phật, thế nhưng trong tâm  
vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải quyết. Hôm nay 
con từ xa đến đây đảnh lễ Đại sư, cốt mong ngài từ bi khai 
thị để con hiểu rõ vấn đề này. 
 - Hòa thượng Đại Thông đã nói gì với thầy, hãy nói 
lại cho ta nghe. 
 - Con đến chỗ Hòa thượng Đại Thông, ở đó ba 
tháng, nhưng vẫn chưa được nghe Hòa thượng khai thị 
hoặc dạy dỗ điều gì. Sau đó vì tâm cầu đạo tha thiết,  
không thể nhẫn nại thêm được, một hôm con bèn một mình 
tìm đến phương trượng để thỉnh cầu Hòa thượng chỉ bảo 
đạo lý về tâm tính. Hòa thượng bảo con: 
 - Thầy có thấy hư không hay không? 
 - Dạ có. 
 Hòa thượng Đại Thông lại hỏi: 
 - Thầy thấy hư không cũng có hình tướng, phải 
không? 
 Con trả lời: 
 - Hư không vô hình, làm gì có hình tướng? 
 Hòa thượng Đại Thông bèn nói với con: 
 - Đúng vậy, bản tính của thầy cũng giống như hư 
không, không có vật gì có thể thấy được, cũng không có 
vật gì có thể nhận biết, điều này mới là sự hiểu biết chân 
chính. Không có sự phân biệt màu sắc dài ngắn mà chỉ 
thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể tròn đầy trong sáng, 
đây gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như 
Lai. 
 Con tuy nghe Hòa thượng Đại Thông khai thị như 
vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của ngài 
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muốn nói, thành thử hôm nay con khẩn cầu Đại sư từ bi 
khai thị cho con được rõ. 
 Lục tổ Đại sư nghe xong bèn nói:  
 - Cái mà Hòa thượng Đại Thông nói vẫn còn bao 
hàm tri kiến, cho nên mới khiến cho thầy khó hiểu. Bây 
giờ ta đọc cho thầy nghe một bài kệ: 

Không thấy pháp, còn cái “vô kiến” 
Giống như mây che khuất mặt trời 

Không biết pháp, nhưng vẫn “biết không” 
Giống như bầu trời sinh điện chớp 

Chỉ cần tạm khởi tri kiến đó 
Nhận lầm, chưa từng biết phương tiện 

Nếu như tự biết mình thấy sai 
Trí tuệ linh quang sẽ hiển hiện. 

   Trí Thường nghe xong bài kệ của Lục tổ, liền buông 
bỏ tất cả nghi ngờ, đồng thời làm một bài kệ: 

Vô cớ sinh tri kiến 
Chấp tướng cầu Bồ đề 

Tâm còn một niệm “ngộ” 
Làm sao vượt khỏi “mê” 

Tự tánh giác xưa nay 
Uổng theo dòng sinh tử 
Nếu như không gặp Tổ 
Vẫn còn chấp hai đầu56. 

 Một hôm, Trí Thường hỏi Lục tổ: 
 - Lúc Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa đã từng ví dụ 
Thanh văn thừa như xe dê, Duyên giác thừa như xe hươu, 
Bồ tát thừa như xe trâu, thế nhưng sau đó lại còn thêm xe 
trâu trắng lớn để ví dụ cho Tối thượng thừa. Con thực sự 
vẫn chưa hiểu rõ, cúi xin Tổ sư từ bi khai thị. 
 Lục tổ nói:  

                                                            
56 Hai đầu, tức là “vô kiến” và “biết không (không tri)”. 
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 - Thầy nên hồi quang phản chiếu bản tâm của chính 
mình, không nên hướng ngoại tìm cầu, chấp trước pháp 
tướng bên ngoài. Phật pháp xưa nay vốn không có sự phân 
biệt bốn thừa như vậy, chỉ do tâm người tu khởi lên những 
sự phân biệt mà thành ra có (bốn thừa). Chỉ biết thấy nghe 
tụng niệm, đó là hạng Thanh văn thừa; có thể liễu ngộ, giải 
nghĩa Phật pháp, đó là hạng Duyên giác thừa; có thể xác 
thực y vào pháp tu hành, đó là hạng Bồ tát thừa; còn hạng 
Tối thượng thừa phải là những bậc thấu rõ vạn pháp, đầy 
đủ vạn pháp, không bị nhiễm ô, lìa các pháp tướng, không 
bị dính mắc vào bất cứ pháp nào. Hành giả Tối thượng 
thừa chuyên trọng thực hành, chứ không phải chỉ đấu khẩu 
tranh luận nghĩa lý. Bởi vậy thầy cần phải y vào pháp mà 
hành động, siêng năng tu hành, không cần phải hỏi nhiều, 
mà ta cũng không tu thế cho thầy được. Trong bất cứ lúc 
nào, tự tính như như bất động, phải biết rõ ràng tâm thái 
của mình đang chuyển biến như thế nào. 
 Trí Thường nghe xong, vô cùng hoan hỷ, từ đó theo 
làm thị giả cho Lục tổ mãi đến trọn đời. 
 

 
 

Chí Đạo hỏi đạo Lục tổ 
 
  Thầy Chí Đạo, người huyện Đông Hải, tỉnh Quảng 
Đông, đến thỉnh giáo Lục tổ: 
 - Con từ lúc xuất gia đến nay nghiên cứu Kinh Niết 
Bàn cũng đã mười mấy năm, nhưng vẫn chưa hiểu rõ đại ý 



 115

của kinh, ngưỡng mong Đại sư từ bi khai thị cho con được 
rõ. 
 Lục tổ nghe xong bèn hỏi: 
 - Thầy không hiểu chỗ nào? 
 Chí Đạo trả lời: 

- Trong kinh có một bài kệ nói: “Các hành vô 
thường, là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là 
lạc.” Đây là chỗ con không hiểu.  
 Lục tổ hỏi lại: 
 - Mấy câu kệ này ý nghĩa rất rõ ràng, tại sao thầy 
vẫn còn nghi ngờ không hiểu? 
 Chí Đạo trả lời: 
 - Tất cả chúng sinh đều có hai thân, tức là sắc thân 
và pháp thân. Chúng ta đều biết rằng sắc thân không 
trường tồn, là vật vô thường, có sinh có diệt, nhưng pháp 
thân thì vĩnh viễn tồn tại, vô tri vô giác. Kinh nói: “Sinh 
diệt diệt rồi, tịch diệt là lạc”, không biết có phải là chỉ cho 
sắc thân tịch diệt và pháp thân thọ lạc, hay là chỉ cho pháp 
thân tịch diệt và sắc thân thọ lạc? Nếu nói pháp thân thọ 
lạc, thì lúc sắc thân do tứ đại hòa hợp bị phân tán, trên 
nguyên tắc chỉ toàn thống khổ, làm gì có sự khoái lạc? 
Hơn nữa, lúc pháp thân tịch diệt, chúng ta biến thành tựa 
hồ cỏ cây gỗ đá, làm gì có thể thọ lạc? Có thể nói như vầy: 
pháp tính là bổn thể của sắc thân sanh diệt, bổn thể này 
xuyên qua tác dụng của ngũ uẩn (sắc thọ tưởng hành thức) 
mà hiển bày hiện tượng sanh diệt. Nói cách khác, bổn thể 
làm nhân cho năm loại tác dụng của ngũ uẩn, mà phát sinh 
hiện tượng sinh diệt không ngừng. Sinh là do bổn thể 
nương vào sắc thân mà khởi động tác dụng của ngũ uẩn, 
còn diệt tức là sau khi sắc thân bị diệt vong, năm uẩn 
ngừng dứt các hoạt động. Giả như có đời sau, thì các 
chúng sinh hữu tình tuy sinh nhưng không phải là vĩnh 
viễn sinh, tuy diệt cũng không phải là vĩnh viễn diệt. Như 
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vậy sinh diệt không ngừng chẳng phải cũng đồng như 
không ngừng không diệt hay sao? Lúc đó làm sao có thể 
giải thích ý nghĩa “tịch diệt là lạc”? Nếu như không có 
chúng sinh, thì lúc sắc thân tịch diệt, ngũ uẩn sẽ vĩnh viễn 
ngưng bặt tác dụng, bổn thể sẽ cũng đồng như vật vô tình, 
không còn bất cứ cảm giác nào. Nếu vậy, sau khi các pháp 
tịch diệt, sẽ không còn tái sinh, và như thế, cái lạc của 
“tịch diệt là lạc” sẽ do kẻ nào cảm thọ? 
 Lục tổ trả lời: 
 - Thầy là đệ tử Phật, lại là một người xuất gia, làm 
sao lại có thể học tập cái luận thuyết tà kiến đoạn thường 
của ngoại đạo, rồi dùng nó để phê phán Phật pháp Tối 
thượng thừa? Theo như lời thầy nói thì thầy công nhận 
rằng ngoài sắc thân có pháp thân, ngoài sự sinh diệt có sự 
tịch diệt, rồi từ đây suy tưởng rằng Niết bàn là một cõi 
khoái lạc vĩnh hằng, và phải có một cái thân thọ dụng sự 
khoái lạc này. Thế nhưng sự thực nào có phải như vậy? 
Thầy nói lên điều này là vì còn đam mê khoái lạc thế gian, 
từ quan điểm sinh tử của người thế tục mà đưa ra kiến giải 
lầm lạc. Đức Phật đã sớm biết sự kiện này sẽ xảy ra, cho 
nên ngài đã tiên đoán rõ ràng là các phàm phu mê muội 
đều nhận lầm rằng cái hiện tượng sinh khởi bởi sự hòa hợp 
của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là hình tướng sắc thân 
của mình, đồng thời phân biệt những sự vật ngoài thân đều 
là tướng mạo của tất cả trần duyên bên ngoài, do đây mà 
tham sống sợ chết, tâm niệm lúc nào cũng tùy theo sự vật 
bên ngoài mà thi vi tạo tác, mà hoàn toàn không hiểu rằng 
cuộc đời đều chỉ là giấc mộng, là huyễn hóa, là bèo bọt, là 
ảo ảnh, cho nên đã oan uổng thọ nhận sự đau khổ trong sáu 
nẻo luân hồi mà không tự biết. Tệ hơn nữa, lại còn nhân 
đây mà cho rằng Niết bàn là một sự kiện thống khổ, do đó 
mà hướng ngoại bận rộn tìm cầu những khoái lạc thế gian. 
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 Đức Phật chính vì thương xót những chúng sinh mê 
muội này cho nên mới thị hiện cho chúng ta biết sự chân 
lạc của niết bàn, trong sự chân lạc Niết bàn, dù trong một 
sát na, chúng ta cũng không thấy được tướng sinh hoặc 
tướng diệt, huống hồ là có sự sinh diệt. Lúc đó, cảnh giới 
hiện tiền tức là sự tịch diệt Niết bàn, mà hơn nữa cảnh giới 
hiện tiền đó cũng không thể nào trắc lượng, không có sự 
phân biệt không gian lớn nhỏ, thời gian dài ngắn, đây mới 
có thể gọi là cảnh giới thường tịch. Cảnh giới thường tịch 
này không có kẻ tiếp thọ, cũng không có kẻ không tiếp thọ, 
và đương nhiên sẽ không xuất hiện tác dụng của năm uẩn 
sắc thọ tưởng hành thức. Còn như thầy cho rằng Niết bàn 
là một pháp khiến cho tất cả pháp ngưng bặt, khiến cho 
sinh mệnh không còn sinh khởi trở lại, thì đó là sự sai lầm 
của phàm phu, trên căn bản đó là sự hủy báng Phật pháp. 
Hãy nghe ta đọc kệ: 

Đại niết bàn vô thượng 
Tròn sáng thường tịch chiếu 

Phàm phu cho là chết 
Ngoại đạo cho là đoạn 
Còn hành giả Nhị thừa 

Cho đó là vô tác 
Đều là sự chấp trước 

Gốc của mọi kiến chấp 
Vọng lập tên hư giả 

Nào phải nghĩa chân thực 
Chỉ có bậc đại nhân 

Thông đạt, không thủ xả 
Vì biết pháp năm uẩn 
Và ngã trong năm uẩn 
Các sắc tướng ở ngoài 
Tất cả tướng âm thanh 

Đều giống như huyễn mộng 
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Không khởi mọi kiến giải 
Dứt kiến giải Niết bàn 
Cùng nhị biên, tam tế 

Tuy khởi các diệu dụng 
Không chấp vào công dụng 

Tuy phân biệt các pháp 
Cũng không chấp phân biệt 

Dù kiếp hỏa thiêu tận 
Gió thổi sập Tu di 

Chân thường tịch diệt lạc 
Tướng Niết bàn vẫn thế 

Nay miễn cưỡng nói năng 
Khiến cho bỏ tà kiến 

Chớ chấp vào ngôn từ 
Sẽ biết được ít phần. 

 Chí Đạo nghe Lục tổ đọc xong bài kệ liền được đại 
khai ngộ, vui mừng hớn hở cúi lạy Lục tổ rồi cáo lui. 
 

 
 

Thiền sư Hành Tư  
 
 Thiền sư Hành Tư, họ Lưu, người huyện An Phúc, 
tỉnh Giang Tây, xuất gia từ nhỏ. Nghe đồn Lục tổ đang ở 
Tào Khê hoằng dương Phật pháp rất hưng thạnh, không 
tiền khoáng hậu, cho nên đã tìm đến hỏi đạo. Hành Tư hỏi 
Lục tổ: 
 - Làm thế nào để không rơi vào giai cấp?   
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 Lục tổ nghe xong bèn hỏi ngược lại: 
 - Thầy trước khi đến đây đã làm những sự việc gì? 
 Hành Tư trả lời: 
 - Ngay cả Tứ thánh đế tôi cũng không làm. 
 Lục tổ bèn hỏi: 
 - Như vậy, thầy nghĩ là rơi vào giai cấp nào? 
 Hành Tư trả lời: 
 - Ngay cả tứ thánh đế tôi còn không làm, làm sao có 
giai cấp nào? 
 Lục tổ nghe câu trả lời, biết Hành Tư là một người 
có tài năng bản lãnh, bèn vô cùng quý trọng, phong cho 
Hành Tư làm thủ tòa, phụ trách việc giảng giải giáo lý cho 
đại chúng. 
 Một hôm, Lục tổ nói với Hành Tư: 
 - Thầy nên đến một nơi khác hoằng dương Phật 
pháp, tuyệt đối không nên để cho Phật pháp đoạn tuyệt. 
 Sau khi được truyền tâm ấn, Hành Tư trở về núi 
Thanh Nguyên ở Cát Châu để hoằng dương Phật pháp, hóa 
độ không biết bao nhiêu chúng sinh. Đến đời Đường Hy 
Tông, vua phong cho Hành Tư húy hiệu là Thiền sư Hoằng 
Tế. 
 

 
 

Thiền sư Hoài Nhượng 
 
 Thiền sư Hoài Nhượng, họ Đỗ, người huyện An 
Khang, tỉnh Thiểm Tây. Thoạt tiên, Hoài Nhượng đến yết 
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kiến Quốc sư Huệ An ở núi Tung Sơn, nhưng Quốc sư lại 
muốn ngài đến Tào Khê học với Lục tổ Huệ Năng. Hoài 
Nhượng bèn đến Tào Khê ra mắt Lục tổ, thành kính đảnh 
lễ. Lục tổ hỏi: 
 - Thầy từ đâu đến? 
 Hoài Nhượng trả lời: 
 - Từ Tung Sơn đến. 
 Thế nhưng Lục tổ lại đưa ra một câu hỏi kỳ quái: 
 - Vật gì? Làm thế nào đến? 
 Thiền sư Hoài Nhượng là một người căn cơ cao, 
vừa nghe xong câu hỏi liền hiểu ý của Lục tổ, bèn trả lời: 
 - Nếu ngài nói đó là một vật thì không trúng. 
 Lục tổ hỏi tiếp: 
 - Có thể tu hành chứng đắc Phật quả không? 
 Hoài Nhượng trả lời: 
 - Tu chứng thì chẳng phải không, nhiễm ô thì không 
thể được. 
 Lục tổ nói:  
 - Nói rất hay! Chỉ có cái không bị nhiễm ô thì mới 
được chư Phật hộ niệm. Thầy cũng như thế, mà ta cũng 
như thế. Tổ Ấn Độ thứ hai mươi bảy Bát Nhã Đa La đã 
từng dự đoán: “Ngày sau trong các học trò của thầy (Hoài 
Nhượng) sẽ có một nhân vật kiệt xuất (Mã Tổ Đạo Nhất), 
biện tài vô ngại, trí tuệ rộng lớn, trong tương lai khi hoằng 
pháp sẽ chiết phục nhiều pháp sư khác làm cho họ bội 
phục.” Thầy nên tạm thời cất giữ lời tiên đoán này trong 
tâm, và không nên cho ai biết. 
 Hoài Nhượng nghe xong, do túc căn trí tuệ từ đời 
trước, liền lãnh hội thấu triệt lời Tổ nói. Từ đó ngài theo 
bên hầu hạ Lục tổ trước sau khoảng mười lăm năm, thể 
ngộ đạo lý Thiền tông càng ngày càng tinh thâm. Sau đó, 
Hoài Nhượng rời Tào Khê đến núi Hành Sơn Nam Nhạc, 
phát huy rộng rãi Thiền tông. Vào tháng tám năm Thiên 
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Bảo thứ ba (744), Hoài Nhượng viên tịch tại Hành Sơn. 
Triều đình truy phong húy danh ngài là Đại Tuệ Thiền Sư. 
 

 
 

Huyền Giác hỏi đạo Lục tổ 
 
   Thiền sư Huyền Giác, họ Đái, người đất Ôn Châu, 
từ nhỏ đã nghiên cứu kinh luận, đặc biệt tinh thông pháp 
môn Thiên Thai Chỉ quán; sau đó nhân đọc Kinh Duy Ma 
Cật mà thấu rõ pháp môn tâm địa (được khai ngộ). Toàn 
vùng Giang Tô Triết Giang, không ai sánh kịp học vấn và 
công phu tu trì của ngài. Một hôm, trong một dịp ngẫu 
nhiên, một đệ tử của Lục tổ là Huyền Sách đến thăm, hai 
người cùng nhau đàm đạo Phật pháp. Trong lúc trao đổi 
quan điểm, Huyền Sách cảm nhận những điều mà Huyền 
Giác trình bày khế hợp với tông chỉ Thiền tông, bèn hỏi: 
 - Thầy học Phật pháp ở đâu, đắc pháp với vị nào? 
 Huyền Giác trả lời: 
 - Lúc trước, tôi học kinh điển Đại thừa đều là nghe 
các vị pháp sư giảng giải, không phải tự học. Sau khi đọc 
Kinh Duy Ma Cật, tôi mới sáng tỏ tông chỉ của Phật pháp, 
hiểu rõ yếu chỉ “chỉ thẳng vào tâm, kiến tánh thành Phật” 
của Thiền tông. Nhưng đó chỉ là cảm nhận cá nhân, chưa 
biết đúng hay sai, hiện nay cũng chưa gặp được vị thiện tri 
thức thích đáng để ấn chứng. 
 Huyền Sách nói: 
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 - Trong kinh nói vào thời cổ sơ, có đức Uy Âm 
Vương Như Lai thành Phật. Nhân vì trước đó chưa có Phật 
cho nên người tu hành chỉ có thể tự mình thể ngộ chân lý 
của Phật pháp, nhưng từ đó về sau, người tu hành nếu tự 
cho mình thể ngộ mà không có minh sư ấn chứng, thì có 
thể rơi vào cảnh giới thiên ma ngoại đạo, mà chẳng rõ đó 
không phải là Phật pháp. 
 Huyền Giác nghe xong liền nói: 
 - Vậy thì phiền thầy ấn chứng cho tôi. 
 Huyền Sách nói:  
 - Không được. Tôi chưa đủ trình độ ấn chứng cho 
thầy, nhưng tôi biết Đại sư Huệ Năng ở Tào Khê là vị kế 
thừa y bát của chư vị Tổ sư. Có rất nhiều người cầu đạo đã 
đến cầu pháp với ngài. Nếu như thầy có ý muốn cầu ngài 
ấn chứng thì tôi xin phép đi chung. 
 Huyền Giác bèn theo Huyền Sách đến Tào Khê, lên 
giảng đường yết kiến Lục tổ Huệ Năng. Chẳng ngờ, khi 
thấy Lục tổ, Huyền Giác tỏ ra dửng dưng, không hề thi lễ, 
không cất tiếng chào, mà chỉ đi nhiễu quanh ngài ba vòng, 
sau đó chống tích trượng đứng một bên. Lục tổ thấy Huyền 
Giác có thái độ ngạo mạn, bèn nói: 
 - Theo như tôi biết, người xuất gia cần phải có đủ ba 
ngàn uy nghi, tám muôn tế hạnh. Xin hỏi thầy từ đâu đến 
mà có thái độ ngạo mạn như vậy? 
 Huyền Giác trả lời: 
 -Sinh tử là việc lớn, vô thường lại mau đến. Thời 
gian tu hành còn không đủ, làm gì có thời gian đảnh lễ? 
 - Thầy đã rõ việc lớn sanh tử, tại sao không lo tu 
chứng đạo lý vô thường, liễu ngộ sự mau đến này? 
 - Nếu có thể nhận rõ tự tánh bổn lai không có sanh 
tử, sau khi đã rõ điều này thì sanh tử cũng chẳng có sự 
nhanh chậm nào đáng nói. 
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 Lục tổ nghe xong, biết Huyền Giác đối với chân lý 
đã có một sự nhận thức đáng kể, bèn ấn chứng, nói: 
 - Quả đúng như vậy! Quả đúng như vậy! 
 Sau một phen đối đáp, Huyền Giác tin rằng Lục tổ 
đích thực là một bậc minh sư sẵn lòng ấn chứng cho mình, 
bèn chấn chỉnh uy nghi đỉnh lễ Lục tổ, sau đó từ biệt. Lục 
tổ thấy thế bèn hỏi Huyền Giác: 
 - Thầy không có cảm giác là đi nhanh quá hay sao? 
 Huyền Giác bèn trả lời một cách khéo léo: 
 - Tự tính xưa nay vốn bất động, làm gì có nhanh 
chậm? 
 Lục tổ lại hỏi: 
 - Ai biết tự tính của thầy là động hay không động? 
 Huyền Giác trả lời: 
 - Đây là do ngài còn sinh tâm phân biệt. 
 Lục tổ nói: 
 - Thầy quả thật hiểu rõ ý nghĩa vô sinh. 
 Huyền Giác hỏi ngược: 
 - Nếu đã là vô sinh, làm gì còn phát sinh ra ý? 
 Lục tổ trả lời: 
 - Nếu không có ý, cái gì phân biệt ý nghĩa vô sinh? 
 Huyền Giác trả lời: 
 - Tuy có sự phân biệt, nhưng không phải ý phân biệt. 
 Lục tổ nghe Huyền Giác giảng ý nghĩa vô sinh một 
cách thấu triệt như vậy, vô cùng hoan hỷ, bèn tán thán: 
 - Lành thay, lành thay! Thầy giảng thật hay. 
 Sau đó Lục tổ mời Huyền Giác ở lại chùa Bảo Lâm 
một đêm. Giai thoại này được lưu truyền rộng rãi, mệnh 
danh là “nhất túc giác”,  nghĩa là “ở một đêm thì được giác 
ngộ”. 
 Hôm sau, Huyền Giác trở về Vĩnh Gia, rộng hoằng 
dương Phật pháp, và đã sáng tác một tác phẩm nổi tiếng là 
Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca. Sau khi viên tịch, Huyền Giác 

 124

được triều đình ban tặng húy hiệu là Vô Tướng Đại Sư, 
còn người đời tôn xưng ngài là Chân Giác Thiền Sư. 
 

 
 

Thiền sư Trí Hoàng 
 
  Thiền sư Trí Hoàng, ban đầu học Phật pháp với tổ 
Hoằng Nhẫn, tự cho rằng đã đắc được chân truyền của ngài, 
bèn dựng một am tranh sơ sài để dụng công tọa thiền. 
Tương truyền Trí Hoàng thường ngồi không nằm khoảng 
thời gian hai mươi năm. Khi ấy, một đệ tử của Lục tổ là 
ngài Huyền Sách đang đi du phương, đến vùng Hà Sóc, 
nghe tiếng của Trí Hoàng bèn đến thăm hỏi. Huyền Sách 
hỏi: 
 - Nghe nói thầy ở đây nhập định, xin hỏi sự nhập 
định là do tâm có ý niệm mà nhập, hay là do tâm không có 
ý niệm mà nhập? Nếu như không có ý niệm mà nhập thì tất 
cả các loài vô tình như cỏ, cây, ngói, đá, v.v..., cũng đều đã 
đắc định, còn nếu có ý niệm mà nhập thì tất cả các loài hữu 
tình đều đã đắc định.  
 Trí Hoàng trả lời: 
 - Đang lúc nhập định, tôi không thấy có ý niệm hay 
không có ý niệm. 
 Huyền Sách liền nói:  
 - Thầy đã không thấy mình có ý niệm “có” hoặc 
“không”, điều này chứng tỏ thầy đang ở trong trạng thái 
“định”, thế nhưng tại sao thầy lại có tình trạng nhập định 
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hoặc xuất định. Nếu có trạng thái nhập định hoặc xuất định 
phát sinh, chứng tỏ thầy chưa đạt đến trạng thái thiền định 
mà Đức Thế Tôn đã đề cập đến. 
 Trí Hoàng nghe xong không biết phải trả lời thế nào, 
bèn hỏi Huyền Sách: 
 - Những điều mà thầy vừa trình bày là đã học từ vị 
Đại sư nào? 
 Huyền Sách trả lời: 
 - Thầy của tôi là Lục tổ Huệ Năng, phương trượng 
chùa Nam Hoa ở Tào Khê. 
 Trí Hoàng lại hỏi: 
 - Pháp thiền định của Lục tổ là thế nào? 
 Huyền Sách trả lời: 
 - Giáo nghĩa của Lục tổ huyền diệu sâu xa, viên 
mãn thanh tịnh, bổn thể và tác dụng viên dung tự tại, cho 
rằng năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức tuy tiếp thọ cảnh 
giới, nhưng pháp đó chỉ là huyễn, bổn chất là không; sáu 
trần sắc thanh hương vị xúc pháp cũng đều do tâm hiển 
hiện, lìa tâm không còn hiện hữu. Cái tâm này xưa nay 
chưa hề có sự xuất nhập, mà cũng không có sự phân biệt 
giữa định và loạn. Sau khi hiểu rõ diệu dụng của bổn thể 
thì sẽ hiểu rõ bổn tính của thiền là không sinh không diệt, 
hơn nữa, không thể khởi tâm vọng tưởng về bổn tính của 
thiền. Ví như tâm chúng ta giống như hư không, nhưng 
không thể nhân đây mà cho rằng tâm này đồng như hư 
không, rồi chấp trước vào không. 
 Trí Hoàng nghe nói chí lý, bèn theo Huyền Sách 
đến bái kiến Lục tổ. Lục tổ vừa gặp mặt liền hỏi: 
 - Thầy từ đâu đến? 
 Trí Hoàng đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho 
Lục tổ nghe. Nghe xong, Lục tổ bèn nói: 
 - Những lời thầy Huyền Sách nói hoàn toàn không 
sai, chỉ cần tâm thầy có thể như hư không, mà cũng không 
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chấp vào không, thì có thể ứng dụng vô ngại. Thiền định 
chân chính là bất cứ trong lúc nào, đi đứng nằm ngồi đều 
bảo trì sự vô tâm này, mà trong tâm cũng không nên khởi 
lên ý tưởng “mình là phàm phu, làm thế nào để có thể trở 
thành thánh nhân.” Đem tâm đang thấy, vật bị thấy, v.v..., 
đều gác qua một bên, khiến cho bổn tính và tướng trạng 
dung thông vô ngại, mà trong tâm cũng không vướng mắc 
một ảnh hưởng nào. Nếu được như vậy, tính tướng đều 
như như, mới có thể được gọi là thường ở trong định. 
 Trí Hoàng nghe xong lời khai thị của Lục tổ liền 
khai ngộ, hồi tưởng hơn hai mươi năm qua ôm chặt kiến 
chấp “hiểu đạo”, đi ngược với chân lý vô tướng, làm 
chướng ngại sự ngộ đạo của chính mình, hiện nay nhờ vào 
sự chỉ điểm của Lục tổ mới có thể hoàn toàn sáng tỏ. Vào 
đêm đó, tại Hà Bắc, quê nhà của Trí Hoàng, có rất nhiều 
người nghe trên không trung có tiếng nói rằng: “Hôm nay, 
thầy Trí Hoàng đã khai ngộ.” 
 Ít lâu sau, Trí Hoàng từ giả Lục tổ trở về Hà Bắc nỗ 
lực hoằng dương Phật pháp, tiếp độ giáo hóa rất nhiều 
người tại gia cũng như xuất gia. 
 

 
 

Tranh đoạt y bát 
 
 Một hôm, có một thầy tăng đến hỏi Lục tổ: 
 - Rốt ráo, ai là người được kế thừa y bát của Ngũ tổ 
Hoàng Mai? 
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 Lục tổ trả lời: 
 - Người hiểu Phật pháp được. 
 Vị tăng hỏi tiếp: 
 - Nếu vậy, có phải Đại sư là người được kế thừa y 
bát? 
 Lục tổ trả lời: 
 - Ta không hiểu Phật pháp. 
 

 
 

Thiền sư Ngoạ Luân 
 
  Một hôm, có một thầy tăng đọc bài kệ của thiền sư 
Ngọa Luân: 

Ngoạ Luân có tài năng 
Đoạn trừ mọi vọng tưởng 
Đối cảnh tâm không động 
Bồ đề ngày tăng trưởng. 

 Lục tổ Huệ Năng ngẫu nhiên nghe được bài kệ bèn 
nói với thầy ấy: 
 - Bài kệ này chưa thấy được đạo (minh tâm kiến 
tánh), nếu theo bài kệ này tu tập, chỉ e tăng thêm phiền não, 
tự mình trói buộc chính mình. 
 Kế đến, ngài bèn đọc một bài kệ: 

Huệ Năng không tài năng 
Chẳng trừ mọi vọng tưởng 
Đối cảnh tâm thường động 
Bồ đề chẳng tăng trưởng. 
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Giặt y bên suối 
 
 Một hôm, Lục tổ muốn đem giặt tấm y mà Ngũ tổ 
truyền trao, thế nhưng những chỗ gần chùa đều không có 
một con suối sạch để giặt, ngài bèn đi tìm, mãi đến một nơi 
cách chùa khoảng năm dặm thì thấy một vùng hoa lá xum 
xuê, tàng ẩn một vầng thụy khí. Lục tổ lấy tích trượng 
chống xuống đất, tức thời từ nơi đó phụt ra một dòng nước, 
dần dần tạo thành một cái ao nhỏ. Ngài bèn đến ngồi nghỉ 
trên một tảng đá để chuẩn bị giặt y. 
 Lúc ấy, có một vị tăng đến đảnh lễ Lục tổ và nói: 
 - Tôi là Phương Biện, người đất Tây Thục. Dạo 
trước tại Nam Ấn Độ bái kiến Tổ sư Đạt Ma, ngài bảo tôi 
mau đến Trung Quốc, bởi vì y bát của Thiền tông mà ngài 
trao truyền đã đến Tổ đời thứ sáu, hiện nay đang ở Tào 
Khê, đất Thiều Châu, cho nên ngài muốn tôi đến đảnh lễ. 
Tôi đã không quản đường xa ngàn dặm đến đây, hy vọng 
được nhìn thấy y bát mà Tổ Đạt Ma đã trao truyền. 
 Lục tổ bèn đem y bát ra đưa cho Phương Biện xem, 
đồng thời hỏi thầy ấy có được sở trường nào. Phương Biện 
trả lời: 
 - Tôi chuyên tạc tượng Phật. 
 Lục tổ nghe xong, nghiêm nghị nói: 
 - Nếu thế xin thầy tạc một bức tượng để tôi xem. 

Phương Biện nghe thế cảm thấy bối rối không biết 
phải làm thế nào. Qua mấy ngày sau, Phương Biện đã tạc 
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xong một bức 
tượng của Lục tổ 
cao khoảng bảy 
thốn (ba tấc), 
trông rất tượng 
hình, ngay những 
nét vi tế nhất 
cũng được hoàn 
thành một cách tỉ 
mỉ, rõ ràng. Lục 
tổ sau khi nhìn 
thấy bức tượng 
bèn nói với 
Phương Biện: 
 - Té ra, 
thầy chỉ biết rõ 
cách tạc tượng 
mà không hiểu rõ 
Phật tính của 
mình. 
 Nói xong, 
Lục tổ lấy tay xoa 
đầu Phương Biện 
và nói: 

 - Nguyện thầy trong những đời sau vĩnh viễn sẽ làm 
bậc thầy của trời người, làm nơi bồi dưỡng phước điền cho 
chúng sanh. 
 Sau đó, Lục tổ tặng cho Phương Biện một tấm y để  
thưởng công. Phương Biện bèn phân tấm y làm ba mảnh, 
một mảnh đắp lên bức tượng, một mảnh giữ lại, còn một 
mảnh thì chôn xuống đất, nguyện rằng:  
 - Ngày sau nếu có người được tấm y này thì đó là 
lúc tôi tái sinh tại nơi này hoằng dương Phật pháp. 
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 Quả nhiên, vài trăm năm sau, vào đời Triệu Tống, 
năm Gia Hựu thứ sáu (1066), có pháp sư Duy Tiên ở tại 
nơi đó kiến lập tự viện. Khi đào đất thì tìm được mảnh 
pháp y mà Phương Biện đã chôn. Tương truyền, khi tấm y 
được đào lên thì vẫn còn mới tinh nguyên. Đây là chứng 
cứ cho lời thệ nguyện linh ứng của Phương Biện. Còn bức 
tượng mà Phương Biện đã tạc cho Lục tổ, sau này được tôn 
trí tại chùa Cao Tuyền để Phật tử đến tham quan lễ bái, và 
nghe nói những người đến cầu nguyện đều được rất nhiều 
sự linh ứng. 
 

 
 

Nam Năng Bắc Tú 
 
    Đang lúc Lục tổ Huệ Năng tại phương Nam hoằng 
dương pháp môn Đốn giáo, Đại sư Thần Tú cũng đang 
hoằng dương Tiệm giáo tại chùa Ngọc Tuyền, vùng Kinh 
Nam ở phương Bắc. Như thế, vào thời đó Thiền tông bị 
chia làm hai tông, Nam tông và Bắc tông. Nam tông giảng 
pháp tu đốn ngộ, Bắc tông giảng pháp tu tiệm ngộ, cả hai 
đều rất thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng Bắc Tú. 
 Từ lúc phân thành hai tông Nam Bắc về sau, nhiều 
người muốn học đạo phần lớn không biết phải theo học với 
tông nào. Theo học Lục tổ? Tuy ngài là người chính thức 
kế thừa y bát Thiền tông nhưng lại không biết chữ, vả lại 
những đạo lý mà ngài giảng không hoàn toàn phù hợp với 
ý nghĩa trong kinh, điều này làm dao động lòng tin của 
nhiều người; trái lại, ngài Thần Tú ở phương bắc tuy 
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không được chính thức kế thừa y bát nhưng lại là người 
học vấn uyên bác, những đạo lý mà ngài giảng đều y cứ 
vào kinh điển. Vì lý do này nhiều người học đạo trở nên 
phân vân không biết chọn tông nào. 
 Đối với vấn đề này, Lục tổ khai thị cho đại chúng, 
nói: 
 - Phật pháp xưa nay chỉ có một tông phái, nhưng vì 
có những người bị quan niệm địa phương hẹp hòi khống 
chế, cho nên mới khởi tâm phân biệt Bắc tông, Nam tông. 
Hơn nữa, Phật pháp xưa nay cũng chỉ có một loại, tức là 
pháp môn Bất nhị, nhưng vì kiến giải mỗi người có nhanh, 
chậm, lợi, độn khác nhau, cho nên phân thành hai loại. Thế 
nào gọi là đốn, tiệm? Phật pháp là pháp môn Bất nhị cho 
nên không có phân biệt đốn, tiệm. Chỉ vì mỗi người căn 
tính khác nhau, hoặc thông minh, hoặc ngu si, hoặc nhanh 
nhẩu, hoặc chậm chạp, cho nên thiết lập đốn giáo, tiệm 
giáo khác biệt. 
 Nhưng những đệ tử của ngài Thần Tú, vì không 
hiểu đạo lý đốn tiệm khác biệt này, nên xem thường Lục tổ 
Huệ Năng, phê bình rằng: 
 - Lẽ nào có lý này! Chỉ biết được mấy chữ mà lại 
làm Tổ là thế nào? 
 Lời phê bình này chẳng bao lâu được truyền đến tai 
Thần Tú, ngài liền quở trách đệ tử: 
 - Tuyệt đối không nên nói như vậy. Tổ Huệ Năng là 
người đã khai ngộ, thông đạt vô sư trí. Tuy chưa nghe kinh 
điển, nhưng chỗ chứng đắc của Huệ Năng đã đến cảnh giới 
Tối thượng thừa. Hơn nữa, tổ Hoằng Nhẫn đã đem y bát 
truyền trao cho Huệ Năng, chả lẽ ngài đã chọn lầm người 
hay sao? Chắc chắn không có điều này. Ta chỉ hận là 
không thể tự thân đến Tào Khê học pháp với Huệ Năng. 
Tuy triều đình phong ta làm quốc sư, nhưng các thầy cũng 
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không nên lưu luyến nơi này, hãy mau đến Tào Khê thân 
cận Lục tổ để học hỏi Phật pháp. 
 Một hôm, Thần Tú bảo đệ tử Chí Thành: 
 - Con là người thiên tư đỉnh ngộ, thông minh tài trí. 
Nay ta phái con thay ta đến Tào Khê nghe pháp. Đến đó, 
bất luận nghe được điều gì đều nên nhớ ghi chép, rồi đem 
về đây cho ta xem. 
 Chí Thành theo lời dặn của Thần Tú bèn đến Tào 
Khê, lẫn vào đại chúng thỉnh cầu Lục tổ khai thị. Chí 
Thành không tiết lộ thân phận, cũng không cho ai biết là 
mình từ đâu đến. Nào ngờ Lục tổ ở trước đại chúng lên 
tiếng: 
 - Hôm nay có một người đến nghe trộm pháp đang 
ẩn núp trong đại chúng. 
 Chí Thành nghe xong kinh hoảng, bèn vội vàng 
đứng dậy bước ra, đỉnh lễ Lục tổ tạ tội, trình bày lý do đến 
nghe pháp. Lục tổ bèn nói với Chí Thành: 
 - Thầy từ chùa Ngọc Tuyền đến, có thể gọi là mật 
thám. 
 Chí Thành hoảng hốt giải thích: 
 - Không phải. 
 Lục tổ hỏi: 
 - Tại sao không phải? 
 Chí Thành trả lời: 
 - Trước khi đệ tử nói với Tổ mục đích đến đây thì 
có thể nói là đúng. Còn bây giờ đệ tử đã thẳng thắn phát lộ 
sám hối, cho nên không thể gọi là mật thám. 
 Lục tổ gật đầu, nói với Chí Thành: 
 - Bình thường sư phụ của thầy giảng những gì? 
 Chí Thành trả lời: 
 - Sư phụ thường dạy mọi người nên trụ tâm một chỗ 
để quán tịnh, thường ngồi tĩnh tọa, không nằm. 
 Lục tổ nghe xong, hướng về đại chúng nói: 
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 - Trụ tâm quán tịnh, đây là thiền bệnh, không phải 
thiền định, thường ngồi không nằm chỉ là tự mình câu thúc 
thân tâm, đối với việc tọa thiền đâu có lợi ích gì? Hãy nghe 
ta nói kệ: 

Lúc sống ngồi không nằm 
Khi chết nằm không ngồi 

Chỉ là bộ xương thối 
Làm sao mà dụng công? 

 Chí Thành nghe xong bài kệ, trong lòng hoan hỷ, 
hướng Lục tổ lễ tạ, nói: 
 - Con học với sư phụ Thần Tú đã hơn chín năm, 
nhưng chưa hề khai ngộ, không ngờ hôm nay chỉ nghe Đại 
sư đọc vài câu kệ khai thị liền được khế hợp bổn tâm, lãnh 
hội Phật pháp. Con biết vô thường nhanh chóng, sinh tử là 
việc lớn, kính thỉnh Tổ sư phát lòng từ bi giảng giải và chỉ 
dẫn thêm cho con. 
 Lục tổ bèn nói: 
 - Ta nghe Đại sư Thần Tú ở phương Bắc dạy về 
pháp giới định tuệ, nhưng chưa rõ nội dung, xin thầy hãy 
nói lại cho ta biết. 
 Chí Thành trả lời: 
 - Thầy con nói rằng “không làm các điều ác gọi là 
giới, làm các điều thiện gọi là tuệ, tự tịnh tâm ý gọi là 
định.” Sư phụ con dạy như thế, nhưng không biết Tổ sư 
dạy pháp thế nào? Kính mong Tổ sư khai thị cho con được 
biết những điều mà ngài đã dạy bảo đệ tử. 
 Lục tổ nói:  
 - Thật ra ta chẳng có pháp nào hết. Nếu như nói có 
một pháp cố định nào đó để dạy dỗ, thì đây là lừa dối 
người khác. Ta chẳng qua là tùy theo tài năng mà chỉ dẫn, 
tùy theo căn cơ của mỗi người mà dùng các phương pháp 
khác nhau để dẫn đạo, khiến cho họ buông bỏ sự chấp 
trước, tháo gỡ sự trói buộc mà thôi. Cái phương pháp này 
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làm gì có tên gọi? Chỉ có thể tạm gọi nó là tam muội – 
chánh định hoặc chánh thọ - mà thôi. Những lời dạy về 
giới định tuệ của Đại sư Thần Tú bất khả tư nghì, nhưng ta 
đối với giới định tuệ lại có một lối nhìn khác. 
 Chí Thành nghe xong cảm thấy kỳ quái, tại sao giới 
định tuệ lại có hai lối giảng khác nhau, bèn hỏi Lục tổ: 
 - Giới định tuệ là giới định tuệ, tại sao lại có hai lối 
giảng giải khác biệt? 
 Lục tổ nói: 
 - Sư phụ thầy giảng giới định tuệ là dành cho những 
người căn tánh Đại thừa, còn ta giảng giới định tuệ là dành 
cho những người căn tánh Tối thượng thừa. Cảnh giới thể 
ngộ của ta và sư phụ thầy có chỗ khác biệt, cho nên kiến 
giải có đốn, tiệm, nhanh, chậm không giống nhau. Hiện 
nay thầy nghe pháp ta đang giảng có giống sư phụ thầy 
giảng hay không? Pháp ta đang giảng không phải là pháp 
bên ngoài, mà là tất cả pháp không lìa tự tánh. Xa lìa tự 
tánh mà thuyết pháp thì gọi là trước tướng, là chấp ngã. 
Nếu trước tướng chấp ngã thì tự tính sẽ bị điên đảo mê 
hoặc, không thể hiển hiện. Thầy nên nhớ kỹ rằng tất cả các 
pháp đều phải từ tự tánh mà sanh khởi tác dụng, đây mới 
chính là tam học giới định tuệ. Kế đến, ta sẽ nói cho thầy 
một bài kệ: 

Tâm không mê lầm là tự tánh giới 
Tâm không mê muội là tự tánh tuệ 
Tâm không mê loạn là tự tánh định 

Không tăng không giảm tựa như kim cương 
Thân đến thân đi đều là tam muội. 

 Chí Thành nghe xong, một mặt sám hối, một mặt lễ 
tạ, nhưng trong tâm vẫn chưa quyết chắc sự thể ngộ của 
mình là đúng hay sai bèn trình lên tổ Huệ Năng một bài kệ: 

Thân huyễn năm uẩn 
Nào phải cứu cánh 
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Quay về chân như 
Chấp là bất tịnh. 

Lục tổ gật đầu mỉm cười nói: 
 - Không sai, kiến giải của thầy là đúng. Sư phụ thầy 
giảng giới định tuệ là dành cho những người có căn khí 
tiếp thọ giáo pháp Tiểu thừa, còn ta giảng giới định tuệ là 
dành cho những người đã đầy đủ căn tánh Đại thừa, đầy đủ 
đại trí tuệ. Nếu như đã thấu triệt tự tánh thì không có Bồ đề 
Niết bàn, không có cái gọi là giải thoát, cũng không có cái 
gọi là tri kiến. Đem tất cả cái này buông bỏ, không bám víu 
thì mới có thể thành lập vạn pháp. Tuy không có pháp nào, 
nhưng vạn pháp vẫn hiển nhiên. Nếu có thể thấu rõ đạo lý 
này thì gọi là đồng với chư Phật, cũng có thể gọi là chứng 
đắc Bồ đề Niết bàn, lại cũng có thể gọi là giải thoát tri kiến. 
Nói tóm, thầy gọi nó là gì cũng tốt, chỉ cần hiểu rõ là được. 
Nếu như không hiểu rõ điều này, thì bất luận gọi nó là gì 
cũng đều là sai lầm. Những người đã khai ngộ (minh tâm 
kiến tánh) kiến lập pháp môn để độ chúng sinh cũng được, 
mà không kiến lập pháp môn cũng được. Bởi vì những 
người chân chánh khai ngộ đã đạt được sự tự do tự tại đối 
với sanh tử, đến đi vô ngại, việc cần phải làm, cần phải nói 
đều tùy duyên hóa độ, tùy cơ nghi mà thuyết pháp, không 
có một hình thức nhất định. Lúc ấy, có thể nói rằng nơi nào 
cũng có hóa thân, thế nhưng đi đứng nói năng tất cả đều 
không lìa chân như tự tánh, mà cũng đã đạt đến thần thông 
tự tại, du hý tam muội, đây gọi là kiến tánh. 
 Chí Thành nghe Lục tổ nói xong nhưng vẫn chưa 
hoàn toàn hiểu rõ bèn hỏi tiếp: 
 - Con vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc không kiến 
lập pháp môn, kính xin Tổ giải thích thêm cho rõ. 
 Lục tổ trả lời: 
 - Trong tự tánh, không có thị phi, không có si mê, 
không có thác loạn, mỗi niệm đều là trí tuệ chiếu soi tự 
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tánh, không chấp trước tất cả pháp tướng, tự do tự tại, tung 
hoành vô ngại. Trong cảnh giới như vậy thì còn gì để kiến 
lập pháp môn. Huống chi tự tánh phải do tự mình thể ngộ, 
chỉ cần tức khắc thể ngộ thì có thể tức khắc tu hành, như 
vậy còn gì để thuyết pháp theo thứ tự. Căn cứ trên lý do 
này cho nên ta nói không kiến lập tất cả pháp, tất cả đều là 
không, làm sao nói đến thứ tự. 
 Chí Thành nghe xong cảm thấy vô cùng bội phục, 
giập đầu cúi lạy, phát nguyện ở lại làm người hầu hạ, ngày 
đêm siêng năng phục dịch cho Lục tổ. 
 

 
 

Chánh kiếm bất tà 
 
   Từ lúc Thiền tông bị phân làm hai phái Nam Bắc, 
tuy hai ngài Huệ Năng và Thần Tú không có tâm phân biệt, 
nhưng những đệ tử của Thần Tú đối với Lục tổ khởi tâm 
đố kỵ và bất mãn. Nhóm đệ tử của Thần Tú có khoảng hơn 
ngàn người, xưa nay vẫn âm thầm suy tôn Thần Tú là tổ 
Thiền tông đời thứ sáu, nhưng họ sợ bị thiên hạ phê bình, 
bởi vì mọi người đều biết rằng y bát Thiền tông đã được 
truyền trao cho Lục tổ Huệ Năng, vì thế họ đã mướn một 
thích khách đi đến Tào Khê hành thích ngài. 
 Gã thích khách này tên Trương Hành Xương, từ nhỏ 
thường ưa can thiệp vào những việc bất công, tuy giỏi võ, 
trọng nghĩa, nhưng tánh ưa sát hại. Chỉ vì nghe lời vu 
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khống rằng ngài Huệ Năng là kẻ tiểu nhân đắc chí, chuyên 
làm việc đối địch với Thần Tú, cho nên Hành Xương đã 
nhận tiền từ các đệ tử của Thần Tú để đi hành thích Lục tổ. 
 Lúc ấy, Lục tổ đã có tha tâm thông, biết trước sẽ có 

người đến hành 
thích, cho nên 
đã chuẩn bị 
món tiền mười 
lượng bạc để 
bên cạnh và 
ngồi chờ. 
 Đến tối, 
Hành Xương 
lén vào phòng 
Lục tổ. Đang 
lúc ông ta giơ 
kiếm định giết, 
Lục tổ chẳng 
những không né 
tránh mà lại còn 
đưa cổ ra cho 
Hành Xương 
chém. Hành 
Xương sửng sốt, 
luống cuống 
quơ đao ba lần 
liên tiếp, chỉ 
thấy Lục tổ 
ngồi an nhiên, 

nơi cổ của ngài không hề lưu lại một vết tích nào. Hành 
Xương thấy sự việc kỳ quái xảy ra, bao nhiêu dũng khí đều 
tiêu tán, đôi chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Lúc ấy, 
Lục tổ điềm tĩnh nói với ông ta: 
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 - Dùng kiếm chánh nghĩa hành hiệp không nên lưu 
giữ tâm tà, nếu có tâm tà, tự nhiên sẽ không thể dùng kiếm 
hành hiệp chánh đáng. Đời trước ta chỉ thiếu nợ tiền chứ 
không thiếu nợ mạng, cho nên ông không thể làm tổn 
thương thân mạng của ta. 
 Trương Hành Xương là kẻ đã từng qua lại chốn 
giang hồ nhiều năm, trong việc hành thích chưa từng thất 
bại, đừng nói chi đến gặp việc kỳ quái như ngày hôm nay. 
Ông ta cảm thấy kinh hãi quá mức bèn ngã lăn trên mặt đất 
bất tỉnh nhân sự, một hồi lâu mới tỉnh lại.  
 Sau khi tỉnh lại, Hành Xương bèn sám hối với Lục 
tổ, bày tỏ sự cải quá tự tân, phát tâm muốn xuất gia. Lúc ấy, 
Lục tổ đem mười lượng bạc đã dự bị sẵn đưa cho Hành 
Xương, dặn: 
 - Nay ông tạm thời trở về chốn cũ, nếu đệ tử ta phát 
giác việc này ắt sẽ không tha thứ cho ông. Qua một đoạn 
thời gian, ông hãy cải trang rồi trở lại đây, lúc đó ta sẽ thâu 
ông làm đệ tử. 
 Hành Xương theo lời căn dặn, thừa lúc đêm tối tẩu 
thoát, sau đó đến một ngôi chùa xin xuất gia thọ giới tỳ 
kheo, tinh tiến tu hành. Một hôm, Hành Xương nhớ lại lời 
dặn của Lục tổ, bèn từ phương xa trở lại Tào Khê để bái 
kiến ngài. Lục tổ thấy Hành Xương bèn nói:  
 - Ta đã đợi rất lâu, sao thầy đến nay mới trở lại? 
 Hành Xương trả lời: 
 - Dạo trước nhờ ơn sư phụ mở lòng từ bi tha thứ lỗi 
lầm của con. Hiện nay tuy con xuất gia tu hành khổ hạnh, 
nhưng vẫn cảm thấy chưa báo đáp được ân đức của ngài. 
Con nghĩ rằng chỉ có hoằng dương Phật pháp, giáo hóa 
chúng sanh mới có thể báo đáp thâm ân này. Thế nhưng, 
con tụng Kinh Đại Niết Bàn đến nay vẫn chưa hiểu rõ ý 
nghĩa của thường và vô thường. Kính thỉnh sư phụ từ bi 
khai thị cho con được rõ. 
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 Lục tổ liền giải thích: 
 - Vô thường là chỉ cho Phật tánh, còn thường là chỉ 
cho tâm phân biệt tất cả thiện ác. 
 Hành Xương nghe xong có cảm tưởng như rơi vào 
đám sương mù mờ mịt, trong lòng hồ nghi bèn hỏi: 
 - Những điều sư phụ nói rất trái nghịch với kinh văn. 
 Lục tổ hỏi ngược: 
 - Ta là người truyền thọ pháp truyền tâm của Phật, 
lẽ nào dám trái nghịch kinh Phật? 
 Hành Xương nói: 
 - Trong kinh rõ ràng nói Phật tánh là thường, sư phụ 
lại nói là vô thường; các pháp thiện ác cho đến tâm giác 
ngộ Bồ đề đều là vô thường, sư phụ lại nói là thường. Hai 
điểm này rõ ràng trái nghịch, khiến cho đệ tử càng thêm 
khó hiểu. 
 Lục tổ thấy thế bèn giải thích: 
 - Lúc trước ta đã từng nghe tỳ kheo ni Vô Tận Tạng 
đọc Kinh Đại Niết Bàn qua một lần, sau đó giải thích cho 
bà ấy nghe, không một chữ một nghĩa nào trái nghịch kinh 
văn, cho đến hiện nay giảng cho thầy nghe, cũng không có 
chỗ nào trái nghịch ý kinh. 
 Hành Xương nghe xong vội vàng lạy xuống, nói: 
 - Con là người ngu muội, kiến thức thô lậu, kính 
phiền sư phụ giảng lại. 
 Lục tổ nói: 
 - Thầy nên hiểu rõ, đức Phật nói Phật tánh thường 
hằng là đối với những người tầm thường mà nói. Nếu thầy 
nói Phật tánh thường hằng thì làm sao còn có thể nói đến 
các pháp thiện ác? Nếu Phật tánh là thường hằng thì tất cả 
chúng sinh đã sớm thành Phật, cớ sao hiện nay chúng ta 
chẳng tìm được mấy người chân chánh phát tâm Bồ đề? Vì 
lý do này nên ta nói Phật tánh là vô thường. Nếu Phật tánh 
là thường hằng thì tất cả chúng sanh không cần tu hành mà 
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vẫn có thể thành Phật. Bởi thế ta nói Phật tánh vô thường 
tức là phù hợp với ý Phật nói về đạo lý chân thường bất 
diệt. 
 Lại nữa, tại sao ta nói tất cả các pháp thiện ác là 
thường hằng? Bởi vì tất cả mọi vật đều có tự tánh, mà tự 
tánh thì bất sanh bất diệt, không thọ sanh tử. Nếu nói các 
pháp là vô thường, mà đã là vô thường, ắt có sự biến hóa 
sanh tử, và như vậy, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn hay 
sao? Cho nên ta nói tất cả các pháp thiện ác là thường hằng, 
trên thực tế muốn nói rằng chúng có tự tánh, đây là chính 
là ý nghĩa mà đức Phật muốn nói về sự vô thường. Thật ra 
đức Phật đã sớm biết phàm phu ngoại đạo đều nhận thức 
lầm lạc rằng tất cả sự vật đều là chân thực thường tồn, mà 
sanh khởi bốn loại tà kiến chấp trước, tức là cho khổ là lạc, 
cho vô thường là thường, cho vô ngã là ngã, và cho bất 
tịnh là tịnh. Hơn nữa, một số người tu hạnh Thanh văn, 
Bích chi phật nhận xét lầm lẫn, sanh khởi bốn kiến giải 
điên đảo, cho Phật tánh chân thường là vô thường, cho sự 
chân lạc là khổ, cho chân ngã là vô ngã, cho sự chân tịnh là 
bất tịnh. Trong Kinh Đại Niết Bàn, đức Phật đặc biệt nêu 
rõ cách nào để phán quyết rốt ráo giáo lý chân thật, hiển thị 
trung đạo, phá trừ thiên kiến của phàm phu và ngoại đạo, 
đồng thời phát huy bốn đức thường lạc ngã tịnh mà những 
người tu học Đại thừa cần phải viên mãn: không biến 
chuyển gọi là thường, an ẩn gọi là lạc, tự tại gọi là ngã, và 
vô ngã gọi là tịnh. Nếu có thể y vào bốn đức này mà tu 
hành thì Phật tánh sẽ lập tức hiển hiện. Hiện nay thầy y 
theo lời kinh mà giải thích ngu ngơ, nhận lầm sự đoạn diệt 
là vô thường, những sự vật bất động là thường, đem cái tri 
kiến phàm phu để hiểu lầm những lời dạy thâm diệu viên 
mãn cuối cùng của đức Bổn Sư. Nếu như thế, dù có xem 
Kinh Đại Niết Bàn ngàn lần cũng chẳng ích lợi gì? 
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 Sau khi nghe Lục tổ giải thích tường tận, Hành 
Xương thốt nhiên đại ngộ, bèn nói bài kệ: 

Vì người chấp vô thường 
Phật nói tánh là thường 

Người không khéo tu hành 
Giống như lượm sỏi đá 

Con nay không dụng công 
Phật tánh vẫn hiện tiền 
Không phải do thầy dạy 

Cũng chẳng do sức mình. 
 Lục tổ nói với Hành Xương: 
 - Thầy hiện nay đã triệt ngộ, thông đạt giáo pháp, ta 
sẽ đặt cho thầy pháp danh Chí Triệt. 
 Chí Triệt bèn lễ tạ cáo lui. 
 

 
 

Chỉ học danh tướng 
 
 Thần Hội, họ Cao, người huyện Tương Dương, tỉnh 
Hồ Bắc, từ nhỏ đã xuất gia với ngài Thần Tú ở chùa Ngọc 
Tuyền. Sau đó nghe danh Lục tổ Huệ Năng đang ở Tào 
Khê truyền thọ pháp môn đốn ngộ, bèn lặn lội đường xa 
tìm đến chùa Bảo Lâm, khi ấy Thần Hội mới được mười ba 
tuổi. 
 Từ Hồ Bắc đến Quảng Đông phải trải qua một lộ 
trình hơn ngàn dặm, nghe nói lúc Thần Hội đến chùa Bảo 
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Lâm, quần áo lam lũ, thân thể cáu bẩn, giống như một dân 
cư vùng rừng núi. Lục tổ thấy Thần Hội tuổi tác còn trẻ mà 
đã có tâm thành cầu pháp như thế bèn nảy lên ý tưởng 
muốn thử xem trình độ Phật pháp của Thần Hội đến đâu, 
ngài liền dùng phương pháp song quan (hai cửa) để hỏi: 
 - Chú từ chốn xa xăm, hành trình gian khổ đến đây, 
không biết có còn nhận rõ bản lai diện mục của mình 
không? Nếu có thì đã nhận thức được chủ nhân ông của 
chính mình (Phật tính), chú hãy nói ta xem thử! 
 Thật ra, Thần Hội đối với Phật pháp chưa lĩnh ngộ 
được gì, bất quá ở bên cạnh ngài Thần Tú nghe các thiền 
sư đối đáp mà thôi. Thế nhưng, Thần Hội là một đứa trẻ 
ranh mãnh, nhất định không thừa nhận mình không hiểu rõ 
Phật pháp, chỉ lập lại những lời đối đáp của các thiền sư, 
nhưng vẫn tỏ vẻ thông thái: 
 - Con dùng vô sở trụ làm bản lai diện mục, mà kiến 
tánh tức là chủ nhân. 
 Lục tổ nghe xong liền chỉnh Thần Hội: 
 - Này, tiểu sa di! Chú chỉ tùy tiện học lại lời người 
khác, như vậy tốt sao? 
 Thần Hội nghe xong, trong lòng không vui, nhưng 
vẫn hỏi ngược Lục tổ: 
 - Lúc ngồi thiền, Hòa thượng thấy hay không thấy? 
  Lục tổ không trả lời, vươn tay lấy gậy đánh Thần 
Hội ba cái, sau đó hỏi: 
 - Ta đánh chú ba cái, chú đau hay không đau? 
 Thần Hội nhịn đau, ngoan cố trả lời: 
 - Dạ đau, mà cũng không đau. 
 Lúc đó, Lục tổ bèn trả lời câu hỏi trước đó của Thần 
Hội: 
 - Ta cũng vậy, thấy mà cũng không thấy. 
 Thần Hội cảm thấy háo kỳ, hỏi Lục tổ: 
 - Làm thế nào vừa thấy vừa không thấy? 
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 Lục tổ 
trả lời: 
 - Cái 
thấy của ta là 
thấy lỗi lầm 
của chính mình 
mà không thấy 
sự thị phi tốt 
xấu của kẻ 
khác, cho nên 
gọi là thấy mà 
cũng không 
thấy. Còn chú 
nói vừa đau 
vừa không đau 
là sao? Ta đánh 
chú, nếu chú 
không đau thì 
giống như cây 
cỏ đá sỏi, còn 
nếu đau thì 
cũng giống như 

những người bình thường khác, sanh khởi tâm sân hận, đây 
cũng chẳng phải là khai ngộ. Chú nên biết, khi chú hỏi ta 
thấy hay không thấy là nêu lên đạo lý nhị biên (đối đãi), 
còn khi ta hỏi chú đau hay không đau, đây là pháp sanh tử. 
Chú chưa thấy được tự tánh, mà dám ở trước mặt ta lộng 
ngôn, bắt chước luận điệu của kẻ khác? 
 Thần Hội nghe xong, biết mình có lỗi, bèn thành 
tâm kính phục, đảnh lễ sám hối. 
 Lục tổ thấy Thần Hội có tâm hối cải, bèn khai thị: 
 - Nếu như trong tâm chú còn chấp mê, chưa thể kiến 
tánh thì phải nên tìm thiện tri thức cầu mong chỉ dạy 
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phương pháp tu hành. Giả như chú đã khai ngộ, tự nhiên 
có thể minh tâm kiến tánh, y vào pháp mà tu tập. Hôm nay 
chú vẫn còn mê chấp chưa thấy tự tâm mà dám chạy đến 
đây hỏi ta kiến tánh hay chưa. Ta kiến tánh hay chưa chỉ tự 
mình ta biết rõ, lẽ nào bị chú hỏi vài ba câu liền mê hoặc 
hay sao? Tương tự, nếu như chú đã kiến tánh thì hôm nay 
đã không bị vài câu hỏi của ta làm cho mê hoặc. Tại sao 
chú không tự mình hồi quang phản chiếu, lại chạy tìm bên 
ngoài, mà còn dám đến đây đối đáp cơ phong với ta, hỏi ta 
kiến tánh hay chưa? 
 Thần Hội nghe xong, càng cảm thấy hổ thẹn, bèn xì 
xụp lạy Lục tổ hơn một trăm lạy, thỉnh cầu ngài từ bi tha 
tội. Từ đó về sau, để bày tỏ sự sám hối và lòng chân thành 
khâm phục, Thần Hội luôn túc trực bên cạnh Lục tổ để hầu 
hạ sớm hôm. 
 Một hôm, Lục tổ nói với đại chúng: 
 - Ta có một vật không có đầu, không có đuôi, không 
có tên (danh) cũng không có chữ (tự), không có phía trước 
cũng không có phía sau, các thầy có biết là vật gì không? 
 Thần Hội thấy mọi người đều im lặng, bèn từ đám 
đông bước ra nói: 
 - Cái này đơn giản, không phải nó là bổn nguyên 
của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội hay sao? 
 Thần Hội tuy giải thích rất hay, nhưng y nhiên vẫn 
là học lóm từ người khác, lại thích khoa trương, do đó Lục 
tổ bèn nói với thầy ấy: 
 - Ta đã nói không có danh tự, tại sao thầy lại còn 
gọi nói là bổn nguyên Phật tánh? Nếu cứ như vậy thì rốt 
cuộc thầy chỉ là một người thông hiểu văn tự xuông. Ta 
thấy ngày sau thầy cũng chỉ có thể là người giải thích kinh 
điển Thiền tông mà thôi. 
 Sau khi Lục tổ viên tịch, Thần Hội đến kinh đô Lạc 
Dương hoằng dương pháp môn đốn giáo. và có sáng tác 
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quyển Hiển Tông Ký truyền bá rất rộng rải. Nhân vì Thần 
Hội trú ngụ tại vùng Hà Trạch, huyện Tào Châu, tỉnh Sơn 
Đông, cho nên người đời thường gọi ngài là thiền sư Hà 
Trạch. 
   

 
       

Từ chối không lên Kinh đô 
 
 Vào tiết Nguyên tiêu, ngày rằm tháng giêng năm 
Thần Long thứ nhất (705), hoàng hậu Võ Tắc Thiên và vua 
Trung Tông hạ chiếu thư nói: 
 - Trẫm nghinh thỉnh hai vị Đại sư Huệ An và Thần 
Tú đến Trường An, vào cung tiếp thọ cúng dường. Hơn 
nữa, nhân rảnh rỗi việc triều chánh, cũng cầu hai vị thuyết 
giảng đạo lý về Nhất Phật Thừa. Thế nhưng, hai vị Đại sư 
đều rất khiêm nhường nói: “Tài đức chúng tôi đều không 
bằng Thiền sư Huệ Năng ở phương Nam. Ngài Huệ Năng 
đã từng được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn mật truyền y bát, và là 
người truyền Tâm ấn của Phật. Hoàng thượng nếu có nghi 
vấn, xin hãy nghinh thỉnh ngài Huệ Năng về triều để hỏi 
đạo.” Vì thế hôm nay trẫm phái nội thị trong cung là Tiết 
Giản đem thư này đến phương Nam dâng lên cung thỉnh 
Đại sư, hy vọng ngài từ bi đến kinh thành ban bố pháp nhũ. 
 Thế nhưng Lục tổ viện lý do bị bệnh để dâng sớ 
thoái từ. Tiết Giản không có cách nào hơn là thỉnh Lục tổ 
ban bố Phật pháp để tiện trở về triều phục mệnh. Tiết Giản 
hỏi Tổ: 
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 - Tôi 
nghe các thiền 
sư nơi kinh 
thành nói nếu 
muốn lĩnh ngộ 
Phật pháp nhất 
định phải tọa 
thiền tập định, 
nếu không tọa 
thiền mà muốn 
được giải thoát 
thì đây là điều 
bất khả. Không 
biết đường lối 
tu hành của Đại 
sư thế nào, 
giống hay 
không giống 
các vị ấy? 
 Lục tổ 
trả lời: 
 - Phật 
pháp là từ tâm 
mà thể ngộ, 

làm sao lại chỉ có tọa thiền? Chỉ tọa thiền không chưa đủ, 
mà còn phải hiểu rõ giáo lý đạo Phật mới được. Hiểu rõ 
giáo lý là giải, tọa thiền là hành. Nếu chỉ hành mà không 
giải, đây gọi là ngu si; nếu chỉ giải mà không hành, ắt trở 
thành “khẩu đầu thiền.” Cho nên phải hiểu rõ đạo lý rồi 
mới nỗ lực thực hành, chứ không phải cứ ngồi từ sáng đến 
tối, ngồi mấy mươi năm cũng chẳng hiểu giáo lý, mà tự 
mình cũng chẳng thể khai ngộ. Kinh Kim Cương nói: “Nếu 
có người cho rằng Như Lai có đi, có đến, có ngồi, có nằm, 
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người đó không hiểu những điều ta nói. Vì sao? Như lai 
không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như 
Lai.” Nếu có người cho rằng Phật ngồi hoặc nằm, người 
này là bàng môn tả đạo. Tại sao? Bởi vì Phật không từ chỗ 
nào đến, cũng không đi đến chỗ nào, vốn chẳng sanh mà 
cũng chẳng diệt, đây mới là thanh tịnh thiền, tất cả Phật 
pháp xưa nay không tịch, đây mới là thanh tịnh tọa. Giải 
thoát cứu cánh xưa nay không có một pháp nào có thể 
chứng đắc, có thể nắm giữ, huống chi chỉ y vào pháp tọa 
thiền. 
 Tiết Giản nói: 
 - Tôi trở về kinh thành, Hoàng thượng nhất định sẽ 
hỏi tôi về yếu chỉ Phật pháp. Xin Đại sư từ bi chỉ rõ yếu 
điểm, để tôi về kinh thành có thể trình lên Hoàng thượng, 
Hoàng hậu; hơn nữa, cũng có thể truyền đạt đến các người 
tu thiền, lễ Phật nơi kinh thành. Đây giống như một ngọn 
lửa có thể thắp sáng trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho bóng 
tối được bừng sáng không cùng tận. 
 Lục tổ nói:  
 - Bản thể của đạo không phân biệt sáng tối, bởi vì 
sự chuyển biến giữa sáng và tối cũng giống như sự chuyển 
biến giữa mới và cũ. Ánh sáng đến thì bóng tối đi, bóng tối 
đến thì ánh sáng đi. Tuy ông nói ánh sáng không cùng tận, 
nhưng thật sự ánh sáng cũng có sự cùng tận. Vì sao? Bởi vì 
sáng và tối là pháp tương đối, mà đã là pháp tương đối thì 
nếu không là bên này thì là bên kia. Cho nên Kinh Duy Ma 
Cật nói: “Pháp không thể nghĩ bàn, không còn sự đối đãi, 
là tuyệt đối chứ không phải tương đối.” 

Tiết Giản hỏi tiếp: 
 - Mọi người chẳng phải đem ánh sáng ví dụ cho trí 
tuệ, đem bóng tối ví dụ cho phiền não hay sao? Người tu 
Phật pháp nếu không đem trí tuệ chiếu phá phiền não thì 
làm sao giải thoát khỏi sanh tử? 
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 Lục tổ trả lời: 
 - Phiền não tức là Bồ đề. Ông muốn đem phiền não 
và Bồ đề phân làm hai, nhưng chúng không thể bị phân 
biệt. Đem trí tuệ chiếu phá phiền não, đó là quan điểm của 
hai thừa Thanh văn và Duyên giác, là cảnh giới xe dê xe 
hươu. Người có đại trí tuệ chân chánh không làm theo lối 
này. 
 Tiết Giản hỏi: 
 - Thế nào là kiến giải Đại thừa? 
 Lục tổ nói:  
 -Sáng và tối, theo lối nhìn phàm phu, quả nhiên 
hoàn toàn khác biệt, nhưng người có đại trí tuệ ắt biết rằng 
bổn tánh của cả hai không có sai khác. Cái tánh vô nhị này 
tức là thật tánh. Thật tánh là gì? Nghĩa là nó không vì ở nơi 
kẻ phàm mà giảm bớt, hoặc ở nơi bậc thánh mà tăng thêm. 
Trong cảnh giới phiền não nó không loạn, trong cảnh giới 
thiền định nó cũng không tịch tĩnh. Nó vừa động vừa tĩnh, 
không đoạn không thường, không đến không đi, không ở 
giữa, cũng không ở mé ngoài, không sanh không diệt, tánh 
tướng nhất như, không dời không đổi, đây tức là đạo. 
 Tiết Giản lại hỏi: 
 - Đại sư nói bất sanh bất diệt, so với ngoại đạo có 
chỗ nào không đồng? 
 Lục tổ nói:  
 - Ngoại đạo nói bất sanh bất diệt là đem cái diệt 
ngăn chận cái sanh, dùng cái sanh hiển bày cái diệt; nhân 
đây cái diệt của họ giống như không diệt, cái sanh của họ 
giống như không sanh. Còn ta nói bất sanh bất diệt là chỉ 
cho Phật tánh xưa nay vốn không sanh cũng không diệt, 
cho nên không giống với ngoại đạo. Nếu ông muốn biết 
yếu chỉ của pháp “đem tâm truyền tâm” thì chỉ cần đối với 
tất cả pháp thiện ác đều không khởi tâm suy lường phân 
biệt, tự nhiên sẽ đạt đến bổn thể tâm linh trong sạch sáng 
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suốt, đây là sự vĩnh viễn thanh tịnh, chứ không phải tạm 
thời. Tuy tâm tánh trạm nhiên thường tịch (chân không), 
nhưng lại ứng khởi tác dụng nhiều như cát sông Hằng 
(diệu hữu).  
 Nghe xong lời khai thị của Lục tổ, Tiết Giản thể ngộ 
được ý nghĩa sâu xa, bèn lạy tạ. Sau khi trở về kinh thành, 
Tiết Giản đem những lời dạy của Lục tổ trình lên nhà vua 
và hoàng hậu. Vào tháng chín năm đó, Hoàng đế hạ chiếu 
thư phong thưởng Lục tổ, đồng thời ban cho ngài một tấm 
cà sa ma nạp và một cái bình bát bằng thủy tinh, lại còn 
mệnh lệnh thứ sử Thiều Châu trùng tu ngôi chùa cũ của 
ngài ở Tân Châu và đồng thời sắc phong là chùa Quốc Ân. 
  

 
 

Nói pháp đối đãi 
 
 Một hôm Lục tổ triệu tập các đệ tử Pháp Hải, Chí 
Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí 
Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như, v.v… đến, ngài nói: 
 - Các thầy không như các đệ tử khác, sau khi ta viên 
tịch, các thầy đều sẽ trở thành những bậc đạo sư, mỗi 
người giáo hóa một phương. Hôm nay ta muốn chỉ dạy cho 
các thầy một phương cách hoằng dương Phật pháp. Các 
thầy phải thuyết pháp thế nào? Hãy nhớ, lúc thuyết pháp 
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tuyệt nhiên không nên quên tông chỉ của pháp môn Đốn 
giáo. Trước tiên phải nêu lên ba khoa, dùng ba khoa này 
làm pháp môn căn bản, kế đến dùng ba mươi sáu pháp đối 
đãi, nhưng phải khéo léo không để bị vướng mắc vào hai 
bên, mà cũng không thể chấp vào trung đạo. Điều quan 
trọng nhất là không được xa lìa tự tánh. Nếu có người đến 
hỏi thì dùng những pháp đối đãi để trả lời, mỗi pháp đều 
phải thích ứng với đầu mối của câu hỏi; sau cùng trừ khử ý 
niệm đối đãi, cho đến khi không còn chỗ chấp trước mới 
thôi. 
 Thế nào là ba khoa? Tức là ấm, giới, nhập. Ấm tức 
là năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức; nhập tức là sáu trần 
bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cộng với sáu 
căn bên trong: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, tổng cộng là 
mười hai nhập; giới tức là sáu căn, sáu trần cộng thêm sáu 
thức: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý, thành mười tám giới. 
Tự tánh có thể bao hàm vạn pháp, còn gọi là hàm thức tạng, 
tất cả tác dụng của ý thức đều bao hàm trong đây. Nếu 
trong tâm chúng ta khởi lên một niệm suy lường, đây gọi là 
chuyển thức, sẽ sinh ra sáu thức, xuyên qua sáu căn, tiếp 
xúc với sáu trần. Đây tức là mười tám giới, đều là tác dụng 
xuất phát từ chân như tự tánh. Nếu tự tánh là tà thì sẽ sinh 
khởi mười tám tà; nếu tự tánh là chánh thì sẽ sinh khởi 
mười tám chánh. Nếu tác dụng không đúng, đây là tác 
dụng của chúng sanh; nếu tác dụng là thiện, là viên mãn, 
đây là tác dụng của chư Phật. Thế nhưng, bất luận những 
tác dụng này xuất phát từ đâu, chúng đều là pháp đối đãi. 
Các vật vô tình thiên nhiên bên ngoài thuộc về năm cặp đối 
đãi: trời đối với đất, mặt trời đối với mặt trăng, sáng đối 
với tối, âm đối với dương, nước đối với lửa. Đây là năm 
cặp đối đãi của loài vô tình. Về phương diện pháp tướng và 
ngữ ngôn có mười hai cặp đối đãi: ngữ đối với pháp, hữu 
đối với vô, sắc đối với vô sắc, hữu tướng đối với vô tướng, 



 151

hữu lậu đối với 
vô lậu, sắc đối 
với không, động 
đối với tĩnh, 
thanh đối với 
trược, phàm đối 
với thánh, tăng 
đối với tục, già 
đối với trẻ, lớn 
đối với nhỏ. Đây 
là mười hai cặp 
đối đãi của pháp 
tướng và ngữ 
ngôn. Chân như 
tự tánh sinh khởi 
tác dụng có mười 
chín cặp đối đãi: 
dài đối với ngắn, 
tà đối với chánh, 
si đối với tuệ, 
ngu đối với trí, 
loạn đối với định, từ (ái) đối với (ác) độc, giới đối với phi 
(phá giới), ngay thẳng (trực) đối với cong vạy (khúc), thực 
đối với hư, hiểm (hốc) đối với bình (phẳng), phiền não đối 
với bồ đề, thường đối với vô thường, bi (mẫn) đối với 
(hãm) hại, hỷ đối với sân, xả đối với san (keo kiết), tiến đối 
với thoái, sinh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa 
thân đối với báo thân. Đây là mười chín cặp đối đãi của tự 
tánh sanh khởi tác dụng.  
 Lục tổ nói tiếp: 
 - Nếu có thể hiểu rõ thâm ý và vận dụng thích đáng 
ba mươi sáu pháp đối đãi này thì có thể quán thông và hiểu 
rõ tất cả kinh điển, tâm ý xa lìa sự chấp trước vào hai bên, 
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không bị trói buộc. Lúc chân như tự tánh tùy duyên sanh 
khởi tác dụng, đàm luận với người khác, tuy duyên cảnh 
tướng bên ngoài nhưng không chấp trước vào cảnh tướng. 
Nếu chuyên chấp vào tướng thì sẽ sanh khởi tà tri tà kiến, 
nếu chuyên chấp vào không thì sẽ sanh khởi tâm thức ngu 
si. Những người chấp vào không, thường hủy báng kinh 
điển rằng: “Truyền đạt Phật pháp không cần nương vào 
văn tự.” Các thầy hãy nghĩ xem, nếu thật sự không cần văn 
tự thì mọi người cũng không cần phải nói năng, bởi vì ngữ 
ngôn cũng là một hình tướng khác của văn tự. Những 
người đó còn cho rằng chân lý là “bất lập văn tự.” Mỗi khi 
thấy có người giảng kinh thuyết pháp bèn phê bình người 
giảng chấp trước vào văn tự giải thích. Nhưng các thầy 
nghĩ xem, hai chữ “bất lập” này có phải là văn tự hay 
không? Các thầy phải cẩn thận, tuyệt nhiên không được 
hủy báng kinh pháp. Tội chướng báng pháp này nặng 
không thể tưởng được. 
  Ngoài ra, nếu có người chấp vào hình tướng bên 
ngoài, dùng đủ mọi biện pháp để truy cầu chân lý; hoặc đi 
khắp nơi kiến lập đạo trường, hoặc nói “có” nói “không”, 
những người như vậy, bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, 
cũng không cách nào minh tâm kiến tánh. Các thầy chỉ cần 
ghi nhớ những lời ta dạy, y vào pháp mà tu hành là được. 
Thế nhưng, chớ nên việc gì cũng không tưởng nghĩ đến, 
điều này sẽ sanh khởi sự chướng ngại đối với việc lãnh ngộ 
chân lý. Lại cũng không nên chỉ biết giảng thuyết mà 
không chịu tu hành, khiến cho mọi người sanh khởi tà 
niệm. Cho nên các thầy phải nương vào pháp mà tu tập, 
không chấp vào hình tướng, mà làm tất cả Phật sự lợi ích 
chúng sanh. Nếu các thầy hiểu những gì ta nói, y vào đây 
mà thuyết pháp, vận dụng, tu trì, tạo tác sự nghiệp, thì sẽ 
không bị thất lạc tông chỉ của Thiền tông. 
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 Giả sử có người đến hỏi các thầy chân đế của pháp 
tu thiền, nếu họ hỏi “hữu” thì dùng “vô” mà giải đáp, nếu 
họ hỏi “vô” thì dùng “hữu” mà giải đáp, hỏi “phàm” thì nói 
“thánh”, hỏi “thánh” thì nói “phàm.” Dùng đạo lý đối đãi 
này, hai bên làm nhân cho nhau, thì có thể làm sáng tỏ ý 
nghĩa Trung đạo. Tương tự như trường hợp hỏi đáp, các 
vấn đề khác cũng y chiếu vào đây mà hành xử, thì cũng 
không đánh mất ý nghĩa Trung đạo. Giả như có người hỏi: 
“Thế nào gọi là bóng tối”, thì nên trả lời: “Ánh sáng là 
nhân, bóng tối là duyên, khi ánh sáng biến đi thì bóng tối 
hiện ra, dùng ánh sáng để nêu rõ bóng tối, dùng bóng tối để 
phô bày ánh sáng, hai bên làm nhân quả cho nhau, đây là ý 
nghĩa chân thật của Trung đạo.” Những vấn đề khác cũng 
giải đáp tương tự như vậy. Trong tương lai khi các thầy 
hoằng dương giáo pháp Thiền tông đều phải y chiếu vào 
đạo lý này mà truyền thọ cho nhau, không nên đánh mất 
tông chỉ của Thiền tông.  
 

 
 

Lục tổ viên tịch 
 
 Tháng bảy năm Thái Cực thứ nhất đời Đường Duệ 
Tông (712), Lục tổ Huệ Năng phân phó các đệ tử đến chùa 
Quốc Ân ở Tân Châu xây tháp, lại còn dặn mọi người phải 
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nhanh chóng hoàn thành. Đến mùa hạ năm sau (713), việc 
xây cất được xem như hoàn tất. Ngày mồng một tháng bảy, 
Lục tổ triệu tập tất cả đệ tử, nói: 
 - Đến tháng tám này ta sẽ rời khỏi thế gian, các thầy 
nếu còn những thắc mắc gì hãy sớm đến hỏi, ta sẽ giải đáp 
để các thầy không còn bị mê hoặc. Nếu không, đến lúc ta 
mất rồi, e rằng sẽ không còn ai dạy dỗ chỉ dẫn các thầy. 
 Các đệ tử nghe Lục tổ nói thế đều cảm thương rơi lệ, 
chỉ có Thần Hội là nghiễm nhiên không tỏ vẻ xúc động. 
Lục tổ thấy thế bèn lên tiếng: 
  - Các thầy có thấy Thần Hội không, thầy ấy tuy 
tuổi còn trẻ, nhưng lại là người thông đạt yếu chỉ Phật pháp. 
Chẳng những bất động đối với sự khen chê, mà còn bất 
động đối với sự thương ghét. Quả thật hiếm có. Ngược lại, 
các thầy tự quán sát mình xem, bao nhiêu năm nay tu hành 
cái gì, tại sao mới vừa nghe ta sắp viên tịch lại lớn tiếng 
khóc lóc như vậy! À, thật là vô dụng, chẳng bằng vị thầy 
trẻ tuổi này. Các thầy hiện nay khóc lóc là vì ai vậy? Các 
thầy hãy an tâm, ta đã biết rõ mình sẽ đi về đâu. Nếu ta 
không biết mình sẽ đến nơi nào thì hiện giờ ta đâu có gọi 
các thầy lại để dặn dò. Có phải các thầy hiện nay bi thương 
là vì không biết ta sẽ đi về đâu? Còn như các thầy biết ta sẽ 
đi về đâu, thì không nên tỏ vẻ bi thương mới đúng. Nên 
biết pháp tánh không sanh không diệt, không đến không đi. 
Bây giờ các thầy hãy ngồi xuống nghe ta nói bài kệ “Chân 
giả động tĩnh.” Hãy nhớ thuộc lòng bài kệ này. Nếu các 
thầy cùng ý hướng với ta thì hãy y vào bài kệ mà tu hành, 
ắt sẽ không đánh mất tông chỉ của Thiền tông. 
 Mọi người nghe xong bèn đảnh lễ thỉnh cầu Lục tổ 
đọc kệ: 

Tất cả pháp đều không chân thật 
Không nên điên đảo thấy là chân 
Nếu như thấy pháp là chân thật 
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Đây chỉ là “thấy”, không phải “chân” 
Nếu tự tâm đạt đến cảnh “chân” 

Xa lìa giả tướng tức là chân 
Tự tâm không thể lìa giả tướng 

Tâm đã không chân, đâu là chân 
Hữu tình xưa nay vốn là động 
Cây đá vô tình mới bất động 

Nếu chỉ chuyên tu “bất động hành” 
Cũng giống cây đá thường bất động 

Nếu tìm tự tâm “chân bất động” 
Trong sự động ắt có bất động 
Bất động nếu là sự “cứng đơ” 

Vô tình ắt không có “giống Phật” 
Nên khéo phân biệt các pháp tướng 
Đối “đệ nhất nghĩa” không dao động 

Chỉ cần có lối nhìn như vậy 
Đó là tác dụng của chân như 

Nay xin dặn các người học đạo 
Khi dụng công phải nên chú ý 

Không nên trong pháp môn Đại thừa 
Vẫn chấp vào cái thấy phàm phu 

Hai bên bàn luận, nếu hợp ý 
Thì mới luận bàn nghĩa Phật pháp 

Nếu như hai bên không hợp ý 
Hãy nên chắp tay, tâm hoan hỷ 
Tông môn xưa nay vốn vô tranh 

Nếu tranh, e mất “chân đạo nghĩa” 
Những người cố chấp ưa tranh luận 

Tâm tánh bị buộc trong sanh tử. 
 Sau khi Lục tổ nói xong bài kệ, tất cả mọi người 
kiền thành cúi đầu đảnh lễ, đều thể ngộ tâm ý của ngài, 
nguyện nhiếp tâm, y vào pháp tu hành, không dám tranh 
cãi.  
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Mọi người biết rằng Lục tổ sẽ không còn trụ thế bao 
lâu nữa, cho nên thượng tọa Pháp Hải bèn lạy Lục tổ, hỏi: 

- Sau khi sư phụ diệt độ, y bát sẽ truyền thọ cho ai? 
Lục tổ nói: 
- Các thầy nên ghi lại tất cả lời dạy của ta từ lúc ở 

chùa Đại Phạm đến nay, đề tên là Kinh Pháp Bảo Đàn. 
Phải nên cẩn thận giữ gìn pháp bảo này, triển chuyển lưu 
truyền đời sau để độ tất cả chúng sanh. Nếu y vào đây mà 
truyền dạy thì gọi là chánh pháp. Hôm nay ta vì các thầy 
thuyết pháp, nhưng không truyền thọ y bát, lý do là vì tín 
tâm của các thầy đã thuần thục, quyết định không còn nghi 
ngờ, có thể đảm nhiệm việc lớn. Y cứ vào bài kệ phó chúc 
của tổ Đạt Ma, thời cơ không còn thích hợp để truyền thọ y 
bát. Bài kệ của tổ Đạt Ma nói: 

Một hoa sanh năm cánh 
Kết quả tự nhiên thành 57. 

Lục tổ lại nói: 
 - Các thầy hãy lắng nghe ta nói. Nếu muốn thành 
tựu Phật trí phải nên thông đạt Nhất tướng tam muội và 
Nhất hành tam muội. Nếu ở bất cứ nơi nào đều không trụ 
vào tướng, đối với các tướng cũng không khởi tâm thương, 
ghét, cũng không giữ, không bỏ, không màng đến các việc 
lợi ích, thành hoại, mà nên an nhàn, tự tại, bao dung, đạm 
bạc, đây gọi là Nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả mọi nơi, 
đi đứng nằm ngồi, chỉ giữ một tâm “trực”, không rời đạo 
trường, mà thành Tịnh độ, đây gọi là Nhất hành tam muội. 
Người nào đầy đủ hai tam muội này, giống như đất có hạt 
giống, dung chứa nuôi dưỡng, khiến thành hoa trái. Nhất 
tướng Nhất hành tam muội cũng giống như vậy. Nay ta nói 
                                                            
57 Tổ Đạt Ma là hoa, năm tổ Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn và 
Huệ Năng là năm cánh. Đến đời ngài Huệ Năng thì Thiền tông đã có chỗ 
đứng vững vàng trên đất Trung Hoa. Lại cũng có thể nói: Lục tổ Huệ Năng 
là hoa, năm dòng Thiền phát xuất từ ngài (Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Vân Môn, 
Tào Động và Pháp Nhãn) là năm cánh. 
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pháp cũng giống như cơn mưa thấm nhuần mặt đất, còn 
Phật tánh của các thầy giống như hạt giống, gặp được cơn 
mưa đều phát triển. Nếu như tuân theo lời dạy của ta, quyết 
sẽ được Bồ đề, nếu y theo lời dạy mà tu hành, nhất định sẽ 
chứng diệu quả. Nghe ta nói kệ: 

Tâm địa chứa hạt giống 
Gặp mưa đều nảy mầm 
Các hữu tình đốn ngộ 
Đều sẽ chứng Bồ đề. 

 Tổ lại nói:  
- Phật pháp không có hai pháp, tâm cũng vậy, 

không có hai tâm. Nên nhớ rằng Phật đạo thanh tịnh cũng 
không có hai tướng. Chớ nên quá chú trọng vào việc quán 
tịnh, hoặc muốn khiến tâm mình trở thành “không.” Tự 
tâm xưa nay vốn thanh tịnh, không có chấp chặt hoặc xả bỏ 
vật nào. Các thầy mỗi người phải tự nỗ lực dụng công, 
khéo léo trong việc tùy duyên hóa độ chúng sanh. 
 Nghe xong, mọi người đều đảnh lễ Lục tổ mà lui ra. 
Ngày mồng tám tháng bảy, Lục tổ bỗng nói với mọi người: 
 - Ta muốn trở về Tân Châu, các thầy hãy mau đi 
chuẩn bị thuyền. 
 Mọi người nghe xong lo rằng Lục tổ sắp sửa viên 
tịch bèn khẩn hoãn thỉnh cầu ngài ở lại. Lục tổ bảo mọi 
người: 
 - Chư Phật ứng hiện trên thế gian cũng đều thị hiện 
nhập Niết bàn, huống gì là ta? Phàm việc gì có đến ắt có đi, 
có sanh ắt có diệt, đây là một sự kiện hiển nhiên. Cái bọc 
da thối của ta cũng phải nên có một chỗ an trí thỏa đáng. 
 - Sư phụ ra đi kỳ này, ắt không phải là từ đây vĩnh 
biệt, sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ trở lại, phải không? 
 Lục tổ nói: 
 - Lá rụng về cội, không ngày trở lại. 
 Các đệ tử lại hỏi: 
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 - Chánh pháp nhãn tạng phải nên truyền trao cho ai 
kế thừa? 
 Lục tổ nói: 
 - Người hiểu đạo sẽ được, kẻ vô tâm (không chấp) 
sẽ tự nhiên hiểu rõ. 
 Các đệ tử lại hỏi: 
 - Trong tương lai sẽ có pháp nạn nào không? 
 Lục tổ nói: 
 - Sau khi ta mất khoảng năm, sáu năm sẽ có người 
đến lấy đầu ta. Hãy nghe ta tiên đoán: 

Một người vì phụng thờ 
Một người vì miếng ăn 
Kẻ phạm tội tên Mãn 

Bị Liễu, Dương xử án. 
 Sau đó, Lục tổ nói tiếp: 
 - Sau khi ta viên tịch bảy mươi năm, có hai vị Bồ tát 
từ phương Đông đến, một vị xuất gia, một vị tại gia, sẽ 
cùng đến để xây cất miếu tự, hoằng dương pháp môn 
Thiền tông, đem Phật pháp truyền bá rộng rãi. 
 Mọi người lại hỏi: 
 - Không biết từ đời Phật Thích Ca đến nay, y bát đã 
được truyền thọ bao nhiêu đời rồi, kính xin Tổ sư từ bi nói 
rõ cho mọi người biết. 
 Lục tổ nói: 
 - Chư Phật ứng hiện thế gian vô lượng vô biên, nói 
không thể hết. Hiện nay lấy bảy vị Phật làm khởi đầu: kiếp 
quá khứ Trang Nghiêm có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, 
Phật Tỳ Xá Phù, kiếp hiện tại Hiền có Phật Câu Lưu Tôn, 
Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca, tổng 
cộng là bảy vị Phật. 
 Đức Thích Ca truyền cho ngài Ca Diếp làm tổ thứ 
nhất, ngài A Nan làm tổ thứ nhì, ngài Thương Na Hòa Tu 
làm tổ thứ ba, ngài Ưu Bà Cúc Đa làm tổ thứ tư, ngài Đề 
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Đa Ca làm tổ thứ năm, ngài Di Già Ca làm tổ thứ sáu, ngài 
Bà Tu Mật Đa làm tổ thứ bảy, ngài Phật Đà Nan Đề làm tổ 
thứ tám, ngài Phục Đà Mật Đa làm tổ thứ chín, ngài Hiếp 
Tôn giả làm tổ thứ mười, ngài Phú Na Dạ Xa làm tổ thứ 
mười một, ngài Mã Minh làm tổ thứ mười hai, ngài Ca Tỳ 
Ma La làm tổ thứ mười ba, ngài Long Thọ làm tổ thứ mười 
bốn, ngài Ca Na Đề Bà làm tổ thứ mười lăm, ngài La Hầu 
La Đa làm tổ thứ mười sáu, ngài Tăng Già Nan Đề làm tổ 
thứ mười bảy, ngài Già Da Xá Đa làm tổ thứ mười tám, 
ngài Cưu Ma La Đa làm tổ thứ mười chín, ngài Xà Da Đa 
làm tổ thứ hai mươi, ngài Bà Tu Bàn Đầu (Thế Thân) làm 
tổ thứ hai mươi mốt, ngài Ma Noa La làm tổ thứ hai mươi 
hai, ngài Cưu Lặc Na làm tổ thứ hai mươi ba, ngài Sư Tử 
làm tổ thứ hai mươi bốn, ngài Bà Xá Tư Đa làm tổ thứ hai 
mươi lăm, ngài Bất Như Mật Đa làm tổ thứ hai mươi sáu, 
ngài Bát Nhã Đa La làm tổ thứ hai mươi bảy, ngài Bồ Đề 
Đạt Ma làm tổ thứ hai mươi tám, ngài Huệ Khả làm tổ thứ 
hai mươi chín, ngài Tăng Xán làm tổ thứ ba mươi, ngài 
Đạo Tín làm tổ thứ ba mươi mốt, ngài Hoằng Nhẫn làm tổ 
thứ ba mươi hai, còn ta làm tổ đời thứ ba mươi ba. Từ các 
đời tổ trước đều có truyền thừa. Từ các thầy về sau hãy lần 
lượt truyền thọ, chớ để thất truyền.  
 Ngày ba tháng tám năm Tiên Thiên thứ nhì (713), 
tại chùa Quốc Ân, Lục tổ theo thường lệ cùng mọi người 
thọ trai. sau khi thọ trai, ngài bảo mọi người ngồi theo thứ 
tự để ngài nói lời từ giả. Ngài Pháp Hải hỏi: 
 - Sư phụ lưu lại giáo pháp nào để những người mê 
lầm đời sau được minh tâm kiến tánh?  
 Lục tổ nói: 
 - Các thầy lắng nghe! Những người mê lầm đời sau 
nếu nhận rõ chúng sinh nơi tự tâm mình thì có thể nhận rõ 
Phật tánh, nếu như không nhận rõ chúng sanh nơi tự tâm 
mình, thì dù có trăm ngàn kiếp đi tìm Phật cũng vẫn hoài 
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công. Hiện nay ta dạy cho các thầy cách nào để nhận rõ 
chúng sanh nơi tự tâm mình, thấy rõ được Phật tánh nơi tự 
tâm mình. Muốn thấy được Phật, trước tiên phải nhận rõ 
chúng sanh. Bởi vì chúng sanh mê muội Phật tánh của 
chính mình, chứ không phải chư Phật khiến chúng sanh mê 
muội bổn tánh. Tự tánh nếu giác ngộ, chúng sanh tức là 
Phật, tự tánh nếu mê muội, Phật là chúng sanh. Tâm nếu tà 
vạy thì Phật ẩn trong chúng sanh, tâm nếu bình đẳng chất 
trực, chúng sanh thành Phật. Tâm ta tự có Phật, tự Phật là 
chân Phật. Nếu tự mình không có tâm Phật, thì đi tìm chân 
Phật chỗ nào? Tự tâm các thầy là Phật, nhất định không 
nên hồ nghi. Ngoại cảnh không có một vật gì có thể tự kiến 
lập, mà đều là các pháp do bản tâm sanh khởi tác dụng. 
Kinh nói: “Tâm sanh tất cả pháp sanh, tâm diệt tất cả pháp 
diệt.” Ta sẽ nói một bài kệ bái biệt, gọi là “Tự tánh chân 
Phật kệ.” Những người đời sau nếu hiểu ý bài kệ này sẽ tự 
thấy bản tâm, tự thành Phật đạo. 

Chân như tự tánh là chân Phật 
Tà kiến, ba độc là ma vương 
Đang lúc tà mê, ma hiển hiện 

Lúc khởi chánh kiến, Phật hiện tiền 
Trong tâm khởi tà kiến, ba độc 

Tức là ma vương đến quấy nhiễu 
Nếu chánh kiến diệt trừ ba độc 

Ma biến thành Phật, thật chẳng giả 
Pháp thân, báo thân và hóa thân 

Ba thân xưa nay là một thân 
Nếu hướng vào tâm thấy được Phật 

Tức là nhân Bồ đề thành Phật 
Vốn từ hóa thân sanh tịnh tánh 

Tự tánh thường ở trong hóa thân 
Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo 

Tương lai viên mãn thật vô cùng 
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Dâm tánh là nhân của tịnh tánh 
Trừ dâm tức là thân tịnh tánh 
Trong tâm vốn tự lìa ngũ dục 
Kiến tánh ắt thấy Phật là chân 
Đời này nếu gặp pháp đốn ngộ 
Liền ngộ tự tánh thấy Thế Tôn 

Nếu muốn tu hành, muốn thành Phật 
Không biết nơi nào để tìm chân 
Nếu như trong tâm tự thấy chân 

Có “chân” tức là nhân thành Phật 
Không thấy tự tính, tìm bên ngoài 
Khởi tâm như vậy là người ngu 

Nay đã lưu lại pháp đốn ngộ 
Muốn độ người đời, phải tự tu 

Người học Phật đời sau nên biết 
Nếu không thấy đạo, uổng đời tu. 

 Sau khi đọc bài kệ, Lục tổ nói với mọi người: 
 - Các thầy khéo an trụ. Sau khi ta diệt độ, không 
nên bi thương khóc lóc giống như những kẻ ngoài đời, 
không được mặc đồ tang và cũng không nên thọ nhận sự 
phúng điếu chia buồn của mọi người. Người nào làm điều 
này thì không phải là đệ tử của ta, mà cũng không làm 
đúng chánh pháp. Chỉ cần nhận chân bản tâm của mình 
không có sự động tĩnh, sanh diệt, tới lui, thị phi, đi ở, là 
được. Ta chỉ e các thầy hãy còn mê hoặc, chưa thể hiểu rõ 
những đạo lý mà ta đã dạy. Nếu các thầy có thể y vào 
những phương pháp ta dạy mà thực hành thì cũng giống 
như ta vẫn còn trụ tại thế gian. Nếu đi ngược những lời dạy 
của ta, thì dù ta vẫn còn sinh hoạt tại thế gian, đối với các 
thầy vẫn chẳng có lợi ích gì. 
 Kế đó, Lục tổ nói bài kệ: 

Bất động, chẳng tu thiện 
Thung dung, chẳng tạo ác 
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An nhiên, dứt thấy nghe 
Thênh thang, tâm không chấp. 

 Nói bài kệ 
xong, Lục tổ 
ngồi nhập định 
đến canh ba, sau 
đó nói với mọi 
người: 
 - Ta đi 
đây. 
 Nói xong, 
Lục tổ thâu thần 
nhập diệt. Nghe 
nói, lúc ấy trong 
phòng ngài tỏa 
ngát mùi hương 
lạ, trên không 
xuất hiện một 
cầu vồng trắng, 
cây cỏ cũng biến 
thành màu trắng, 
các loài cầm thú 
đều cất tiếng bi 

thương. 
 Tháng mười một, năm Khai Nguyên thứ nhất (713), 
quan liêu của ba quận Quảng Châu, Thiều Châu, Tân Châu, 
cùng các đệ tử xuất gia và tại gia đều tranh nhau nghinh 
thỉnh di thể của Lục tổ đến quận mình để thờ phụng cúng 
dường. Nhóm Quảng Châu thì muốn nghinh thỉnh về chùa 
Pháp Tánh (Quang Hiếu), vì đó là nơi Lục tổ xuống tóc 
xuất gia, nhóm Thiều Châu thì cho rằng Lục tổ là tổ khai 
sơn của chùa Bảo Lâm (Nam Hoa), còn nhóm Tân Châu 
thì muốn nghinh thỉnh về chùa Quốc Ân, vì nơi đó là quê 
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hương của Lục tổ. Mọi người ai cũng có lý lẽ riêng, không 
ai chịu nhường ai. Sau đó, có người đưa ý kiến là nên thắp 
hương cầu Lục tổ quyết định, nếu khói hương bay về 
hướng nào thì sẽ đưa di thể về nơi đó. Kết quả là sau khi 
niệm hương, khói hương bay thẳng về hướng Tào Khê. Do 
đó vào ngày mười ba tháng mười một, mọi người đưa di 
thể Lục tổ cùng y bát Thiền tông đến chùa Bảo Lâm ở Tào 
Khê. 
 Ngày hai mươi lăm tháng bảy năm sau (714), đại 
chúng thỉnh nhục thân Lục tổ ra khỏi điện thờ để ngài 
Phương Biện phết bột thơm để giữ cho không bị mục nát. 
Các đệ tử nhớ lại lời dự đoán trong tương lai sẽ có người 
đến trộm đầu ngài, bèn lấy thép và vải sơn bao chặt cổ 
nhục thân rồi đưa vào tháp thờ. Khi ấy có một luồng ánh 
sánh trắng từ trong tháp phóng ra chiếu thẳng lên trời, đến 
ba ngày sau mới từ từ tan đi. Thứ sử Thiều Châu đem sự 
linh ứng đó tâu lên triều đình, nhà vua bèn ban sắc lệnh lập 
bia để kỷ niệm đạo hạnh của Lục tổ. 
 Sau khi Lục tổ viên tịch, ngài Thần Hội lên phương 
Bắc, tại chùa Đại Vân ở Hoạt Đài (hiện nay là huyện Hoạt, 
tỉnh Hà Nam), triệu khai Vô già đại hội, tuyên giảng tông 
chỉ của pháp môn Đốn giáo, phê bình kích bác Thiền tông 
phương Bắc, xác lập địa vị chánh thống của ngành Thiền 
đốn ngộ. Từ đó về sau, phái Thiền của ngài Thần Tú dần 
dần suy vong. Nhân vì Thần Hội làm trụ trì chùa Hà Trạch 
ở Lạc Dương, tông phái do ngài truyền thọ được gọi là Hà 
Trạch Tông. Phái này rất hưng thạnh vào thời Trung 
Đường, nhưng chẳng bao lâu cũng bị suy vong.  

Trong các đệ tử của Lục tổ, chánh thức phát triển 
lớn mạnh vào đời sau là hai hệ phái của ngài Nam Nhạc 
(Hoài Nhượng) và Thanh Nguyên (Hành Tư). 
 Ngài Nam Nhạc truyền pháp cho ngài Mã Tổ Đạo 
Nhất, Đạo Nhất truyền pháp cho ngài Bách Trượng Hoài 
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Hải. Từ sau ngài Bách Trượng được chia làm hai phái là: 
(1) chi phái do hai ngài Quy Sơn Linh Hựu và Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch thành lập gọi là Quy Ngưỡng Tông, (2) chi 
phái do ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền thành lập gọi là Lâm Tế 
Tông. 
 Ngài Thanh Nguyên Hành Tư, một vị đệ tử mà Lục 
tổ vô cùng quý trọng, có một đệ tử là ngài Thạch Đầu Hy 
Thiên, truyền qua vài đời thì có ngài Vân Môn Văn Yển 
thành lập Vân Môn Tông; hai ngài Tào Sơn Bổn Tịch và 
Động Sơn Lương Giới thành lập Tào Động Tông; còn  
ngài Thanh Lương Văn Ích thì thành lập Pháp Nhãn Tông. 
 Như vậy, bắt đầu từ khi đức Bổn Sư Thích Ca Mâu 
Ni cầm nhánh hoa kim sắc đưa lên, ngài Đại Ca Diếp biết 
ý mĩm cười, pháp môn thiền “đem tâm truyền tâm” được 
truyền thọ đời này qua đời khác, cuối cùng đã đến Trung 
quốc khai hoa kết quả. Năm tông Quy Ngưỡng, Lâm Tế,  
Vân Môn, Tào Động, Pháp Nhãn ứng nghiệm lời huyền ký 
của tổ Đạt Ma: “Một hoa sanh năm cánh, kết quả tự nhiên 
thành.” 
 Lục tổ Huệ Năng hưởng thọ bảy mươi sáu tuổi, trải 
qua sáu đời vua, lúc hai mươi bốn tuổi được truyền thọ 
pháp y, lúc ba mươi chín tuổi xuống tóc xuất gia, thuyết 
pháp độ hóa chúng sanh ba mươi bảy năm. Số người đắc 
pháp với ngài được bốn mươi ba vị, còn số người nghe 
pháp tu tập được khai ngộ nhập đạo, hoặc siêu phàm nhập 
thánh thì nhiều không kể xiết. Y bát mà tổ Đạt Ma truyền 
thọ, y bát do triều đình phong tặng, bức tượng do ngài 
Phương Biện tạc thành, cùng những đạo cụ của tổ Huệ 
Năng đều được đưa vào tháp để làm pháp bảo trấn giữ đạo 
trường. Lưu truyền Kinh Pháp Bảo Đàn cùng hiển dương 
pháp môn Thiền đốn ngộ, cũng đều là việc hưng long Phật 
pháp Tam bảo, và đây cũng là những điều xác thực làm lợi 
ích chúng sanh. 
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 Vào lúc 
nửa đêm ngày 
mồng ba tháng 
tám năm Khai 
Nguyên thứ 
mười (722), 
trong chùa Bảo 
Lâm đột nhiên 
có tiếng dây 
xích sắt kéo lê 
trong tháp, mọi 
người trong 
chùa choàng 
dậy chạy ra thì 
thấy có một 
người mặc tang 
phục đang từ 
trong tháp chạy 
ra. Đại chúng 
vội vàng chạy 
vào trong tháp 
thì thấy nơi cổ 

của di thể Lục tổ có vết đao chém, bèn đem việc này báo 
cáo lên quan phủ. Sự kiện này đã làm kinh động mọi người 
trong vùng. Quan huyện Dương Khoản, thứ sử Liễu Vô 
Thiêm bèn hạ lệnh giải quyết vụ án này nhanh chóng. Sau 
vài ngày, quan quân bắt được một người ở thôn Thạch 
Giác tên Trương Tịnh Mãn, giải lên quận Thiều Châu thẩm 
vấn. Tịnh Mãn bèn khai: 
 - Tôi là người huyện Lương ở Nhữ Châu, lúc ở chùa 
Khai Nguyên ở Hồng Châu nhận số tiền hai chục ngàn từ 
một nhà sư Triều Tiên tên Kim Đại Bi, ông ấy muốn tôi đi 
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trộm thủ cấp của Lục tổ để đem về Triều Tiên cúng dường. 
Tôi vì đang cần tiền để nuôi gia đình thành thử đã nhận lời. 
 Thứ sử Liễu Vô Thiêm sau khi nghe xong, chưa vội 
ra phán quyết, bèn tự mình đi đến Khúc Khê, thỉnh cầu vị 
sư giữ tháp là Lịnh Thao cho biết ý kiến. Ngài Lịnh Thao 
nói: 
 - Nếu theo phép nước, đáng lẽ phải phán tội tử hình, 
nhưng cửa Phật từ bi, huống chi người chủ mưu chỉ muốn 
thỉnh về để cúng dường, cho nên cũng không thể cho rằng 
họ phạm tội cực ác, thôi thì tha cho họ vậy! 
 Liễu Vô Thiêm nghe xong vô cùng ca ngợi lòng từ 
bi khoan thứ của Phật giáo, bèn phóng thích phạm nhân. 
Điều này ứng nghiệm với lời tiên tri của Lục tổ. 
 Năm Thượng Nguyên thứ nhất (760), đời Đường 
Túc Tông, nhà vua phái sứ giả đến Tào Khê nghinh thỉnh y 
bát của Lục tổ về cung cúng dường. Mãi đến ngày năm 
tháng năm, năm Vĩnh Thái thứ nhất (765), đời Đường Đại 
Tông, vua Đại Tông nằm mộng thấy Lục tổ đến yêu cầu trả 
lại y bát. Vào trưa ngày bảy tháng năm, nhà vua hạ lệnh 
cho thứ sử Thiều Châu là Dương Giam nói: 
 - Trẫm nằm mộng thấy thiền sư Huệ Năng đến đòi y 
bát, cho nên hiện nay phái Trấn quốc đại tướng quân Lưu 
Sùng Cảnh cung kính hộ tống y bát trở về Tào Khê. Ông 
cần phải đúng như pháp an trí tại chùa Bảo Lâm, và cũng 
cung thỉnh đại chúng trong chùa phải khéo giữ gìn, không 
để thất lạc. 
 Sau đó, mặc dù y bát bị kẻ gian trộm đi, nhưng 
chẳng bao lâu lại tìm được, như vậy trước sau cả thảy bốn 
lần. 
 Đời Đường Hiến Tông, triều đình phong húy hiệu 
Lục tổ là Đại Giám Thiền Sư, phong tháp của ngài hiệu là 
Nguyên Hòa Linh Chiếu.   
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 Vào thời Triệu Khuông Dẫn lập nhà Tống, đã từng 
đem quân đến bình định vùng Nam Hải. Đối thủ của Triệu 
Khuông Dẫn là Lưu Dụ bị đại bại, tàn quân của ông ta tẩu 
tán khắp nơi, kết quả là chùa tháp của Lục tổ cũng bị thiêu 
rụi. Rất may di thể của ngài được các vị giữ tháp bảo trì 
nguyên vẹn, không chút tổn hoại.  
 Lúc vua Tống Thái Tông lên ngôi, rất tôn sùng 
Thiền tông, hạ chiếu trùng tu tháp của Lục tổ thành bảy 
tầng, lại phong húy hiệu cho Lục tổ là Đại Giám Chân 
Không Thiền Sư. 
 Năm Thiên Thánh thứ mười đời Tống Nhân Tông 
(1032), triều đình chuẩn bị xa giá trang nghiêm nghinh 
thỉnh di thể và y bát của Lục tổ vào cung cúng dường, lại 
phong húy hiệu cho ngài là Đại Giám Chân Không Phổ 
Giác Thiền Sư. 
 Đời Tống Thần Tông lại phong húy hiệu là Đại 
Giám Chân Không Phổ Giác Viên Minh Thiền Sư. 
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Lời bạt 
 
 
 Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, bộ pháp ngữ tinh tủy 
đầu nguồn của dòng Thiền đốn ngộ, đã gợi niềm cảm hứng 
khích lệ cho bao nhiêu thế hệ học Phật. Người học Phật dù 
thuộc về tông phái nào cũng đều công nhận rằng Thiền 
tông là bảo tàng phát sanh rất nhiều tư tưởng đặc thù của 
Phật giáo Đông phương. 
 Lục tổ Huệ Năng, một vị Bồ tát bậc cao thị hiện 
trong dáng dấp một người miền sơn dã, đã minh chứng cho 
chúng ta, những người học Phật, tư tưởng bình đẳng tuyệt 
đối của Phật giáo Đại thừa: Phật tánh không phân biệt Bắc 
Nam, chủng tộc, tuổi tác, dòng dõi, học vấn, v.v… Sự thị 
hiện của Ngài đã thể hiện rõ ràng những lời dạy bàng bạc 
của đức Bổn Sư cũng như của tất cả chư Phật trong những 
kinh điển Đại thừa, như Bát Nhã, Duy Ma Cật, Thắng Man, 
Thủ Lăng Nghiêm, và nhiều kinh điển khác. Những lời dạy 
của Lục tổ, dựa trên văn tự nhưng không vướng mắc vào 
văn tự, có một năng lực tuyệt vời, với tác dụng vi diệu 
nâng cao cái nhìn của hành giả, từ cái nhìn của một phàm 
phu đến cái nhìn của một thánh nhân. 
 Người dịch, tuy biết rằng bản kinh Pháp Bảo Đàn  
đã nhiều lần được các vị tôn túc phiên dịch sang tiếng Việt, 
nhưng vì lòng kính ngưỡng và sùng mộ một bậc đại cao 
tăng vì pháp quên thân, đã không ngần ngại bỏ nhiều công 
sức, với một hoài bảo duy nhất là làm phong phú thêm cho 
kho tàng văn hóa Phật giáo Việt nam, và hơn nữa, hy vọng 
bản dịch này, với một giọng văn bình dị dễ hiểu, không 
quá câu nệ vào kinh văn, sẽ đem đến cho người đọc một 
cảm nhận nhẹ nhàng, thanh thoát. 
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Phương Danh Ấn Tống 
 
NS. Chúc Phước      
NS. Thích Nữ Như Như     
Diệu Thủy & Hoằng Lan     
Hạnh Châu        
Hạnh Lâm, Tín Đinh, Brianna Đinh    
Hạnh Liễu         
Hoằng Chi, Hoằng Phi      
Hồng Ngân         
Hương Nguyễn        
Lý Sở Ngọc         
Lư Hồng Liên PD Hoằng Liên      
Lư Lễ Cường         
Nguyên Trúc         
Nguyễn Thùy Trang Jenny, Lâm Tú Hà       
Phổ An, Phổ Huệ, Phạm Hiếu Thuận    
Phước Ngọc         
Quán Diệu         
Quán Hạnh         
Quán Minh         
Quán Nghiêm         
Quán Tướng         
Thân An         
Thân Mai         
Trần Thị Kim Hương      
Trần Thu Quang        
Tuệ Hương         
Từ Kim Anh         
 
Quý vị thí chủ trên đây cùng với gia đình quyến thuộc đóng góp 
tịnh tài để ấn tống kinh điển. Xin hồi hướng công đức cầu 
nguyện Phật pháp hưng long, Pháp luân thường chuyển, mưa 
hòa gió thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh 
an lạc. 
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Nguyện đem công đức này. 
Hướng về khắp tất cả. 
Đệ tử và chúng sanh. 

Đều trọn thành Phật đạo. 
 
 

• Hoằng Chi & Hoằng Phi xin hồi hướng công đức cho 
Justin Phạm (PD Hoằng Nhơn) và Ryan Phạm (PD 
Hoằng Hải) 

 
 
 
 
Cẩn bạch: Nếu phương danh ấn tống còn thiếu sót, xin quý 
vị đàn na niệm tình tha thứ. 
 
 
  


