NGỮ LỤC BỒ ĐỀ ĐẠT MA
Nguyên Hảo (Thị Giới) dịch

LỜI MỞ ĐẦU
Nền tảng của Phật giáo Việt Nam là Thiền. Thiền sư Tỳ Ni Da Lưu Chi đắc
Pháp với Tam Tổ Tăng Xán là người đầu tiên truyền Thiền vào Việt Nam và
lập nên phái thiềnTỳ Ni Đa Lưu Chi. Và thông điệp Thiền đã được Tổ Bồ Đề
Đạt Ma đem vào Trung Hoa, truyền qua Huệ Khả, qua Tăng Xáng... để rồi
đâm hoa kết trái nhanh chóng trong nhiều quốc độ trong đó có Việt Nam.
Do đó viêc dịch cuốn Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma ra Việt ngữ không phải là việc
dư thừa. Duy có một điều đây là một việc làm quá táo bạo ví như có một
người muốn về trên Yên Tử mang xuống nhân gian một mảnh mây trời.
Chúng tôi cũng nghĩ rằng dịch các tác phẩm Phật giáo là một trong những
đóng góp vào tương lai Phật giáo cũng như đất nước. Chúng ta đã có một gia
tài vô giá đó là Phật giáo Việt Nam với truyền thống Thiền. Ngày xưa cha
ông chúng ta đã xây dựng một đất nước vinh quang trong ánh sáng Thiền...
Khởi sự và Cứu cánh của Phật giáo là nhìn thấy thực tại. Thiền là phương
pháp để nhìn thấy tực tại. Nhìn thấy thực tại để thấy rằng sóng không ngoài
nước, để tự tại hơn giữa cuộc đời, để yêu thương chân thật hơn, và có xắn
áo ra chơi giữa chợ đời thì cũng với một lòng vị tha vô ngã.

Vì vậy chúng tôi không mong tác phẩm này sẽ cung cấp thêm một số kiến
thức về Thiền, về Phật giáo cho người đọc.
Quyển sách này gồm bốn luận của Bồ Đề Đạt Ma là: Đại Thừa Nhập Đạo Tứ
Hạnh Quán, Huyết Mạch Luận, Ngộ Tánh Luận và Phá Tướng Luận. Nhiều
học giả đồng ý rằng Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh Quán là do chính Bồ Đề
Đạt Ma truyền dạy, còn ba luận kia là do người đời sau viết ra. Sau khi
những động Đôn Hoàng được khai quật người ta biết chắc rằng dù những
luận trên nếu không do Bồ Đề Đạt Ma trực tiếp dạy thì cũng do những đồ đệ
rất gần của ngài viết ra vào thế kỷ thứ bảy và thứ tám. Dù sao những luận
này cũng không ra ngoài dòng huyết mạch của Bồ Đề Đạt Ma: Đó là dòng Tổ
Sư Thiền. Pháp yếu của Tổ Sư Thiền do Tổ sư Đạt Ma truyền bao hàm trong
bài kệ sau đây:
Tổ sư Đạt Ma,
Từ Tây qua đây,
Chẳng vướng danh ngôn,
Không dựa tu chứng.
Chỉ thẳng vào tâm,
Thấy tánh thành Phật.
(Đạt Ma Tổ Sư,
Tây lai thử độ,
Bất thiệp danh ngôn,
Bất lập tu chứng.
Duy trực chỉ nhân tâm,
Kiến tánh thành Phật.)
(Thành Như Cổ Sơn Văn Lục)
Pháp môn Tổ Sư Thiền này khác với pháp môn Thiền chỉ y theo kinh giáo, tu
tĩnh tâm, khán tịnh. Bồ Đề Đạt Ma dạy vượt qua ngôn ngữ, lấy Trí tuệ tánh
Không chặt đứt mọi phân biệt đối đãi, mọi vọng niệm, mọi vướng mắc ràng
buộc.
Theo truyền thống Tổ Sư Thiền, pháp môn này không phải do Bồ Đề Đạt Ma
khởi xướng, mà được chính đức Phật truyền dạy. Trong Pháp hội Linh Sơn,
một hôm đức Phật dạy: "Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm,
Thực Tứớng Vô Tướng, Vi Diệu Pháp Môn (Vấn Phật Quyết Nghi Kinh), nay
giao lại cho Ma Ha Ca Diếp." Và pháp môn này truyền đến Bồ Đề Đạt Ma.
Trong dòng sông lớn này, bao nhiêu vị nhục thân Bồ Tát đã xuất hiện, vô số
chúng sanh được độ thoát, vô số con người ra khỏi khổ đau, và nhiều xã hội,
thời đại được thái bình hạnh phúc.

Bản dịch này chắc chắn còn nhiều sai sót. Do đó chúng tôi có in thêm bản
Hán văn và phần âm Hán để quý vị độc giả đối chiếu. Xin quý vị độc giả
lượng thứ và mong trong tương lai có nhiều bản dịch hoàn hảo hơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

NGÀI BỒ ĐỀ ĐẠT MA
Theo truyền thống Thiền tông, vào thế kỷ thứ năm, ngài Bồ Đề Đạt Ma vào
Trung Hoa để dạy Thiền. Cho đến ngày nay, có một số học giả vẫn nghi ngờ
về sự hiện hữu của Bồ Đề Đạt Ma, cũng như họ đã từng nghi ngờ về sự hiện
hữu của đức Thích Ca Mâu Ni và vua A Dục trước khi những chỉ dụ của vị vua
huyền thoại nầy được các nhà khảo cổ tìm thấy và giải mã.
Một ngàn năm trăm năm là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với
chúng ta, nhưng một ngàn năm trăm năm đó chẳng qua chỉ là một cái phẩy
tay áo trên núi cao của vị tôn sư. Và Thiền đã thật sự đến với thế gian, với
loài người.
Bồ Đề Đạt Ma ra đời vào khoảng năm 440 tại Kanchi, thủ đô của vương quốc
Pallava ở miền Nam Ấn Độ. Ngài thuộc dòng Bà La Môn, là hoàng tử thứ ba
con vua Simhavarman (Hương Chí). Từ trẻ, Ngài đã hâm mộ đạo Phật và về
sau thọ Pháp với ngài Prajnataja, vị Tổ thứ hai mươi bảy trong dòng Thiền,
khi vị nầy đến viếng nhà vua. Chính ngài Prajnataja khuyên Bồ Đề Đạt Ma
sang truyền Phật Pháp ở Trung Hoa. Lúc bấy giờ đường lục địa mất an ninh
nên Bồ Đề Đạt Ma đã đi thuyền và vào miền Nam Trung Hoa.
Theo sách Truyền Đăng Lục của Đạo Nguyên, sau ba năm lênh đênh trên
biển, Bồ Đề Đạt Ma vào đến miền Nam Trung Hoa vào năm 527 A.D. Vua
Lương Vũ Đ ế mời Ngài vào cung hỏi đạo, Bồ Đề Đạt Ma dùng phương tiện
hiển bày giáo lý Đ ốn Ngộ nhưng vua không hiểu. Cuộc đối đáp được ghi lại
như sau:
Vua Lương Vũ Đế hỏi: “Thế nào là Thánh đế đệ nhất nghĩa?”
Đáp: “Rỗng không không Thánh.”
Hỏi: “Trước mặt trẫm là ai vậy?”
Đáp: “Không biết.”

Lại hỏi: “Trẫm từ khi nối ngôi vua đến nay chuyên giúp người, cứu thế, chép
kinh, tạo tượng, được công đức gì?”
Đáp: “Không có một chút công đức.”
Vua nói: “Vì sao không có công đức?”
Đáp: “Chỉ được quả nhỏ trong chốn trời người, đó là nhân hữu lậu như hình
theo hình, tuy có nhân lành, không phải tướng chân thật.”
Hỏi: “Thế nào là công đức chân thật?”
Đáp: “Trí thanh tịnh tròn đầy rỗng lặng. Công đức ấy không thể lấy việc thế
gian mà cầu.”
(Nhĩ thời Vũ Đế vấn: Như hà thị Thánh đế đệ nhất nghĩa?
Sư viết: Khuếch nhiên vô Thánh.
Đế viết: Đối trẫm giả thùy?
Sư viết: Bất thức.
Hựu vấn: Trẫm tự đăng cửu ngũ dĩ lai, đ ộ nhân, tạo thế, sao kinh, hữu hà
công đức?
Sư viết: Vô công đức.
Đế viết: Hà dĩ vô công đức.
Sư viết: Thử thị nhân thiên tiểu quả, hữu lậu chi nhân, như h
ình tùy hình,
tuy hữu thiện nhân, phi thị thực tướng.
Vũ Đế vấn: Như hà thị thật công đức?
Sư viết: Tịnh trí diệu viên, thể tự không tịch. Như thị công đức, bất dĩ th ế
cầu.)
(Tổ Đưởng Tập)
Bồ Đề Đạt Ma biết nhân duyên chưa đủ, ngài bí mật vượt sông Dương Tử,
tương truyền trên một nhành lau. Cũng theo truy ền thuyết, Ngài lên ngọn
Thiếu Thất cách chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn khoảng một dặm để ngồi
“Bích Quán” chín năm.

Theo sách Truyền Đăng Lục của Đạo Nguyên, Bồ Đề Đạt Ma mất vào ngày 5
tháng 10 năm 536 do một vị tu sĩ vì ganh t ỵ ám hại bằng thuốc độc. Theo
Tục Cao Tăng Truyện của Đạo Tuyên, Bồ Đề Đạt Ma mất trên bờ sông Lô.
Cũng theo Đạo Tuyên, ba năm sau khi Bồ Đạt Ma mất, một vị sứ thần đã
gặp Ngài trong vùng núi Trung Á. Ngài vác trên vai cây gậy có treo một
chiếc dép, nói rằng Ngài đang đi về Thiên Trúc. Các tăng sĩ nghe tin nầy, đào
mộ Ngài và thấy chỉ còn một chiếc dép trong quan tài.
Bồ Đề Đạt Ma được coi là người đầu tiên truyền Thiền vào Trung Hoa.
Phương pháp và giáo ý
l mà B ồ Đề Đạt Ma dạy cho môn đồ cũng vẫn là con
đường nhận ra bản tâm để thành Phật. Nhưng với Bồ Đề Đạt Ma, Thiền - hay
sự sống trong mỗi khoảnh khắc - với Phật là một, Phật với Tâm – Bình
Thường Tâm – không hai. Thay vì dạy môn đồ lắng trong tâm thức, Ngài chỉ
cho họ “nhìn thấy” một hòn đá, một nhành lau trôi trên sông, một chiếc dép
lẽ không mang… Và vì vậy Bồ Đề Đạt Ma được coi như một ngọn đèn thắp
sáng từ nụ cười của Ngài Ma Ha Ca Diếp trước cành hoa Phật đưa lên, để
thắp sáng mãi những ngọn đèn khác về sau.
Vả lại, trước khi Bồ Đề Đạt Ma vào Trung Hoa, Phật giáo ở đây chỉ chú trọng
nhiều vào nghiên cứu, giảng luận kinh điển. Đại Thừa Bích Quán do Ngài
truyền dạy lấy thiền quán thực tiễn làm tinh yếu tu học. Bích Quán không
phải là một loại “thiền chết” như có người hiểu là ngồi quay mặt vào vách.
Bích Quán là dừng tâm trong chỗ “không thấy có mình có người, phàm thánh
là một, không phân biệt, tịch diệt vô vi.” Đó là “an tâm,” lập mệnh.
Huệ Khả đến cầu an tâm, an tâm là mục đích của Bích Quán. Và chỉ khi đến
với Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả mới được “an tâm.” Đó là sứ mệnh của Thiền mà
Bồ Đề Đạt Ma đem đến cho thời đại.
Khi Bồ Đề Đạt Ma đến Đông Kinh, có một vị sư tên Thần Quang đi theo xin
thờ làm thầy. Thần Quang là đại biểu cho mẫu người trí thức thời bấy giờ.
Thần Quang trước đã nghiên c ứu thâm sâu triết lý Lão Trang và Khổng, về
sau không thỏa mãn và trở về nghiên cứu Phật giáo. Ông là người uyên bác,
học rộng hiểu nhiều nhưng tâm vẫn bất an. Mỗi khi Thần Quang hỏi Pháp,
Bồ Đề Đạt Ma đều không trả lời.
Thần Quang tự nhủ: “Người xưa vì cầu Pháp có thể đập đầu rơi tủy, cắt máu
họa tượng, xả tóc che bùn, thí thân cho cọp. Người xưa như vậy sao ta lại
tiếc thân?” Rồi đứng suốt đêm ngoài trời mưa tuyết.
Sáng hôm sau, Bồ Đề Đạt Ma thấy vậy, hỏi: “Ngươi đứng ngoài tuyết muốn
cầu việc gì?”

Thần Quang rơi lệ thưa: “Nguyện xin Hòa Thư ợng mở cho con đường mưa
móc, rộng độ quần sanh.”
Sư nói: “Trí tuệ cao tột của chư Phật phải trải qua vô số kiếp tu hành. Người
tâm ý nhỏ hẹp không thể đạt được.”
Thần Quang nghe nói tự chặc cánh tay trái đặt trước mặt Sư.
Sư bảo Thần Quang: “Chư Phật và Bồ tát cầu Pháp không lấy thân làm thân,
không lấy tánh mệnh làm tánh mệnh. Ngươi chặc tay cầu Pháp là một việc
làm xứng đáng.” Rồi đổi tên Thần Quang thành Huệ Khả.
Huệ Khả thưa: “Xin Hòa thượng an tâm.”
Sư bảo: “Đưa tâm ra đây, ta sẽ vì ngươi mà an cho!”
Thưa: “Con tìm tâm không được.”
Sư bảo: “Tìm được là tâm của ngươi chăng? Ta đã vì ngươi mà an tâm cho
rồi.”
Sư lại hỏi Huệ Khả: “Ta đã vì ngươi mà an tâm cho rồi, thấy chăng?”
Huệ Khả nghe xong đại ngộ, nói: “Ngày nay mới biết rằng tất cả các pháp từ
xưa đều vốn rỗng lặng; ngày nay mới biết rằng bồ đề vốn chẳng xa xôi. Vì
vậy Bồ tát không động niệm mà đến bờ Bát Nhã, khôngđ ộng niệm mà
chứng Niết Bàn.”
Sư bảo: “Đúng vậy! đúng vậy!”
Huệ Khả lại hỏi: “Pháp của Hòa Th
ư ợng có ghi chép bằng văn tự hay
không?”
Sư đáp: “Pháp của ta lấy tâm truyền tâm, không lập văn tự.”
(Tổ Đường Tập)
Thiền của Bồ Đề Đạt Ma cũng g ọi là Tổ Sư Thiền để phân biệt với Như Lai
Thiền. Sự phân biệt nầy được đề cập trong cuộc vấn đáp giữa Bồ Đề Đạt Ma
và Thái thú Dương Diễn như sau:
Thái thú Dương Diễn hỏi: “Ở các nước Thiên Trúc bên phương Tây, người
được truyền Pháp được gọi là Tổ, tôi chưa rõ ý n ầy, xin hỏi nghĩa như th ế
nào?”

Sư đáp: “Thấu rõ căn b ản Phật Tâm không một chút lầm lẫn, tu và hiểu
tương ưng, gọi là Tổ.”
Lại hỏi: “Chỉ như vậy hay còn gì khác nữa?”
Sư đáp: “Thấu rõ Tâm người thì biết khắp xưa nay, không bỏ có không, cũng
không bám giữ. Không hiền không ngu, không mê không ngộ. Nếu thấu
được việc đó thì gọi là Tổ.”
Dương Diễn lại hỏi: “Đệ tử từ lâu trong chốn ác nghiệp, không gần gũi người
trí thức để tỏ lòng cung kính, bị chút trí huệ nhỏ trói buộc hóa ra ngu mê
nên không tỏ ngộ được đạo. Nguyện xin Sư chỉ bày Đạo lớn, thông đạt Tâm
Phật, tu hành dụng tâm. Xin hỏi thế nào gọi là Pháp Tổ?”
Sư nói kệ như sau:
Không thấy việc ác mà hiềm ghét,
Không quán việc thiện mà ham theo,
Không bõ chỗ ngu mà cầu hiền,
Cũng không bõ mê để cầu ngộ.
Đạt đạo lớn siêu việt suy lường,
Thông Tâm Phật ra ngoài đo đếm,
Không ở trong phàm cùng Thánh,
Siêu nhiên gọi đó là Tổ.
(Diệc bất đồ ố nhi sanh hiềm, diệc bất quán thiện nhi sanh thố;
Diệc bất xả ngu nhi cận hiền, diệc bất tha mê nhi tựu ngộ.
Đạt đại đạo hề quá lượng, thông Phật Tâm hề xuất độ;
Bất dữ phàm Thánh đồng triền, siêu nhiên danh chi viết Tổ.)
(Tổ Đường Tập).

1. BỐN QUÁN HẠNH VÀO ĐẠO CỦA ĐẠI THỪA
Muốn vào Ðạo có nhiều đường, tóm lại không ra ngoài hai đường: Lý Nhập
và Hạnh Nhập.
Lý Nhập là thực hành theo giáo lý mà bư ớc vào cội nguồn của đạo. Tin sâu
rằng các loài hàm sinh đều cùng một chân tánh, chỉ do khách trần (1), vọng
tưởng che khuất nên không hiển lộ. Nếu rời hư dối mà trở về nơi chân thật,
dừng lại trong bích quán, không thấy có mình có ngư ời, phàm thánh là một,

vững chắc không dời, cũng không theo ch ữ nghĩa. Ðó là hợp với lý, không
phân biệt tịch diệt vô vi, gọi là lý nhập.
Hạnh Nhập có bốn hạnh. Tất cả những hạnh khác cũng đ ều nhập cả vào
bốn hạnh này. Bốn hạnh đó là gì? Th ứ nhất là Báo Oan Hạnh, thứ hai là Tùy
Duyên Hạnh, thứ ba là Vô Sở Cầu Hạnh, và thứ tư là Xứng Pháp Hạnh.
Báo Oan Hạnh: người tu đạo lúc gặp khổ, nên tin nghĩ r ằng mình từ trong
vô số kiếp xưa, bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi theo các pháp hữu vi, khởi nhiều
oan ghét, tội lỗi rất nhiều. Ngày nay tuy không lầm lỗi, nhưng chính là cái tai
họa tạo ra trước kia của mình. Khi ác nghiệp chín, không có trời, không có
người nào có thể thấy trước. Nay mở tâm nhận chịu, không than thở. Kinh
dạy: "Gặp khổ không buồn. Vì sao thế? Hiểu rõ vậy." Hiểu như thế, thì tương
ưng với lý. Lấy oan mà tăng tiến đạo hạnh, nên gọi là Báo Oan Hạnh.
Tùy Duyên Hạnh: Chúng sanh không phải do chính mình làm chủ mà do
duyên nghiệp chuyển hóa. Cảm nhận khổ vui đều do duyên sinh. Nếu được
quả báo tốt đẹp vinh dự vân vân, đó là do nhân quá khứ cảm nên, ngày nay
có được, khi duyên hết thì trở lại hoàn không. Có gì mà vui khiđư ợc? Ðược
mất theo duyên, tâm không thêm bớt. Gió vui không động, thầm thuận nơi
đạo. Ðó là Tùy Duyên Hạnh.
Vô Sở Cầu Hạnh: Người đời ở trong cơn mê dài, dẫy đầy sự tham trước, gọi
là có cầu. Người trí giác ngộ sự thật, ngược lại thế tục, an tâm nơi vô vi,
thân thuận theo sự biến chuyển. Vạn vật đều là không, không có chỗ để
ham muốn. Công đức và hắc ám thường đuổi theo nhau. Ba cõi ở lâu như
trong nhà lửa. Có thân tất khổ, chẳng ai được an ổn. Hiểu rõ chỗ này thì sẽ
bỏ được mọi thứ, dừng lại vọng tưởng, không còn cầu mong. Kinh dạy: "Có
cầu tất có khổ, không cầu được vui." Khi không cầu mong, đó thật là tu đạo.
Xứng Pháp Hạnh: Lý thể các pháp tự tánh thanh tịnh. Trong đó, mọi vật
đều là không, không nhiễm, không trước, không chủ, không khách. Kinh
dạy: "Pháp không chúng sanh, nên lìa chúng sanh cấu, pháp không có ngã,
nên lìa ngã cấu." Người trí nếu tin hiểu lý này, có thể thuận với Phật Pháp
mà tu hành. Bản thể của pháp là không, nên xả thí thân mạng, tài sản mà
tâm không luyến tiếc. Hiểu rõ ba không, không nương không bám, d ẹp dần
trần cấu, giáo hóa chúng sanh mà không mắc vào hình ưt ớng. Ðó là tự
hành, mà lại có thể lợi người, lại có thể trang nghiêm đạo Bồ Ðề. Hạnh bố thí
với năm hạnh khác (sáu ba la mật) cũng đều đầy đủ. Giải trừ vọng tưởng, tu
hành lục độ (2), nhưng không thấy chỗ tu, gọi là Xứng Pháp Hạnh.
Chú thích:
(1) Khách trần: Bụi bặm từ bên ngoài. Theo Kinh Lăng Nghiêm, khách trần
là những thứ từ bên ngoài tác dụng vào tâm thức chúng ta.
(2) Lục độ: 1/ Bố thí, 2/ Trì giới, 3/ Nhẫn nhục, 4/ Tinh tấn, 5/ Thiền định,
6/ Trí Huệ.

2. HUYẾT MẠCH LUẬN
Ba cõi (1) hổn độn cùng về một tâm. Phật trước Phật sau lấy tâm truyền
tâm, không dựa vào văn tự.
Hỏi: Nếu không dựa vào văn tự, lấy gì hiểu được tâm?
Ðáp: Ông hỏi ta, đó là tâm ông. Ta trả lời ông, đó là tâm ta. Nếu ta không có
tâm, làm sao trả lời ông được? Nếu ông không có tâm, ông làm sao hỏi
được? Từ vô thỉ kiếp đến nay, những vận động lớn nhỏ trong mọi lúc, mọi
nơi đều là tâm ông, đều là Phật ông. Tâm chính là Phật cũng l ại như vậy.
Ngoài tâm đó ra, rốt không có Phật nào chứng được. Bỏ tâm mà tìm Bồ Ðề
(Trí Tuệ) và Niết Bàn (giải thoát) ở bên ngoài thì không thể được. Tự Tánh
(2) chân thật, là pháp không có nhân quả, đó là nghĩa c ủa Tâm. Tâm là Niết
Bàn. Nếu cho rằng ngoài tâm có thể tìm thấy Phật và Bồ Ðề, thật không có
chỗ đó. Phật và Bồ đề ở chỗ nào? Ví như có người lấy tay nắm bắt hư không
phỏng có được không? Hư không chỉ có tên gọi, cũng không tướng mạo, cầm
không được, thả không được, nên không thể nắm bắt hư không. Bỏ tâm mà
tìm Phật bên ngoài thì không bao giờ tìm được. Phật chính nơi tâm mà được,
cớ sao lại bỏ tâm mà tìm Phật bên ngoài? Phật trước Phật sau chỉ nói tâm
này. Tâm chính là Phật, Phật chính là tâm, ngoài tâm không có Phật, ngoài
Phật không có tâm. Nếu cho rằng ngoài tâm có Phật, Phật ở chỗ nào? Ngoài
tâm đã không có Phật, sao lại khởi tâm thấy Phật. Ði theo sự lừa dối, không
thấu được tâm mình, bị sự vật vô tình ở bên ngoài làm chủ, mất hết tự do.
Nếu không tin như thế thì chỉ lừa dối mình một cách vô ích, đó không phải là
lỗi của Phật.
Chúng sinh điên đảo, không tỉnh biết tâm mình là Phật. Nếu biết tâm mình là
Phật thì không theo bên ngoài mà tìm Phật. Phật không độ Phật, đem tâm
tìm Phật thì chẳng biết Phật, chỉ theo bên ngoài mà tìm Phật, đó là chẳng
biết tự tâm là Phật. Cũng không có việc đem Phật mà lễ Phật, không có việc
dùng tâm mà niệm Phật. Phật không tụng Kinh, Phật không giữ giới, Phật
không phạm giới. Phật không giữ, không phạm, cũng không t ạo việc lành
việc dữ.
Nếu muốn tìm Phật, cần phải thấy Tánh (3). Người thấy Tánh là Phật. Nếu
không thấy Tánh, niệm Phật, tụng Kinh, ăn chay, giữ giới cũng đều là những
chuyện vô ích. Niệm Phật thì được hưởng quả báo tốt, tụng Kinh được thông
minh, giữ giới được sinh cõi trời, bố thí được hưởng phước, còn dùng đ ể tìm
Phật thì trọn không thể được.
Nếu tự mình không thấu rõ, nên tìm gặp bậc thiện trí thức để trừ cho xong
cái nền móng của sinh tử. Người không thấy Tánh thì không thể gọi là thiện
trí thức. Nếu không thấy Tánh thì dù có giảng được mười hai bộ Kinh cũng
không khỏi sinh tử luân hồi (4), chịu khổ trong ba cõi không có ngày ra. Xưa
có vị tỳ kheo (5) tên là Thiện Tinh tụng thuộc mười hai bộ Kinh cũng không

thoát khỏi luân hồi cũng do không th ấy Tánh. Thiện Tinh mà còn như v ậy,
người ngày nay giảng được năm ba bản Kinh Luận lại cho đó là Phật Pháp thì
thật là mê mờ. Nếu không biết được tự tâm, giảng giải văn thư suông thì ch ỉ
là vô dụng.
Muốn tìm Phật cần phải thấy Tánh. Tánh tức là Phật. Phật là người tự tại,
người không để tâm, không tạo tác. Nếu không thấy Tánh, suốt ngày lang
bang đuổi theo bên ngoài mà tìm kiếm, tìm mãi cũng không thấy được Phật.
Tuy không một vật có thể được, nhưng nếu muốn thấu rõ cũng c ần tìm gặp
bậc thiện trí thức, đem hết lòng khổ cầu làm cho tâm hiểu thấu. Sống chêt
là việc lớn, không nên luống để trôi qua, tự lừa dối chẳng ích gì. Giả như có
trân bảo nhiều như núi, quyến thuộc như cát sông Hằng, mở mắt thì thấy,
nhắm mắt làm sao thấy được? Cho nên biết rằng các pháp hữu vi (6) đều
giống như huyễn mộng. Nếu không gấp tìm Thầy, bỏ uổng một đời. Dù rằng
Phật Tánh vốn sẵn, nếu không nhờ Thầy rốt cuộc cũng không thấu rõ. Người
không Thầy mà ngộ, trong vạn người khó tìm đư ợc một. Nếu tự mình hội đủ
nhơn duyên mà rõ đư ợc ý Thánh nhân không nhờ học hỏi bậc thiện trí thức,
đó là người mới sinh đã biết, là bậc đã vượt qua sự học rồi vậy (vô học). Nếu
chưa ngộ giải, nên khổ công tham học, nhờ sự dạy dỗ mà được ngộ.
Người chưa ngộ cho rằng không học cũng đ ắc thì chẳng khác người mê,
không biết phân biệt đen trắng, nói càng là lời dạy của Phật, chỉ là chê Phật,
bài Pháp. Những hạng như vậy, nói Pháp như mưa, thảy đều là lời ma,
không phải lời Phật, thầy là vua ma, trò là dân ma. Ngư ời mê chịu chúng sai
khiến không biết là mình rơi vào bi ển sinh tử. Những người không thấy Tánh
dối xưng là Phật, những chúng sanh đó là những đại tội phạm, lừa dối hết
thảy những chúng sanh khác đi vào cõi ma. Nếu không thấy Tánh có giảng
được mười hai bộ Kinh, thảy đều là lời ma, là họ hàng nhà ma, không phải
đệ tử nhà Phật. Ðã không phân rõ đen trắng, nhờ vào đâu mà khỏi sinh tử!?
Thấy được Tánh là Phật, không thấy Tánh là chúng sanh. Nếu rời tánh chúng
sanh, không có Tánh Phật nào bên ngoài. Phật hiện tại ở chỗ nào? Tánh
chúng sanh tức là Tánh Phật vậy. Ngoài Tánh không có Phật. Phật tức là
Tánh. Ngoài Tánh này ra, không có Phật, ngoài Phật không có Tánh.
Hỏi: Nếu không thấy Tánh, niệm Phật, tụng Kinh, bố thí, giữ giới, tinh tấn,
rộng làm việc phúc, có thành Phật được không?
Ðáp: Không được.
Hỏi: Tại sao không được?
Ðáp: Chỉ được chút ít, những pháp hữu vi đó đều là pháp nhân quả, pháp
thọ báo, pháp luân hồi, sinh tử còn không thoát, làm sao thànhđư ợc Phật
Ðạo? Muốn thành Phật phải thấy Tánh. Nếu không thấy Tánh, bao nhiêu lời
nói nhân quả đều là ngoại đạo. Nếu là Phật thì không theo pháp ngoại đạo.
Phật là người không có nghiệp nên không có nhân quả, nếu nói rằng Phật có
pháp đạt được dù chút xíu, cũng là báng Phật. Cứ vào đâu mà đắc thành? Dù

chỉ trụ trước vào một tâm, một khả năng, một sự hiểu, một sự thấy, Phật
cũng không có.
Phật cũng không gi ữ không phạm, Tâm Tánh vốn rỗng không, cũng không
dơ không sạch. Các Pháp không có tu, không có chứng, không nhân không
quả. Phật không giữ giới, Phật không làm lành, Phật không tạo ác, Phật
không tinh tấn, Phật không giải đãi. Phật là người không tạo tác. Lấy tâm trụ
trước mà thấy Phật thì không thể thấy. Phật không phải là Phật, đừng tìm
kiến giải về Phật. Nếu không hiểu nghĩa này, dù ở nơi nào, lúc nào cũng đ ều
không rõ được bản tâm.
Nếu không thấy Tánh mà cho rằng mình trong mọi lúc thực hành hạnh
không tạo niệm tưởng là người có tội lớn, là người ngu si, rơi vào trong cái
không vô ký (7), ngây ngất như người say, không phân tốt xấu. Nếu muốn
theo tu pháp vô tác, trước phải thấy Tánh, sau mới dừng các tưởng nghĩ.
Nếu không thấy Tánh mà thành được Phật Ðạo là chuyện không có. Có người
cho rằng không có nhân quả, hung hăng tạo nghiệp ác, nói xằng rằng vì hết
thảy vốn không, nên tạo ác không có lỗi lầm. Hạng người như vậy đọa vào
địa ngục vô gián hắc ám không có ngày ra. Là người trí thì không nên có
kiến giải đó.
Hỏi: Mọi vận động lớn nhỏ trong mọi lúc đều là bản tâm, trong thời khắc
biến dịch không ngừng của thân xác này, tại sao không thấy được bản tâm?
Ðáp: Bản tâm thường ngay trước mắt, tại ông không thấy mà thôi.
Hỏi: Tâm ngay trước mắt, do đâu không thấy?
Sư hỏi: Ngươi đã từng nằm mộng chưa?
Ðáp: Ðã từng.
Hỏi: Trong lúc ngươi nằm mộng có phải là thân ngươi không?
Ðáp: Chính là bản thân.
Lại hỏi: Các lời nói, vận động lớn nhỏ của ngươi với ngươi là riêng khác hay
không riêng khác?
Ðáp: Không riêng khác.
Sư nói: Ðã không riêng khác thì thân này là bản Pháp Thân của ngươi, Pháp
Thân này là bản tâm của ngươi. Tâm này từ kiếp vô thủy xa xôi đến nay
không khác nhau, chưa hề sinh tử, không sinh không diệt, không tăng không
giảm, không dơ không sạch, không tốt không xấu, không đến không đi, cũng
không phải quấy, không có tướng nam nữ, cũng không tăng t ục, già trẻ,
không Thánh không phàm, cũng không Ph ật không chúng sanh, cũng không
tu chứng, cũng không nhân qu ả, cũng không gân s ức, cũng không tư ớng
mạo, giống như hư không, giữ không được, bỏ không được, núi sông vách đá
không ngăn ngại được, đến đi hiện ẩn thần thông tự tại, xuyên qua núi năm
uẩn, vượt qua sông sinh tử. Không nghiệp nào giữ được Pháp Thân này. Cái

Tâm này vi diệu khó thấy. Tâm đó không giống tâm cảm thọ. Tâm đó người
người đều muốn thấy. Số người ở trong ánh sáng kia khua tay động chân
nhiều như cát sông hằng, khi gặp người hỏi đều nói rằng không thể được,
giống hệt như người gỗ, chỉ tự riêng dùng. Do đâu mà không hay biết? Phật
nói hết thảy chúng sanh đều là người mê, do đó tạo nghiệp, rơi vào giòng
sông sinh tử, muốn ra lại đắm chỉ vì không thấy Tánh. Chúng sanh nếu
không mê, sao hỏi sự việc trước mắt lại không có một người hiểu rõ. Tự
mình khua tay đ ộng chân tại sao lại không biết? Do đó biết rằng lời của bậc
Thánh nhân không lầm lẫn, là do người mê không hiểu. Cho nên biết rằng
cái đó khó hiểu thấu, chỉ Phật mới thấu được pháp đó, ngoài ra người trời
cùng các loại chúng sanh đều không hiểu được. Nếu có trí tuệ soi rõ, Tâm
này được gọi là Pháp Tánh (8), cũng gọi là giải thoát, sống chết không giam
hãm đư ợc. Không pháp nào giam hãm
đư ợc người này, gọi là Ðại Tự Tại
Vương Như Lai, ũ
c ng g ọi là Bất Tư Nghì (không th ể suy lường), cũng g ọi
Thánh Thể, là Trường Sanh Bất Tử, là Ðại Tiên. Tên tuy không đồng, thể thì
là một. Thánh Nhân nhiều loại khác nhau thảy đều không lìa Tự Tâm. Lượng
Tâm rộng lớn, ứng dụng không cùng, theo mắt thấy sắc, theo tai nghe tiếng,
theo mũi ng ửi mùi, theo lưỡi biết vị, cho đến vận động lớn nhỏ đều là tự
tâm. Ngay trong mọi lúc, chỗ ngôn ngữ không đến được, đó là Tâm. Cho nên
nói "Sắc tướng của Như Lai là vô tận, Trí Huệ của Như Lai cũng như v ậy."
Sắc vô tận là Tự Tâm.
Tâm thức khéo phân biệt được hết thảy, cho đến mọi vận động đều là trí
tuệ. Tâm không có hìnhưt ớng, trí tuệ cũng không cùng tận, cho nên nói
"Như Lai sắc vô tận, Trí tuệ diệc phục nhiên."
Thân xác tứ đại (9) là phiền não. Sắc thân thì có sinh diệt. Pháp Thân thì
thường còn mà không có chỗ nương, vì Pháp Thân c ủa Như Lai không biến
đổi vậy. Kinh nói: "Chúng sanh nên biết rằng Phật Tánh vốn tự sẵn." Ca Diếp
(10) chỉ là ngộ được Bản Tánh.
Bản Tánh tức là Tâm, Tâm tức là Tánh. Tánh này đồng với Tâm chư Phật.
Phật trước Phật sau chỉ truyền Tâm này, ngoài Tâm này ra không có Phật.
Chúng sanh điên đảo (11) không biết Tâm mình là Phật, hướng ra ngoài mà
đuổi tìm, suốt ngày hoang mang niệm Phật lễ Phật, không biết Phật ở đâu.
Không nên có các cái thấy như vậy. Chỉ biết Tự Tâm, ngoài Tâm ra không có
Phật khác. Kinh dạy: "Phàm cái gì có ưt ớng đều là hư dối." (Phàm sở hữu
tướng giai thị hư vọng.) Cũng dạy: "Ngay chỗ đang ở tức thời có Phật."
Tâm mình là Phật. Không cần đem Phật lễ Phật. Như có hình tư ớng Phật và
Bồ Tát bỗng hiện trước mắt, cũng không cần kính lễ. Tâm ta rỗng lặng, vốn
không có hình ư
t ớng. Nếu bám vào tướng tức là ma, rơi vào tà đạo, đó là
huyễn do tâm khởi, không cần lễ. Người lễ thì không biết, người biết thì
không lễ. Lễ là bị ma giam cầm. Sợ người học không biết nên nói ra. Tính
thể của chư Phật Như Lai thảy không có cái tướng như vậy. Cần ghi nhớ điều
này. Như có cảnh giới khác lạ cũng không nên chọn giữ, cũng không sợ hãi.

Không nên nghi ngờ rằng tâm ta xưa nay vốn thanh tịnh, làm sao có hình
trạng như vậy. Cho đến các hình ư
t ớng thiên, long, dạ xoa, quỷ thần, Ðế
Thích, Phạm Vương, cũng không kh ởi tâm kính trọng, cũng không s ợ hãi.
Tâm ta vốn rỗng lặng. Hết thảy các hình tư ớng đều là hư dối, cho nên đừng
chấp giữ hình tướng.
Nếu khởi sự hiểu biết về Phật, sự hiểu biết về Pháp, cùng tướng Phật, Bồ Tát
mà sinh kính trọng, tự mình rơi vào đ ịa vị chúng sinh. Nếu muốn trực tiếp
hiểu rõ, chỉ đừng bám giữ bất cứ một hình tướng nào, không có lời nào khác.
Vì vậy Kinh dạy: "Phàm cái gì có hình tư ớng đều là hư vọng." Rốt ráo không
có cái chân, cái huyễn (12) cố định, không có hình tướng cố định, đó là pháp
vô thường (13). Chỉ không bám giữ hình tư ớng là hợp Thánh ý. Kinh dạy:
"Rời hết thảy tướng thì gọi là Phật."
Hỏi: Tại sao không lễ Phật, Bồ Tát?
Ðáp: Thiên Ma Ba Tuần, A Tu La hóa hiện thần thông đều có thể làm ra hình
tướng Bồ Tát, các loại biến hóa, đó là ngoại đạo, chẳng phải Phật gì cả, vì
Phật là Tự Tâm, đừng lầm lễ lạy. Phật là tiếng Ấn Ðộ, nghĩa là Tính Bi ết
(Giác Tính), Người Biết, Linh Giác. Tùy thời đối việc, đưa mày, nháy mắt,
khua tay, động chân đều là tính linh giác của mình. Tính tức là Tâm, Tâm tức
là Phật, Phật là Ðạo, Ðạo tức là Thiền. Một chữ Thiền không phải là chỗ
phàm Thánh đo lường. Lại dạy: "Thấy Bản Tánh là Thiền." Nếu không thấy
Tánh mình thì không phải là Thiền. Giả như có giảng được ngàn quyển kinh,
vạn cuốn luận mà không thấy Tánh mình thì c
ũng chỉ là phàm phu, không
phải là Phật Pháp. Ðạo lớn thâm sâu mầu nhiệm, không thể dùng lời mà
hiểu, điển giáo làm sao chỉ tới?
Chỉ thấy Bản Tánh, người không biết một chữ cũng đắc. Thấy Tánh tức là
Phật. Thánh thể xưa nay vốn thanh tịnh, không có uế tạp. Mọi lời nói ra đều
là Thánh nhân từ tâm khởi dụng. Thể của dụng xưa nay vốn rỗng không, lời
nói, tên gọi không đến được, mười hai bộ Kinh làm sao nói hết được.
Ðạo vốn trọn đủ, không cần tu chứng. Ðạo không có âm thanh, hình dáng, vi
diệu khó thấy. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết, không thể nói cho
người khác. Chỉ Như Lai biết được, còn các loài trời người đều không hay
biết. Trí phàm phu đến không tới vì bám giữ vào hình tướng, không biết rằng
Tâm mình xưa nay v ốn rỗng lặng, chấp lầm hình tư ớng cùng hết thảy các
pháp, rơi vào ngoại đạo. Nếu biết rằng các pháp đều do Tâm sinh, thì không
còn bám giữ. Bám giữ thì không còn hay biết.
Nếu thấy được Tánh mình, hết thảy mười hai bộ Kinh chỉ là văn tự suông.
Ngàn Kinh vạn luận chỉ làm cho sáng tỏ Tâm. Nếu bên sau lời nói mà hiểu
được, cần gì đ ến giáo tướng (kinh luận.) Chân Lý tột cùng dứt đường nói
năng. Giáo lý chỉ là ngôn ngữ, thật không phải là đạo. Ðạo vốn không lời, nói
ra là lầm lẫn. Như trong mộng thấy có lâu đài, cung điện, voi ngựa, cùng các

loại hình tướng như cây cối, tòng lâm, ao, nhà, không dấy khởi một niệm vui
chấp. Ðó thảy đều là những cái tạo ra luân hồi. Nên ghi nhớ điều này.
Ðến khi sắp chết, không bám vào hình tư ớng thì không bị che mờ. Tâm nghi
một thoáng khởi lên, liền bị ma dắt dẫn. Pháp Thân xưa nay vốn thanh tịnh
không thọ nhận, chỉ do mê mờ, không biết không hay, do đó vọng chịu thọ
báo. Vì ôm giữ cái vui, không được tự do. Nay nếu ngộ được cái Thân Tâm
thường còn thì không còn bị ô nhiễm.
Còn nếu từ Thánh vào phàm, hiện ra các các thứ chủng loại, là vì chúng
sanh. Cho nên biết rằng Thánh nhân ngược xuôi đều tự tại. Không có nghiệp
nào câu thúc được. Thánh nhân vốn có oai đức lớn, hết thảy các nghiệp đều
bị vị Thánh nhân đó chuyển. Thiên đường địa ngục không làm gì đư ợc. Thần
thức (14) của người phàm mờ tối, không giống Thánh nhân trong ngoài đều
sáng tỏ.
Nếu có điều nghi ngờ thì không làm. Làm thì trôi theo sinh tử, sau dù hối
hận cũng không có chỗ cứu. Bần cùng khốn khổ đều do vọng tưởng sinh ra.
Muốn rõ Tâm này, chỉ cần nơi không làm mà làm, tức vào Tri Kiến của Như
Lai.
Người mới phát tâm, thần thức không ổn định, nếu trong mộng hay thấy các
cảnh lạ, không cần phải nghi ngờ đó đều do tâm mình khởi ra, không phải từ
ngoài vào. Nếu trong mộng thấy ánh sáng xuất hiện, sáng hơn mặt trời, các
thói quen còn lại sẽ liền dứt tận, thấy Pháp Giới Tánh (15). Nếu việc đó xảy
ra, đó là nhân thànhÐ ạo, chỉ tự biết, không nên nói cho người khác. Hay
trong vườn yên rừng vắng, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy ánh sáng, hoặc lớn
hoặc nhỏ, đừng nói với người khác, cũng không nhận giữ, đó là quang minh
của Tự Tánh. Hoặc khi đi đứng nằm ngồi trong đêm tối yên tĩnh, m ắt thấy
ánh sáng, giống như ban ngày không khác, đừng nghi ngờ lo sợ, thảy là Tự
Tâm hiển lộ. Hoặc ban đêm trong mộng thấy trăng sao õ
r ràng, ấy là các
duyên của Tự Tâm sắp dứt, cũng không nên nói cho người ngoài biết. Mộng
nếu mơ hồ, giống như đi trong bóng tối, là phiền não chư ớng trong tâm còn
nặng, cũng tự biết.
Nếu thấy Bản Tánh, không cần đọc Kinh niệm Phật. Học rộng biết nhiều
chẳng có ích gì, còn làm cho thần thức thành mờ tối. Lập ra giáo lý chỉ là để
nêu ra cái Tâm, nếu biết được Tâm, cần gì coi giáo lý.
Muốn bỏ phàm vào Thánh, cần nên dứt nghiệp, dưỡng thần, tùy phận sống
qua ngày. Nếu có nhiều sân giận là làm cho Tánh chuyển thành trái nghịch
với Ðạo, là tự dối một cách vô ích.
Bậc Thánh ở trong sinh tử đến đi một cách tự tại, ẩn hiển không bị hạn định,
không một nghiệp nào trói buộc được. Bậc Thánh nhân dẹp được các loại tà
ma.
Chúng sanh chỉ cần thấy Tánh mình, các dư tập (16) liền tiêu diệt, thần thức
không còn mê mờ, trong thoáng chốc liền lãnh hội, chỉ ngay trong giờ khắc

hiện tại. Muốn thật sự hiểu Ðạo, đừng bám vào một pháp nào. Dứt nghiệp,
dưỡng thần thì dư t ập cũng dứt, tự nhiên rõ ràng, không phải dụng công xa
xôi.
Ngoại đạo không hiểu ý Phật, đem hết sức dụng công, càng xa ý Thánh.
Suốt ngày lăng xăng niệm Phật, chuyển Kinh, làm thần tính hôn mờ, không
khỏi luân hồi.
Phật là người an nhàn, cần gì lăng xăng c ầu tìm danh lợi. Làm thế có ích gì
về sau? Chỉ người không thấy Tánh mới đọc Kinh, niệm Phật, học hỏi tinh
tấn, sáu thời hành đạo, ngồi mãi không nằm, học nhiều nghe nhiều, coi đó là
Phật Pháp. Những chúng sanh như vậy thảy là những người phỉ báng Phật
Pháp. Phật trước Phật sau chỉ nói Thấy Tánh. Các hành (17) thì vô th
ư ờng.
Nếu không thấy Tánh nói càng rằng đã đắc A Nậu Bồ Ðề là đại tội nhân.
Trong mười đệ tử lớn của Phật, A Nan học rộng nghe nhiều bậc nhất mà
không hiểu được Phật, chỉ suông học rộng nghe nhiều. Nhị Thừa, ngoại đạo
đều không hiểu Phật, phân biệt các việc tu chứng, rơi vào nhân quả. Ðó là
nghiệp báo chúng sanh, không khỏi sinh tử. Trái xa ý Phật đó là loại chúng
sanh báng Phật, giết đi không có tội. Kinh dạy: "Người xiển đề không có lòng
tin, giết đi không có tội." Nếu có lòng tin, ấy là người dự vào Phật vị.
Nếu không thấy Tánh không nên đem òng
l
phân bi ệt phỉ báng những người
lương thiện, tự dối vô ích. Thiện ác rành mạch, nhân quả phân minh. Thiên
đưòng địa ngục ở ngay trước mắt. Người ngu không tin ngay đó rơi vào địa
ngục hắc ám cũng không hay bi ết. Chỉ do nghiệp nặng nên không khởi lòng
tin. Thí như người không mắt không tin rằng có ánh sáng, như có nói cho
nghe thì cũng không tin. Ch ỉ vì mù lòa, vin vàođâu đ ể phân biệt được ánh
sáng? Người ngu cũng gi ống như vậy, ngày nay rơi vào các loài súc sinh,
sinh ra trong hạng bần cùng hạ tiện, muốn sống không được, muốn chết
cũng không được. Tuy chỉ chịu các sự khổ, nếu có ai hỏi cũng nói r ằng tôi
nay vui sướng chẳng khác thiên đường. Cho nên biết rằng hết thảy chúng
sanh dù chỗ sinh được coi là cõi vui cũng đ ều là những kẻ không có tri giác.
Những kẻ ác này chỉ vì nghiệp chướng nặng nề, không khởi được lòng tin,
không được tự do.
Nếu thấy Tâm mình là Phật, không cạo bỏ râu tóc, người bạch y cũng chính
là Phật. Nếu không thấy Tánh, cạo bỏ râu tóc cũng là ngoại đạo.
Hỏi: Người bạch y có vợ con, không bỏ dâm dục, làm sao mà thành Phật?
Ðáp: Chỉ nói Thấy Tánh. Không nói dâm dục chỉ vì chưa thấy Tánh. Khi thấy
được Tánh, dâm dục gốc vốn rỗng lặng, tự đoạn trừ vậy, cũng không vui
đắm. Như còn dư t ập cũng không làm hại được. Vì sao? Vì Tánh vốn thanh
tịnh vậy. Tuy ở trong xác thân ng
ũ u ẩn nhưng Tánh vốn gốc thanh tịnh,
không thể bị nhiễm ô. Pháp thân vốn không nhận, không đói không khát,
không lạnh nóng, không bịnh hoạn, không ân ái, không quyến thuộc, không
khổ vui, không tốt xấu, không ngắn dài, không mạnh yếu. Xưa nay chưa hề

có một vật. Chỉ do chấp có thân xác nầy nên có đói khát lạnh nóng bịnh
chướng các thứ. Nếu không chấp, dù làm bất cứ việc gì, ở trong sinh tử đều
được tự tại, chuyển hết thảy các Pháp, cùng với bậc Thánh nhân thần thông
tự tại vô ngại, không nơi nào không phải là nơi an vui. Nếu tâm còn nghi
ngờ, nhất định sự hiểu các cảnh giới sẽ không tới nơi, tốt nhất là đừng làm,
làm rồi không tránh khỏi luân hồi sinh tử. Nếu thấy Tánh, chiên đà la (18)
cũng thành Phật được.
Hỏi: Chiên đà la giết hại sinh mạng tạo nghiệp làm sao thành Phật?
Ðáp: Chỉ nói Thấy Tánh, không nói tạo nghiệp. Như có tạo nhiều nghiệp khác
nhau nhưng không nghiệp nào trói buộc được. Từ kiếp lâu xa, chỉ có người
không thấy Tánh đọa địa ngục, vì tạo các nghiệp nên luân hồi trong sinh tử.
Từ khi ngộ được Bản Tánh thì không còn tạo nghiệp. Nếu không thấy Tánh,
niệm Phật mà khỏi quả báo cũng không th ể được, không luận giết hại sinh
mạng hay không. Nếu thấy Tánh, tâm nghi liền trừ, giết sinh mạng cũng
chẳng can gì.
Từ hai mươi bảy vị Tổ ở Tây Thiên chỉ lần truyền Tâm Ấn (19). Ta nay sang
nước này, chỉ truyền Ðại Thừa Ðốn Giáo (20), tức Tâm là Phật, không dạy
giữ giới, tinh tấn, khổ hạnh. Những việc vào lửa vào nước, đi trên kiếm luân,
ăn một bữa, ngồi hoài không nằm thảy đều là pháp hữu vi của ngoại đạo.
Nếu rõ biết tánh linh giác của mỗi mỗi vận động lớn nhỏ, Tâm ngươi tức là
Tâm của chư Phật. Phật trước Phật sau chỉ nói truyền Tâm, không có pháp
khác. Nếu rõ đư ợc pháp này, người phàm phu không biết một chữ cũng là
Phật. Nếu không biết Tánh linh giác của mình, thân dù tan ra thành tro bụi
tìm Phật cũng không thể thấy.
Phật cũng đư ợc gọi là Pháp Thân, cũng g ọi là Bản Tâm. Tâm này không có
hình tướng, không nhân quả, không gân cốt, giống như hư không, giữ không
được, không đồng vật chất, không đồng ngoại đạo. Tâm này ngoài Như Lai
hiểu được, còn những chúng sanh khác mê mờ không rõ đư ợc. Tâm này
không ở bên ngoài sắc thân tứ đại. Nếu bỏ Tâm này, thì không thể vận động,
thân này thành vô tri. Giống như cỏ cây ngói gạch, thân là vô tính, làm sao
vận động được? Nếu Tâm động thì các việc nói năng vận động, thấy nghe
hiểu biết đều là do sự động tâm khởi ra. Ðộng là Tâm động, động tức dụng.
Ngoài sự động dụng thì không có Tâm, ngoài Tâm không đcó ộng. Ðộng
không phải là Tâm, Tâm không phải là động. Ðộng vốn là không tâm, Tâm
vốn là vô động. Ðộng không lìa Tâm, Tâm không lìađ ộng. Ðộng không phải
là lìa Tâm mà có, Tâm không phải là lìa động mà có. Ðộng là dụng của Tâm,
dụng là cái động của Tâm. Không động không dụng, thể của dụng vốn là
không, không vốn không động. Ðộng với dụng cùng với Tâm là một. Tâm
vốn không động. Vì vậy Kinh dạy: "Ðộng mà không có chỗ động." Suốt ngày
tới lui mà chưa từng đi, suốt ngày thấy mà chưa từng thấy, suốt ngày cười
mà chưa từng cười, suốt ngày nghe mà chưa từng nghe, suốt ngày biết mà
chưa từng biết, suốt ngày vui mà chưa từng vui, suốt ngày đi mà chưa từng

đi, suốt ngày đứng mà chưa từng đùng. Vì vậy Kinh dạy: "Dứt bặt ngữ ngôn,
dập tắt tâm thức. Thấy, nghe, hiểu, biết vốn rỗng lặng." Cho đến giận, vui,
đau, ốm chẳng khác người gỗ, chỉ do duyên tạo, tìm kiếm đau ốm chẳng thể
được. Vì vậy Kinh dạy: "Ác nghiệp thì chịu quả báo khổ, thiện nghiệp thì
được quả báo vui." Chẳng những sân đọa địa ngục, vui được sinh thiên,
nhưng nếu biết sân và hỉ tánh không, không chấp thì ra khỏi nghiệp. Còn
nếu không thấy Tánh, giảng Kinh chẳng ích gì."
Nói thì vô cùng, nay lược nói như vậy, không nói hết được một hai phần!
Chú thích:
(1) Ba cõi (Tam giới): Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới.
(2) Tự Tánh: Tính thật của mỗi người, mỗi chúng sanh. Tánh này bình đ ẳng,
cũng là Chân Tánh, Phật Tánh.
(3) Tánh: Bản thể. Thấy Tánh là thấy được bản thể chân thực của mình
(thấy được Tự Tánh) vốn sáng suốt, thanh tịnh.
(4) Luân hồi (Samsàra): Chúng sanh chịu sanh tử trong sáu đường phàm,
phu xoay vần không bao giờ dừng như bánh xe quay không không có điểm
ngừng nghỉ.
(5) Tỳ kheo (Bikhu): Khất sĩ, người ăn xin. Vì chấm dứt sinh nghiệp nên khất
thực để nuôi thân, vì muốn giải thoát nên cầu Pháp nuôi tâm.
(6) Pháp hữu vi: Những pháp sinh ra do nhân duyên, những pháp này là
pháp sinh ra do tạo tác nên gọi là pháp hữu vi.
(7) Vô ký (abyakrta): không thiện, không bất thiện.
(8) Pháp Tánh: Thể tánh của các pháp, thường tồn bất biến, là Chân Như.
Pháp Tánh còn gọi là Pháp trụ, Pháp Thân, Pháp Giới, Chân Tế, Thật Tướng
v.v...
(9) Tứ đại: Bốn yếu tố lớn tạo nên sắc thân con người: dất, nước, gió, lửa.
(10) Ca Diếp (Kacyapa): Một trong mười đệ tử lớn của Phật, chuyên tu hạnh
đầu đà. Theo truyền thống Thiền Tông, Ngài là vị Tổ đầu tiên của Tông
Thiền, được Phật truyền Tâm Ấn.
(11) Ðiên đảo: Trái nghịch với chân lý, như l ấy khổ làm vui, cho giả là thật,
cho vô thường là thường...
(12) Huyễn (Maya): giả, không có thật.
(13) Vô thường (Anicca):Mọi sự vật trong thế gian luôn luôn đổi thay, biến
dịch, không có tính cố định.
(14) Thần Thức: Tâm thức linh diệu không thể nghĩ bàn của tất cả loài hữu
tình. Phật Giáo không chấp nhận một linh hồn bất biến, nhưng cho rằng thần
thức là động lực chỉ đạo sự tái sinh của mọi chúng sinh.

(15) Pháp Giới Tánh: Pháp Tánh (xem ở trên).
(16) Dư Tập: Những thói quen còn sót lại sau khi đã d ứt trừ được phiền não
(ngộ đạo, kiến Tánh), còn gọi là Tàn tập, Tập khí, Dư khí. Những tập khí này
sẽ dần dần tự tiêu diệt.
(17) Hành: Những tạo tác của thân, miệng, ý, những tạo khởi trong pháp
hữu vi, lưu chuyển trong sinh tử luân hồi.
(18) Chiên đà la (Cadàla): Hạng người bị coi là hạ tiện, không được liệt vào
bốn giai cấp của xã hội Ấn độ ngày xưa là SátÐ ế Lỵ, Bà La Môn, Phệ Xá,
Thủ Ðà La.
(19) Tâm Ấn: Thiền Tông không dựa vào văn tự, truyền riêng ngoài giáo, vị
Thầy chỉ ấn định ý nghĩa chân thật của Phật Pháp cho đệ tử, gọi là truyền
Tâm Ấn.
(20) Ðốn Giáo: Giáo pháp chỉ dạy con đường trực tiếp nhanh chóng thấy
được Tự Tánh, chứng đắc quả Phật.

3. NGỘ TÁNH LUẬN
Ðạo lấy tịch diệt làm thể, Tu lấy lìa tướng làm chỗ về. Do đó Kinh dạy: "Tịch diệt là
bồ đề, diệt các tướng vậy." Phật có nghĩa là giác ngộ. Người có tâm giác ngộ thì đạt
được đạo Bồ Ðề, gọi là Phật. Kinh dạy: "Lìa hết thảy các tướng gọi là Phật." Như thế
biết rằng có tướng là tướng không hình tướng, không thể dùng mắt thấy, chỉ có thể
dùng trí mà biết. Nếu có người nghe pháp này mà sinh được một niệm tin người này
đã phát khởi Ðại Thừa, vượt ra ba cõi.
Ba cõi là tham, sân, si. Ngược lại với tham sân si là giới, định, huệ, gọi là vượt ra ba
cõi. Tham, sân và si cũng không có tính chân th ật, chỉ là nương nơi chúng sanh mà
gọi. Nếu có thể phản chiếu, khi nhận rõ sẽ thấy tánh của tham sân si tức là tánh
Phật. Ngoài tham sân si không có tánh Phật nào khác. Kinh dạy: "Chư Phật từ xưa
đến nay thường ở trong ba độc nuôi lớn Pháp trong sạch, mà thành đấng Thế Tôn."
Ba độc là tham, sân và si.
Nói rằng Ðại Thừa là Tối Thượng Thừa, là nói chỗ tu hành của các bậc Bồ Tát (1).
Không chỗ nào là không thừa (chở), cũng không có ch ỗ thừa. Suốt ngày chở mà
chưa từng chở. Ðó là Phật Thừa. Kinh dạy: "Không (Vô) Thừa là Phật Thừa." Như có
người biết rằng sáu giác quan là không thật, năm uẩn (2) chỉ là giả đặt, tìm kiếm
khắp chỗ mà không có nơi an định, nên biết người này hiểu rõ lời Phật. Kinh dạy:
"Hang động của năm uẩn gọi là thiền viện, mở con mắt chiếu soi vào bên trong là
cửa vào Ðại thừa." Ðiều này không rõ ràng lắm sao?
Không ghi nhớ một pháp nào gọi là thiền định. Nếu hiểu được điều này thì đi đ ứng
nằm ngồi đều là thiền định. Biết tâm là không, đó là thấy Phật. Vì sao vậy? Chư

Phật trong mười phương đều là vô tâm. Không thấy có tâm, gọi là thấy Phật. Bỏ
thân không tiếc gọi là đại bố thí. Rời khỏi sự động, sự định gọi là tọa thiền. Vì sao
vậy? Người phàm phu chỉ hướng ra động, bậc Tiểu thừa chỉ hướng vào định. Pháp
môn tọa thiền vượt ra khỏi phàm phu và Tiểu thừa gọi là Ðại Tọa Thiền. Nếu hiểu
được lý này, hết thảy các tướng không cầu mà tự cởi bỏ, hết thảy các bịnh không trị
mà tự lành. Ðó đều là sức mạnh của Ðại Thiền Ðịnh.
Theo tâm cầu pháp là mê, không theo tâm cầu pháp là ngộ, không dính mắc vào
văn tự gọi là giải thoát, không nhiễm sáu trần gọi là hộ pháp, ra khỏi sinh tử gọi là
xuất gia, không phải sinh lại gọi là đạt đạo, không sinh vọng tưởng gọi là Niết Bàn,
không bị vô minh gọi đại trí tuệ, không có phiền não gọi là Niết Bàn, không thấy
tướng tâm gọi là bỉ ngạn (bờ bên kia).
Khi mê thì có bờ bên này, khi ngộ thì không còn bờ bên này. Vì sao vậy? Vì phàm
phu chỉ ở bên này, khi giác ngộ Tối Thượng Thừa, tâm không trụ bên này cũng
không trụ bên kia, nên có thể rời khỏi bờ bên này, bên kia. Nếu thấy bờ bên này
khác với bờ bên kia, tâm của người này không đạt được thiền định.
Phiền não gọi là chúng sanh, ngộ giải gọi là Bồ đề, hai việc này không đồng cũng
không khác, chỉ là do mê ngộ cách nhau. Khi mê thì có thế gian để ra khỏi, khi ngộ
không có thế gian để ra khỏi.
Trong pháp bình đ ẳng, không thấy phàm phu khác với bậc Thánh. Kinh dạy: "Ðối
với pháp bình đ ẳng (3), kẻ phàm phu không thể vào được, bậc Thánh không thực
hành được." Pháp bình đẳng chỉ có các Ðại Bồ Tát và các đức Phật Như Lai mới thực
hành được. Nếu thấy sống và chết khác nhau, động và tịnh khác nhau, như vậy là
không bình đ ẳng. Không thấy phiền não (4) khác với Niết Bàn, gọi là bình đ ẳng. Vì
sao? Phiền não và Niết Bàn đều cùng một tánh không (5). Bậc Tiểu thừa vọng trừ
phiền não, vọng nhập Niết Bàn, bị vướng mắc nơi Niết Bàn. Bồ Tát biết phiền não
tánh không, tức không rời không, nên thường ở trong Niết Bàn. Niết Bàn, Niết bèn
là không sinh, Bàn bèn là không chết. Ra ngoài sinh tử, ra khỏi Niết Bàn, tâm
không đi, đến, tức là nhập Niết Bàn. Do đó biết rằng Niết Bàn là tâm không. Chư
Phật nhập Niết Bàn là ở nơi không vọng tưởng. Bồ Tát nhập đạo tràng (6) là ở chỗ
không phiền não.
Chỗ rỗng không là chỗ không có tham, sân, si. Tham là cõi dục, sân là cõi sắc, si là
cõi vô sắc. Khi tâm niệm khởi tức là vào ba cõi, khi tâm niệm diệt tức ra ba cõi. Cho
nên biết rằng sự sinh diệt trong ba cõi, sự có không của các pháp, đều do tâm mà
khởi. Nói pháp tức là gồm cả những vật vô tình như gạch ngói, đá, cỏ, cây cối.
Nếu biết tâm chỉ là giả đặt tên, không có bản thể chân thật, tức hiểu tự tâm cũng
chẳng là có, cũng chẳng là không. Vì sao? Phàm phu chỉ có khởi tâm, gọi là có. Tiểu
thừa thì cố diệt tâm, gọi là không, Bồ Tát và Phật chưa từng sinh tâm, chưa từng
diệt tâm, gọi là tâm chẳng có chẳng không. Tâm chẳng có chẳng không gọi là Trung
Ðạo. Cho nên biết rằng đem tâm học pháp, thì tâm và phápđ ều mê mờ. Không
đem tâm học pháp thì tâm và pháp đ ều ngộ. Mê là mê cái ngộ. Ngộ là ngộ cái mê.
Người có chính kiến, biết tâm không vô, liền vượt khỏi mê, ngộ. Không có cả mê lẫn
ngộ là hiểu biết chân chính.

Cái thấy chân chính là sắc chẳng phải chính là sắc, do tâm nên có sắc, tâm chẳng
phải chính là là tâm, do sắc có tâm, cho nên biết rằng tâm và sắc nương nhau sinh
diệt. Có là có nơi không, không là không nơi có.Ðó là cái th ấy chân thật. Cái thấy
chân thật là không cái gì là chẳng thấy, cũng không có cái gì được thấy, thấy khắp
mười phương mà chưa từng thấy. Vì sao? Vì không có chỗ thấy, vì thấy cái không
chỗ thấy, vì thấy không phải là thấy. Cái thấy của người phàm đều là vọng tưởng.
Nếu tịch diệt (7) rời cái thấy gọi là thấy chân thật.
Tâm và cảnh đối nhau, cái thấy sinh ra từ đó. Nếu bên trong không khởi tâm, thì
bên ngoài sẽ không sinh cảnh. Cảnh và tâm đều tịnh gọi là thấy chân thật. Khi hiểu
được điều đó, gọi là hiểu chân chính.
Chẳng thấy một pháp gọi là đắc đạo. Chẳng hiểu một pháp gọi là giải thoát. Vì sao?
Thấy và không thấy đều là không thấy. Hiểu và không hiểu đều là không hiểu. Thấy
mà không thấy được gọi là thấy chân thật. Hiểu mà không hiểu được gọi là hiểu lớn.
Cái thấy chân chính không phải là cái thấy như là thấy, cũng là cái thấy không thấy.
Cái hiểu chân thật không phải là cái hiểu như là hiểu, cũng là cái hiểu không hiểu.
Phàm có đối tượng để hiểu thì là không hiểu. Không có đối tượng để hiểu tức là hiểu
chân chính. Hiểu và không hiểu đều là không hiểu.
Kinh dạy: "Không rời trí huệ gọi là huệ ngưng (trí tuệ không lưu thông)." Nếu tâm
là không thì hiểu và không hiểu đều là chân thật. Nếu tâm là có, hiểu và không hiểu
đều là hư dối.
Khi hiểu thì pháp theo ng
ư ời, khi không hiểu thì ngư ời theo pháp. Nếu pháp theo
người thì phi pháp cũng thành pháp. N ếu người theo pháp thì pháp cũng thành phi
pháp. Nếu người theo pháp thì pháp là ư
h d ối. Nếu pháp theo người thì pháp là
chân thật. Vì vậy Thánh nhân không đem tâm cầu pháp, cũng không l ấy pháp cầu
tâm, cũng không lấy tâm cầu tâm, cũng không lấy pháp cầu pháp. Tâm không sinh
pháp, pháp không sinh tâm. Tâm và pháp cả hai đều rỗng lặng. Cho nên thường ở
trong định.
Tâm chúng sinh sinh thì Phật Pháp diệt, tâm chúng sinh diệt thì Phật Pháp sinh.
Tâm sinh thì pháp chân thật diệt, tâm diệt thì pháp chân thật sinh. Người biết hết
thảy các pháp không dính mắc nhau là người đắc đạo. Biết tâm không dính mắc vào
một pháp, người này thường ở trong Ðạo tràng.
Khi mê thì có tội, khi hiểu thì không tội. Vì sao? Tính của tội vốn không. Khi mê thì
không tội cũng thấy có tội. Khi hiểu thì có tội mà không tội. Vì sao? Vì tội không có
xứ sở. Kinh dạy: "Các pháp không có tính." Hãy theo màđ ừng sinh tâm nghi ngờ.
Nghi tức là thành tội. Vì sao? Tội do nghi mà sinh. Nếu hiểu như vậy, các tội đời
trước liền tiêu diệt. Khi mê thì sáu thức, năm ấm đều là pháp phiền não sinh tử. Khi
ngộ thì sáu thức, năm ấm đều là pháp Niết Bàn không sinh tử.
Người tu đạo không cầu đạo ở bên ngoài. Vì sao? Vì biết tâm là đạo. Khi thấy được
tâm thì biết không có cái tâm có thể đắc. Khi thấy được đạo thì biết không có đạo
có thể đắc. Nếu bảo rằng có thể đem tâm cầu đạo, đó là tà kiến. Khi mê có Phật có
Pháp. Khi ngộ, không Phật không Pháp. Vì sao? Ngộ tức là Phật Pháp.

Nói về tu đạo, thân diệt đạo mới thành, như võ cây bóc ra từ thân cây. Thân nghiệp
báo này biến dịch trong từng niệm niệm, không có thứ gì cố định. Theo niệm mà
khởi tu. Không ghét sanh tử, cũng không ham mê sinh t ử, chỉ trong mỗi niệm
không có vọng tưởng thì ngay trong lúc còn sống chứng Hữu Dư Niết Bàn (8), khi
chết được Vô Sinh Pháp Nhẫn (9).
Mắt thấy hình tư ớng không nhiễm nơi hình tư ớng, tai nghe tiếng không nhiễm nơi
tiếng tức là giải thoát. Mắt không dính vào hình tư ớng, mắt là cửa thiền. Tai không
dính vào tiếng, tai là cửa thiền. Nói tóm lại, người nào thấy sự hiện hữu của hiện
tượng và tánh của hiện tượng mà không vướng mắc thì luôn đư ợc giải thoát. Người
thấy hình tư ớng bên ngoài của hiện tượng thường bị trói buộc. Không bị phiền não
trói buộc là giải thoát, không có giải thoát nào khác. Khéo chiếu soi vào hiện tượng,
hiện tượng không làm khởi tâm, tâm ũ
c ng không sinh kh ởi hiện tượng, tức hiện
tượng và tâm cả hai đều thanh tịnh.
Khi không còn vọng tưởng, tâm là cõi Phật, khi có vọng tưởng, tâm là địa ngục.
Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, nên thường ở chốn địa ngục. Bồ
Tát quán sát vọng tưởng, không đem tâm sinh thêm tâm, nên thường ở cõi Phật.
Nếu không lấy tâm sinh tâm, mỗi khởi tâm đều nhập vào không, mỗi khởi niệm đều
về chỗ thanh tịnh, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Nếu lấy tâm sinh tâm, mỗi
khởi tâm đều bất tịnh, mỗi khởi niệm đều hướng về chỗ động, đi hết địa ngục này
lại qua địa ngục khác. Khi một tâm niệm khởi lên, liền hiện hai nghiệp thiện ác, liền
có thiên đường địa ngục. Một tâm niệm không khởi thì không có hai nghiệp thiện
ác, cũng không có thiên đường địa ngục.
Thể không có cũng ch ẳng không. Tại phàm phu thì gọi là có, nơi Thánh ìthlà
không. Thánh nhân không có tâm đó nên rỗng không, rộng lớn như bầu trời.
Sau đây là sự chứng nhập đại đạo, không phải là cảnh giới của phàm phu và tiểu
thừa.
Khi tâm đắc Niết Bàn thì không thấy có Niết Bàn. Vì sao? Vì tâm chính là Niết Bàn.
Nếu ngoài tâm thấy Niết Bàn, đó là mắc vào tà kiến.
Hết thảy các phiền não là hạt giống tâm của Như Lai, vì do phi ền não mà đư ợc trí
tuệ. Nhưng chỉ có thể nói rằng phiền não sinh Như Lai, không th ể bảo rằng phiền
não là Như Lai. Do đó, thân tâm là ruộng nương, phiền não là hạt giống, trí tuệ là
chồi mầm, Như Lai ví như lúa thóc.
Phật ở trong tâm như hương thơm trong cây. Phiền não nếu không còn thì Phật từ
tâm mà hiện, giống như khi cây không thối mục thì hương thơm phát ra, cho nên
biết rằng ngoài cây không có hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây có
hương đó là hương của vật khác, nếu ngoài tâm có Phật tức là Phật nào khác.
Trong tâm có ba độc (10) gọi là cõi nư ớc dơ xấu (quốc độ uế ố). Trong tâm không
có ba độc thì là cõi nư ớc thanh tịnh. Kinh dạy: "Nếu làm cho cõi nư ớc không trong
sạch, đầy những dơ xấu, các đức Phật Thế Tôn xuất hiện trong đó là việc chưa từng
có." Bất tịnh, dơ xấu thuộc về vô minh và ba độc. Chư Phật Thế Tôn thuộc về tâm
thanh tịnh giác ngộ.

Hết thảy ngữ ngôn không gì chẳng là Phật Pháp. Nếu suốt ngày thường nói mà
chẳng nói một lời đó là đạo. Nếu suốt ngày không nói mà có điều để nói, đó là phi
đạo. Do đó Như Lai nói mà không nương nơi yên lặng, yên lặng mà không nương
nơi nói, nói cũng không r ời yên lặng. Người ngộ được sự nói nín như vậy là ở trong
tam muội (11). Nếu khi biết mà nói, nói là giải thoát. Nếu không biết, không nói
cũng là trói buộc. Do đó, lời nói nếu rời tướng trạng thì nói là giải thoát. Yên lặng
mà dính vào tướng trạng, yên lặng cũng là trói bu ộc. Tính của văn tự vốn là giải
thoát, văn tự không có gì trói buộc, trói buộc vốn không can hệ gì với văn tự.
Pháp (chân lý) không có cao thấp, nếu thấy có cao thấp thì không phải là Pháp.
Không có Pháp nào là bè, nhưng Pháp là cái bè của người. Người chèo chiếc bè đó
có thể vượt qua phi pháp, thì đó là Pháp chân thật.
Theo thế tục thì có nam, nữ, giàu, nghèo. Theo lý đ ạo thì không có nam, nữ, giàu,
nghèo. Thiên nữ khi ngộ đạo không đổi hình nữ, Xá Nặc khi hiểu đạo không đổi
cách xưng (tiện xưng). Ðiều đó chứng tỏ rằng không có nam nữ, giàu nghèo, tất cả
đều từ một tướng. Thiên nữ trong mười hai năm cầu dứt nữ tướng mà không được,
nên biết mười hai năm cầu tướng nam cũng không th ể được. Mười hai năm tức là
mười hai nhập (12).
Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm, ũ
c ng như ngoài nư ớc không
băng, ngoài băng không nước. Nói rằng bỏ tâm không phải là xa rời tâm, chỉ bảo
đừng mắc vào tướng tâm. Kinh dạy: "Không thấy tướng gọi là thấy Phật." Ðó là rời
tướng tâm vậy.
Lìa tâm không Phật có nghĩa là Ph ật từ tâm mà đến. Tâm sinh Phật. Tuy Phật từ
tâm mà sinh, nhưng tâm không từ Phật sinh, giống như cá sinh từ nước, nhưng
nước không sinh từ cá. Muốn thấy cá thì không phải thấy cá trước mà thấy nước
trước. Muốn thấy Phật, không thấy Phật mà trước thấy tâm. Khi thấy nước thì quên
cá, khi thấy Phật thì quên tâm. Nếu không quên tâm thì sẽ bị tâm lôi kéo, nếu
không quên nước thì sẽ bị nước làm mê.
Chúng sanh và Bồ đề (13) cũng như băng v ới nước. Vì bị ba độc đốt cháy nên là
chúng sanh, khi ba độc được ba môn giải thoát (14) rữa sạch thì là Bồ đề. Mùa lạnh
đông lại là băng, mùa Hạ tan ra là nước. Bỏ băng thì không còn nước. Nếu bỏ chúng
sanh thì không có Bồ đề nào bên ngoài. Nên biết rõ tánh băng t ức tánh nước, tánh
nước tức tánh băng. Tánh chúng sanh tức tánh bồ đề. Chúng sanh và Bồ đề đồng
một tánh, giống như ô đầu và phủ tử có chung rễ, nhưng chỉ không sinh cùng thời
tiết. Vì mê cho rằng cảnh khác nhau nên có tên chúng sanh và Bồ đề. Khi rắn thành
rồng không đổi vãy, phàm chuyển thành Thánh không thay đổi mặt, chỉ tỏ rõ tâm
bằng trí tuệ ở bên trong, soi chiếu thân bằng giới hạnh bên ngoài.
Chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh, gọi là bình đ ẳng. Chúng sanh độ Phật,
tức là phiền não sinh giác ngộ. Phật độ chúng sanh tức là giác ngộ diệt trừ phiền
não. Nên biết rằng chẳng phải không có phiền não, chẳng phải không có giác ngộ.
Không thể không có phiền não mà có giác ngộ, không thể không có giác ngộ mà
hết phiền não. Khi mê Phật độ chúng sanh, khi ngộ chúng sanh độ Phật. Vì sao?
Phật không tự thành mà đều do chúng sanh độ. Chư Phật lấy vô minh làm cha, lấy

tham ái làm mẹ. Vô minh, tham ái đều là tên gọi khác của chúng sanh. Chúng sanh
với vô minh như tay trái với tay phải, thảy không khác biệt.
Khi mê ở bờ bên này, khi ngộ ở bờ bên kia. Nếu biết tâm là Không, không thấy
tướng, thì rời cả mê và ngộ. Khi rời mê ngộ thì cũng không có bờ bên kia. Như Lai
không ở bờ bên này cũng không ở bờ bên kia, cũng không ở giữa giòng. Giữa giòng
là Tiểu thừa. Bờ bên này là phàm phu. Bờ bên kia là Bồ đề.
Phật có ba thân là Hóa thân, Báo thân và Pháp thân (15). Hóa thânũng
c đư ợc gọi
là Ứng thân. Khi chúng sanh hiện tạo tác việc lành là Hóa thân, hiện tu trí tuệ là
Báo thân, hiện giác ngộ vô vi là Pháp thân. Thường hiện bay đi mười phương theo ý
muốn mà cứu tế là Hóa Thân Phật, chặt đứt nghi ngờ tức thị hiện Thánh Ðạo ở núi
Tuyết, đó là Báo Thân Phật, không nói, không thuyết, không làm, không đắc, trạm
nhiên thường trụ, đó là Pháp Thân Phật. Nhưng nói cho đến cùng thì một thân Phật
còn không có, huống gì là có ba. Nói có ba chỉ là dựa trên sự biết của con người.
Người có ba hạng là thượng trung và hạ. Người hạ trí lầm nuôi nguồn phúc, lầm
thấy Hóa thân Phật. Người trung trí lầm phá phiền não, lầm thấy Báo Thân Phật.
Người thượng trí lầm chứng Bồ Ðề, lầm thấy Pháp Thân Phật. Người thượng thượng
trí, nội chiếu tròn lặng, hiểu rõ tâm tức là Phật, không nuơng vào tâm mà chứng
Phật Trí, biết ba thân và vạn pháp đều không thể với cũng không th ể bàn. Ðó là
tâm giải thoát, thành tựu đạo lớn. Kinh dạy: "Phật không thuyết Pháp, không độ
chúng sanh, không chứng Bồ Ðề." Ðó là điều tôi muốn nói.
Chúng sanh tạo nghiệp (16), nghiệp không tạo chúng sanh. Ðời này tạo nghiệp, đời
sau nhận quả, không thể tránh khỏi. Chỉ có người nào nơi thân này không tạo
nghiệp thì mới không thọ báo. Kinh dạy: "Các nghiệp không tạo, tự nhiên đắc đạo."
Ðó là lời vu vơ hay sao!? Người tạo ra nghiệp, không thể tạo ra người. Người khi tạo
nghiệp, nghiệp và người cùng sinh. Người khi không tạo nghiệp, nghiệp và người
cùng diệt. Do đó biết rằng nghiệp là do người tạo ra, người do nghiệp sinh ra. Người
nếu không tạo nghiệp thì nghiệp không không còn lý do sinh người. Cũng như người
có thể hoằng (truyền) đạo, đạo không thể hoằng người.
Ngày nay còn phàm phu nên th
ư ờng tạo nghiệp, nói lời hư dối rằng không có quả
báo. Làm sao tránh khỏi khổ báo? Tâm trước tạo, tâm sau chịu báo, làm sao thoát
được? Tâm niệm trước không tạo thì tâm niệm sau không chịu quả. Ðừng hiểu lầm
nghiệp báo.
Kinh dạy: "Dù tin có Phật mà bảo rằng Phật khổ hạnh, đó là tà kiến. Dù tin có Phật
mà bảo rằng Phật có phước báo kim thương m
ã m ạch (giàu sang), đó là đức tin
chưa đủ, gọi là nhất xiển đề (17)."
Người hiểu được pháp Thánh là Thánh nhân, người hiểu pháp phàm là phàm nhân.
Chỉ người bỏ pháp phàm để theo pháp Thánh tức là phàm phu thành Thánh nhân.
Người ngu ở thế gian chỉ muốn cầu Thánh nhân ở xa, không tin rằng tâm trí tuệ là
Thánh nhân. Kinh dạy: "Nơi người không có trí tuệ, đừng thuyết kinh này." Kinh
cũng dạy: "Tâm là Pháp." Người không có trí không tin nơi tâm này, cho rằng hiểu
được Pháp là thành Thánh nhân, chỉ muốn tìm học bên ngoài, ham thích tượng

Phật, hào quang, hương sắc các sự trong không trung, đều rơi vào tà kiến, mất tâm
trong cuồng loạn.
Kinh dạy: "Thấy các tướng không phải là tướng, tức thấy Như Lai." Tám vạn bốn
ngàn pháp môn thảy đều do một tâm mà khởi. Nếu tâm tướng trong lặng như hư
không, tức ra khỏi thân tâm.
Tám vạn bốn ngàn phiền não là gốc rễ của bịnh. Người phàm đương sống sợ chết,
khi no lo đói, đó là mê mờ lớn. Cho nên Thánh nhân không để tâm vào chuyện đã
qua, không lo chuyện tương lai, không tham luyến chuyện hiện tại, niệm niệm đều
hướng về đạo. Nếu chưa ngộ chân lý lớn lao này, thì nên sớm tìm vị thiện trí thức
của trời người, đừng để mất cả hai.
Chú thích:
(1) Bồ Tát (Bodhisatva): Tên đầy đủ là Bồ Ðề Tát Ðỏa, Tàu dịch là Giác hữ tình, là
chúng sanh có tâm cầu đạo, là những vị cầu chứng được quả Phật.
(2) Năm uẩn (Skandha): Uẩn xưa dịch là ấm, có nghĩa là tích tập. Năm uẩn là năm
yếu tố tích tập thành con người, đó là: Sắc uẩn: yếu tố vật chất; Thọ uẩn: yếu tố
cảm nhận của tâm đối trước ngoại cảnh; Tưởng uẩn: Yếu tố tạo ra sự tưởng tượng
của tâm trước ngoại cảnh; Hành uẩn: Yếu tố tạo ra ý muốn, ý chí, phát sinh tham,
sân, si của tâm đối trước ngoại cảnh; Thức uẩn: Yếu tố phân biệt, suy nghĩ của tâm
đối trước ngoại cảnh.
(3) Pháp Bình Ðẳng: Pháp vượt ngoài mọi phân biệt, sai biệt. Chính giác của Như
Lai không phân biệt cao, thấp, sâu, cạn nên gọi là Bình đ ẳng giác. Bình Ðẳng Tính
Trí là một trong bốn Trí của chư Phật. Khi giác ngộ, Mạt Na Thức chuyển thành Bình
Ðẳng Tính Trí, là Trí không còn đói đãi, phân biệt.
(4) Phiền não (Klesa): Với đạo Phật, ba phiền não chính là Tham, Sân, Si. Có thể
thêm Mạn và Nghi. Mạn là coi mình là hơn hết, Nghi là không có tâm quyết định.
(5) Tánh Không (Sunyata): Chân Như, Thực Tính. Chân Như, Thực Tính lìa hai chấp
ngã và pháp, nương vào Không để hiển lộn nên đồng nghĩa với Tánh Không.
(6) Ðạo tràng (Bodhi-manda): Chỗ Phật thành Ðạo, dưới gốc cây Bồ Ðề bên bờ
sông Ni Liên. Về sau từ đạo tràng dùng chỉ những nơi thờ Phật, tu hành, thuyết
giảng, tham thiền.
(7) Tịch diệt: Chấm dứt mọi vọng tưởng.
(8) Hữu Dư Niết Bàn: (Ðại Thừa) Cảnh giới tịch diệt không còn tạo nhân cho sinh tử
biến dịch. Ngược với Vô Dư Niết Bàn là quả chứng được Pháp Thân thường trụ do
không còn tạo nhân sinh tử biến dịch.
(9) Vô Sanh Pháp Nhẫn: Chứng được, quyết định được nơi lý thể không sanh không
diệt, tức Thực Tướng Trung Ðạo của các pháp. Nhẫn có nghĩa là có thể quyết định.
(10) Ba độc: Tham, Sân, Si.

(11) Tam Muội (Samadhi): Còn có tên là Tam Ma Ðề, Ðịnh, Ðịnh Thọ, Ðịnh Trì,
Ðẳng Niệm, Ðịnh Tâm Hành Xứ. Tâm định trụ vào một chỗ không chao động, không
có tạp niệm xen vào.
(12) Mười Hai nhập (Mười hai xứ): Sáu căn: mắt, tai, mũi, lư ỡi, thân, ý, và sáu
trần: sắc, thanh, hương, vị. xúc, pháp.
(13) Bồ đề (Bodhi - Ðạo, Giác): Ðạo là thông suốt, Giác là giác ngộ.
(14) Ba môn giải thoát: Không, Vô Tướng, Vô tác.
(15) Hóa thân, Báo thân, Pháp thân: ba thân của Phật. Hóa thân là thân ứng hóa
để cứu độ chúng sanh, Báo thân là thân thanh tịnh, trí huệ chỉ có Phật và Bồ tát
mới thấy được, và Pháp thân là thân vũ trụ, bình đẳng cùng khắp.
(16) Nghiệp (Karma): Những hành động thịện, ác, không thiện không ác do thân,
miệng, ý tạo ra. Những hành động này là nghiệp nhân tạo ra những nghiệp quả là
vui, khổ, không vui không khổ trong ba cõi.
(17) Nhất xiển đề (Iechantika - Bất tín): Người không tin Phật Pháp, do đó không
có tính thành Phật.

4. PHÁ TƯỚNG LUẬN
Luận viết:
Nếu có người hết tâm cầu Phật đạo, nên tu pháp gì là tỉnh yếu hơn cả.
Ðáp: Chỉ có một pháp quán tâm bao trùm hết các pháp, rất là tỉnh yếu.
Hỏi: Làm sao một pháp có thể bao trùm các pháp?
Ðáp: Tâm là gốc rễ của vạn pháp. Hết thảy các pháp chỉ từ tâm mà sinh. Nếu hiểu
được tâm thì vạn pháp đều sẵn đủ nơi đó. Ví như cây lớn, cành lá hoa quả thảy đều
do rễ mà có. Dù có chặt cây mà cònđ ể rễ thì còn sinh sản. Nếu chặt rễ thì cây
chết. Nếu hiểu tâm tu đạo thì dùng sức ít mà thành tựu. Không hiểu tâm mà tu
đạo, phí công mà vô ích. Cho nên biết rằng hết thảy thiện ác đều do tự tâm. Tìm
kiếm ngoài tâm rốt không thể được.
Hỏi: Tại sao quán tâm gọi là hiểu?
Ðáp: Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Ða, hiểu rõ bốn đại,
năm uẩn vốn không, không có ngã, thấy rõ sự khởi dụng của tâm có hai loại sai
biệt. Là hai loại nào? là tâm tịnh và tâm nhiễm. Hai loại tâm đó xưa nay tự nhiên
đều sẵn có, chỉ từ giả duyên (1) mà thành, theo nhân mà đến. Tâm tịnh thường
thích nhân lành, tâm nhiễm thường nghĩ nghiệp xấu. Nếu không thọ sự nhiễm, thì
gọi là Thánh, có thể rời xa các khổ, chứng sự vui Niết Bàn (2). Nếu rơi vào tâm
nhiễm, tạo nghiệp nhận chịu sự trói buộc gọi là phàm, chìm đ ắm trong ba cõi, chịu
hết các thứ khổ. Vì sao vậy? Vì do nhiễm tâm kia ngăn che thể Chân Như (3) vậy.
Kinh Thập Ðịa dạy: "Trong thân chúng sanh có Kim Cang Phật Tánh (tánh Phật rắc
chắc), giống như mặt trời thể sáng tròn đ ầy, rộng lớn không ngằn, chỉ vì bị đám

mây năm thứ mờ tối che khuất, như ánh đèn để trong bình không thể hiện ra." Kinh
Niết Bàn dạy: "Hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, vì bị vô minh che khuất cho
nên không được giải thoát. Tánh Phật tức là tánh giác: giác cho mình, giác cho
người. Biết rõ ràng sự giác tức là giải thoát." Cho nên biết rằng tất cả các việc lành
lấy sự giác làm nguồn cội. Từ cội rễ của sự giác mà mọc lớn cây công đức. Quả Niết
Bàn cũng từ đó mà thành. Quán tâm như vậy được là hiểu.
Hỏi: Trên có nói rằng hết thảy công đức của Chơn Như Phật Tánh đều lấy Biết
(Giác) làm gốc. Vậy thì gốc của tâm vô minh là gì?
Ðáp: Tâm vô minh tuy có tám vạn bốn ngàn phiền não, tình dục, và hằng hà sa các
điều ác, nhưng đều do ba độc là nguồn cội. Ba độc này là tham, sân và si. Tâm ba
độc này chứa đầy hết thảy các ác, giống như cây lớn, rễ tuy chỉ có một mà sinh ra
vô số cành lá. Rễ tam độc kia, mỗi mỗi rễ sinh sản trăm ngàn vạn ức lần nhiều gấp
hơn, không thể ví dụ.
Tâm ba độc đó từ trong bản thể ứng hiện ra sáu căn (4), gọi là sáu giặc (lục tặc),
tức là sáu thức (5). Do sáu thức này ra vào các căn, tham trước các cảnh tượng mà
tạo thành nghiệp ác che khuất thể Chân Như, nên gọi là sáu thức. Hết thảy chúng
sanh do ba độc, sáu thức này làm mê loạn thân tâm, chìm đ ắm trong sinh tử, luân
hồi trong sáu nẻo, chịu các khổ não. Giống như do những suối nguồn nhỏ chảy về
không ngớt tạo nên những con sông lớn lớn vạn dặm sóng cả. Nếu như có người dứt
được suối nguồn, các con nước sẽ ngưng. Người cầu đạo giải thoát nên chuyển ba
độc thành ba Tụ Tịnh Giới (ba nhóm giới thanh tịnh) (6), chuyển sáu thức thành sáu
Ba La Mật, tự nhiên vĩnh viễn rời khỏi hết thảy các khổ.
Hỏi: Sáu đường (7), ba cõi (8) rộng lớn không ngằn mé, nếu chỉ quán tâm làm sao
khỏi được sự khổ không cùng kia?
Ðáp: Nghiệp báo trong ba cõi chỉ do tâm mà sinh ra. Nếu như vô tâm thì ở ngay
trong ba cõi mà thoát ngoài ba cõi. Ba cõi tức là ba độc. Tham là cõi dục, sân là cõi
sắc, si là cõi vô sắc, nên gọi là ba cõi. Do ba đ ộc này tạo các nghiệp nặng nhẹ, thọ
quả báo cũng không đồng nhau, chia làm sáu xứ, nên gọi là sáu đường (lục thú).
Hỏi: Tùy theo nặng nhẹ chia ra làm sáu như thế nào?
Ðáp: Chúng sanh không biết nhân chân chính, lấy tâm mê tu thiện, không tránh
khỏi ba cõi, sinh vào ba đư ờng nhẹ. Ba đường nhẹ là gì? Vì mê tu mư ời thiện, vọng
cầu sự vui, không ra khỏi đường tham, sinh vào loài trời. Người mê giữ năm giới,
vọng khởi lòng ham muốn, không thoát khỏi đường sân, sinh vào loài người. Mê
bám vào hữu vi, tin tà cầu phước, không thoát khỏi đường si, sinh vào loài A Tu La.
Ba loại đó gọi là ba đường nhẹ (khinh thú). Ba đường nặng là gì? Theo tâm ba độc,
chỉ tạo ra nghiệp ác, đọa vào ba đường nặng. Nếu tạo nghiệp tham nặng, đọa vào
loài quỹ đói, nghiệp sân nặng, đọa vào loài địa ngục, nghiệp si nặng, đọa vào loài
súc sanh. Như vậy ba đường nặng cộng với ba đường nhẹ là sáu đường. Cho nên
biết rằng hết thảy các nghiệp khổ là do từ tâm mà sinh. Chỉ có giữ tâm rời bỏ các
việc tà ác thì sự khổ luân chuyển trong ba cõi sáu đư ờng tự nhiên tiêu diệt. Rời khổ
tức là giải thoát.
Hỏi: Phật có nói: Ta từ ba a tăng kỳ kiếp, qua vô lượng sự cố gắng khổ nhọc mới
thành tựu Phật đạo. Sao ngài lại nói chỉ quán tâm, chế ba độc tức là giải thoát?

Ðáp: Lời Phật nói không hư dối. A tăng kỳ kiếp tức là ba tâm độc. Nguời Hồ nói "a
tăng kỳ", người Hán nói là "không thể đếm." Trong ba tâm độc này, ác niệm nhiều
như cát sông Hằng, mỗi niệm tức là kiếp, tức là hằng sa số kiếp không thể đếm
được, cho nên nói là ba đại a tăng kỳ.
Tính Chân Như bị ba độc che khuất. Nếu không vượt ra ba loại tâm độc ác nhiều
như số cát sông Hằng kia thì làm sao gọi được là giải thoát. Nếu chuyển ba tâm độc
tham sân si thành ba giải thoát thì gọi là qua ba đại a tăng kỳ kiếp. Chúng sanh
trong thời mạt thế, căn cơ ngu đần chậm chạp, không hiểu nghĩa bí mật chữ ba đại
a tăng kỳ của Như Lai, nói rằng qua vô tận số kiếp cũng chưa thành Ph ật được,
không phải làm cho người tu nghi lầm thối đạo Bồ Ðề đó sao?
Hỏi: Bồ Tát Ma Ha Tát do giữ ba nhóm giới thanh tịnh (ba Tụ Tịnh Giới), thực hành
sáu Ba La Mật, thành được Phật đạo. Ngày nay dạy người học đạo duy chỉ quán
tâm, không tu các giới hạnh, làm sao thành Phật được?
Ðáp: Ba nhóm tịnh giới tức là chế trừ ba tâm độc. Chế trừ ba độc thành vô lượng
thiện tụ. Tụ tức là hội. Vô lượng pháp lành đều hội nơi tâm, gọi là ba Tụ Tịnh Giới.
Sáu Ba La Mật tức thanh tịnh sáu căn. Người Hồ gọi là ba la mật, người Hán gọi là
đáo bỉ ngạn (đến bờ bên kia). Sáu căn thanh tịnh không nhiễm sáu trần, tức qua
sông phiền não, nên gọi là sáu Ba La Mật.
Hỏi: Kinh có dạy: "Ba tụ tịnh giới là nguyện dứt hết thảy điều ác, nguyện tu hết
thảy các điều lành, nguyện độ hết thảy chúng sanh." Nay chỉ nói chế trừ ba tâm
độc, như vậy có trái ngược hay không?
Ðáp: Ðiều Phật dạy đều là lời chân thật. Bồ Tát Ma Ha Tát, trong nhân tu hành quá
khứ, để đối với ba độc, phát ba thệ nguyện: Giữ hết các tịnh giới để đối với tham
độc, nguyện dứt hết các ác. Thường tu định để đối với sân độc, nguyện tu hết các
thiện. Thường tu huệ để đối với si độc, nguyện độ hết thảy chúng sanh. Do giữ ba
loại pháp trong sạch giới định huệ, thoát khỏi ba độc mà thành Phật đạo. Chế trừ
ba độc thì các ác tiêu diệt gọi là dứt. Giữ ba nhóm tịnh giới thì các thiện đầy đủ gọi
là tu. Hay dứt ác tu thiện thì vạn hạnh thành tựu, mình và ngư ời đều được lợi, rộng
giúp quần sanh, gọi là giải thoát. Nên biết rằng việc tu giới hạnh không rời nơi tâm.
Nếu trong tâm thanh tịnh thì hết thảy cõi Phật đều được thanh tịnh. Do đó Kinh
dạy: "Tâm cấu thì chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh." "Muốn được cõi
Phật nên tịnh nơi tâm. Do tâm tịnh mà cõi Phật tịnh." Thế nên hay chế trừ các độc
thì ba nhóm tịnh giới tự nhiên thành tựu.
Hỏi: Như Kinh dạy: "Sáu Ba La Mật còn gọi là sáu độ, là bố thí, giữ giói, nhẫn nhục,
tinh tấn, thiền định, trí tuệ." Nay bảo rằng sáu căn thanh tịnh gọi là Ba La Mật, là
nghĩa thế nào? Sáu Ðộ là nghĩa thế nào?
Ðáp: Muốn tu sáu độ, tịnh sáu căn, trước phải chiến thắng sáu thức. Bỏ nhãn thức,
lìa được sắc cảnh gọi là bố thí; chế ngự được nhãn thức, không để thanh trần theo
vào gọi là trì giới, chế phục được thiệt thức, tự tại điều nhu trước mùi hương gọi là
nhẫn nhục; chế ngự khẩu thức, không tham các vị ngon, tán vịnh, giảng thuyết, gọi
là tinh tấn; chế ngự thân thức, đối với xúc chạm không khởi lòng động, gọi là thiền
định; chế phục ý thức, không trôi theo vô minh, thường tu giác tuệ, gọi là trí tuệ.
Sáu Ðộ là vận chuyển, sáu Ba La Mật dụ như thuyền bè, có thể vận chuyển chúng
sanh qua bờ bên kia, nên gọi là sáu Ðộ.

Hỏi: Kinh dạy: "Ðức Thích Ca Như Lai khi còn là Bồ Tát uống ba đấu sáu thăng cháo
sữa mới thành Phật Ðạo." Trước nhờ uống sữa, sau chứng quả Phật, sao nói rằng
chỉ quán tâm là được giải thoát?
Ðáp: Thành Phật như vậy không phải là nói sai, tất nhờ uống sữa sau mới thành
Phật. Nói uống sữa có hai thứ sữa. Sữa mà Phật uống không phải là loại sữa bất
tịnh của thế gian. Ba đấu là ba nhóm Tịnh Giới, sáu thăng là sáu Ba La Mật. Khi
thành Phật đạo, do uống sữa Pháp thanh tịnh đó nên chứng quả Phật. Nếu cho rằng
Như Lai uống loại sữa tanh hôi do sự hòa hợp của loài trâu bất tịnh ở thế gian là sự
phỉ báng nặng. Chân Như là Pháp Thân (9) kim cương không thể hư hoại, vô lậu
(10), vĩnh viễn xa lìa hết thảy các khổ thế gian, sao lại cần loại sữa bất tịnh để hết
đói khát. Kinh dạy: "Con trâu nầy không ở tại cao nguyên, không ở tại nơi thấp ướt,
không ăn lúa thóc cỏ rơm, không cùng bầy với trâu cái. Thân con trâu này màu
vàng ròng." Ðó làđ ức Phật Tỳ Lô Giá Na (11), với lòng từ bi thương xót tất cả
chúng sanh, nên từ trong Pháp Thể thanh tịnh phát ra pháp nhũ t ịnh diệu của ba
nhóm Tịnh Giới và sáu Ba La Mật để nuôi dưỡng tất cả những ai cầu giải thoát. Ðó
là con trâu chân tịnh, nước sữa thanh tịnh, không chỉ Như Lai uống mà thành Ðạo,
hết thảy chúng sanh nếu được uống đều đắc A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề
(12).
Hỏi: Trong Kinh, Phật dạy chúng sanh làm các công đức như tu tạo già lam, đúc vẽ
hình tư ợng, đốt hương tán hoa, thắp đèn, ngày đêm sáu thời đi quanh tháp hành
đạo, trì trai, lễ bái thì sẽ thành Phật. Nếu như nói chỉ quán tâm là bao hàm được
hết thảy các hạnh thì những việc làm trên là dư thừa hay sao?
Ðáp: Kinh Phật dạy có vô lượng phương tiện. Vì chúng sanh nhỏ hẹp, căn tánh
chậm lụt, không ngộ được nghĩa sâu xa, cho nên giả lấy hữu vi dụ cho vô vi. Nếu
không tu hạnh bên trong chỉ cầu bên ngoài, hy vọng thâu được phước là chuyện
không thể có.
Già lam là tiếng Ấn độ, nước này dịch là đất thanh tịnh. Nếu vĩnh tr ừ ba độc,
thường thanh tịnh sáu căn, thân tâm trạm nhiên, trong ngoài đều thanh tịnh, đó gọi
là sửa già lam.
Ðúc vẽ hình tượng là những hạnh giác ngộ mà chúng sanh thực hành để cầu Phật
đạo. Chân dung diệu tướng của Như Lai không thể dùng vàng đồng để tạo được. Do
đó nguời cầu giải thoát lấy thân làm lò, lấy Pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm thợ khéo,
ba nhóm tịnh giới, sáu ba la mật làm mô dạng. Nấu luyện Chân Như Phật Tánh
trong thân cho vào chiếc khuôn giới luật. Theo đúng giáo lý thực hành không một
chút lơ là, tự nhiên thành tựu hình tư ợng chân thật. Cho nên pháp thân vi diệu
thường trụ cứu cánh, không phải là pháp hữu vi có thể hư hoại. Nếu có người cầu
đạo không biết đúc vẽ hình tư ợng chân thật đó, nương vào chỗ nào mà nói công
đức.
Ðốt hương không phải loại hương có hình tư ớng của thế gian, nhưng là hương của
chánh pháp vô vi, làm cho các nghiệp dơ xấu vô minh đều tiêu diệt hết. Hương
chánh pháp đó có năm loại. Thứ nhất là hương giới là cắt dứt các ác, thực hành các
thiện. Thứ hai là hương định, là tin sâu Ðại Thừa tâm không lui sụt. Thứ ba là
hương Tuệ là thường quán sát thân tâm. Thứ tư là hương giải thoát là cắt đứt sự
trói buộc của vô minh. Thứ năm là hương tri kiến giải thoát là quán chiếu thường rõ
ràng, thông đạt không vướn ngại. Năm loại hương này là loại hương tối thượng, thế

gian không có gì để so sánh. Khi Phật còn tại thế, dạy đệ tử dùng lửa trí tuệ đốt loại
hương quí vô giá đó để cúng dường chư Phật mười phương, chúng sanh ngày nay
không hiểu nghĩa chân th ật của Như Lai, chỉ lấy lửa bên ngoài mà đót loại hương
vật chất thế gian làm bằng đàn hương, trầm hương để cầu phước báo, làm sao có
được?
Nghĩa tán hoa cũng giống như vậy. Ðó là thư ờng thuyết Chánh Pháp. Các hoa công
đức, lợi ích chúng sanh làm cho hết thảy đều được thấm nhuần, khắp làm trang
nghiêm Tánh Chân Như. Hoa công đức được Phật tán thán này, mãi mãi thư ờng
còn, không có héo rụng. Người tán loại hoa này được phước vô lượng. Nếu cho rằng
Như Lai dạy chúng sanh cắt hoa mầu, chặt thảo mộc để tán hoa thì không có đi ều
đó. Vì sao? Ngư ời giữ tịnh giới đối với sum la vạn tượng trong trời đất không làm
cho bị xúc phạm. Người lỡ phạm còn bị tội lớn, huống là cố tình phá giới, làm hại
vạn vật để cầu phước báo. Muốn được ích lợi mà làm tổn hại, có thể nào chăng?
Ngọn đèn sáng mãi t ức là tâm chính giác. Khi được giác ngộ ví như ngọn đèn sáng.
Do đó, người cầu giải thoát lấy thân làm đèn, tâm làm tim đèn, tăng tiến giới hạnh
là dầu đèn, trí huệ sáng suốt dụ như lửa đèn. Ðốt ngọn đèn giác ngộ chân chính đó
chiếu phá tất cả vô minh mờ tối. Rồi luân chuyển truyền bày tức một ngọn đèn thắp
sáng ngàn ngọn đèn, đèn đèn tiếp nhau được thắp sáng nên đèn được thắp sáng vô
tận, do đó được gọi là sáng mãi.
Trong thời quá khứ có đức Phật tên là Nhật Nhiên Ðăng ý nghĩa cũng như v ậy.
Những chúng sanh ngu tối không hiểu lời dạy phương tiện của Như Lai, thực hành
theo hư dối, chấp trước vào hữu vi, đốt đèn dầu tô của thế gian thắp sáng phòng ốc
nói là tuân theo Giáo Pháp, không là càn rỡ lắm sao? Bởi vì ánh sáng từ hào tướng
gữa chân mày của Ðức Phật phóng ra có thể chiếu soi vạn tám ngàn thế giới thì
ngọn đèn dầu tô như vậy có ích lợi gì! Xét rõ lẽ đó còn không không rõ sao?
Sáu thời hành đạo là với sáu căn trong mọi lúc đều thực hành Phật Ðạo, tu các
hạnh giác ngộ. Lúc nào cũng điều phục sáu căn không lơi bỏ gọi là sáu thời.
Nhiễu tháp hành đạo, tháp là thân tâm. Làm cho giác huệ vòng khắp thân tâm,
niệm niệm không dừng gọi là nhiễu tháp. Các bậc Thánh trong quá khứ đều thực
hành đạo lý này mà đ ắc Niết Bàn. Người ngày nay không hiểu lý này, không tu sửa
bên trong mà chỉ cầu theo bên ngoài, lấy thân vật chất nhiễu tháp thế gian, ngày
đêm qua không hay biết, tự mình lao nhọc mà chẳng lợi gì cho chân tính.
Trì trai ý cũng không khác. Không hiểu được lý này thì không ích gì. Trai là chỉnh tề,
có nghĩa là giữ thân tâm tề chỉnh không để cho bị tán loạn. Trì có nghĩa là gi ữ, là
theo đúng Pháp Phật mà hộ trì giới hạnh. Bên ngoài ngăn cản sáu tình (14), bên
trong cắt đứt ba độc, siêng quán xét, tịnh thân tâm. Hiểu rõ nghĩa này g ọi là trì
trai. Trì trai có năm lo ại thực phẩm. Thứ nhất là Pháp Hỉ thực, là nương theo Chánh
Pháp, vui vẻ phụng hành. Thứ hai là Thiền Duyệt thực, là trong ngoài trong suốt
vắng lặng, thân tâm vui đẹp. Thứ ba là Niệm thực, là thường niệm chư Phật, tâm và
miệng tương ứng. Thứ tư là Nguyện thực, là trong lúc đi đứng năm ngồi, thường
hướng đến nguyện lành. Thứ năm là Giải Thoát thực, là tâm thường thanh tịnh,
không nhiễm trần tục. Năm món ăn này gọi là trai thực. Không thể có người không
ăn năm món thực phẩm thanh tịnh này mà nói rằng trì trai. Chỉ không ăn món ăn
vô minh, ăn đến gọi là phá trai. Khi phá trai làm sao thâu hái phước đức. Ở thế gian
nhiều người mê mờ không rõ lý này, đ ể thân tâm phóng dật với các điều ác, tham

muốn theo tình cảm phóng túng, không sinh hổ thẹn, chỉ không còn ăn thức ăn bên
ngoài tự cho là trì trai, không có việc như vậy.
Lễ bái cũng như v ậy. Hiểu lý thể sáng suốt ở bên trong, sự việc tùy theo đó mà
quyền biến. Lý có lúc hiển lộ, có khi ẩn kín. Hiểu rõ nghĩa này tức là theo đúng Phật
Pháp. Lễ là kính, bái là khép mình. Cung kính chân tính và khuất phục vô minh gọi
là lễ bái. Nếu ác tình dứt mất, niệm thiện hằng còn, tuy không hiện ra tướng cũng
được gọi là lễ bái. Tướng đó tức là Pháp tướng. Ðức Thế Tôn muốn cho người thế
tục thể hiện sự khiêm nhường, giảm bớt tâm cống cao, đó cũng là l ễ bái. Cho nên
khuất phục ngoại thân là biểu thị sự cung kinh bên trong. Lấy bên ngoài mà làm
sáng bên trong, tánh và tướng tương ưng. Nếu không thực hành Phật pháp từ trong
tâm, chỉ cầu theo bên ngoài, bên trong thả lỏng sân si, tạo các ác nghiệp, bên
ngoài mệt thân một cách vô ích. Giả dối hiện ra uy nghi, không thẹn với các Thánh,
lừa dối người phàm, không thể không thoát khỏi luân hồi, còn thành công đ ức được
sao?
Hỏi: Kinh Ôn Thất dạy: "Tắm rữa chúng tăng gặt phước vô lượng." Ðó là là nương
vào sự để được công đức. Với quán tâm thì có gì tương ưng không?
Ðáp: Tắm rữa chúng tăng không phải là tẩy sạch cái gì thuộc về thế gian hữu vi.
Ðức Thế Tôn khi dạy Kinh Ôn Thất cho đệ tử là muốn họ tuân giữ pháp tắm rữa, lấy
sự việc ở thế gian tỉ dụ nguồn gốc chân thật, ngầm chỉ bảy việc cúng dường. Bảy
việc đó là gì? Th ứ nhất là tịnh thủy, thứ hai là lửa, thứ ba là táo đậu (một loại như
xà phòng dùng tắm rữa), thứ tư là cành dương, thứ năm là tịnh hôi (tro sạch), thứ
sáu là tô cao (một loại cao), thứ bảy là áo lót. Bảy pháp này dụ cho bảy sự. Hết
thảy chúng sanh đều do sáu món này tắm gội trang nghiêm, trừ bỏ sự nhơ xấu của
tâm độc ác và vô minh. Bảy pháp này, thứ nhất là tịnh giới, tẩy sạch lỗi lầm, như
nước trong rửa sạch bụi dơ. Thứ hai là trí tuệ quán sát trong ngoài, như đốt lửa làm
ấm nước trong. Thứ ba là phân biệt, bỏ bớt các việc ác ví như tô đậu có thể làm
sạch những nhơ bẩn. Thứ tư là chân thật, cắt đứt các vọng tưởng, như nhai cành
dương làm cho hơi miệng thơm sạch. Thứ năm là chánh tín, quyết định không nghi
ngại, như tro sạch xoa thân, trừ được gió độc. Thứ sáu là nhu hòa nhẫn nhục, ví
như tô cao làm thông nhuận da dẻ. Thứ bảy là hổ thẹn, hối lỗi những nghiệp ác,
như áo lót che cái xấu của thân thể. Bảy việc nói trên là nghĩa chân th ật của Kinh.
Như Lai vì nh ững người có căn tánh Ð ại Thừa mà giảng nói, không phải là nói cho
những người phàm phu trí nhỏ. Do đó người thời nay không thể hiểu thấu. Ôn Thất
tức là thân, là thắp ngọn lửa trí tuệ làm ấm nước tịnh giới để tắm gội Chân Như
Phật Tánh trong thân. Nhận giữ bảy pháp (14) để tự trang nghiêm. Các bậc Tỳ kheo
lúc đó là những bậc thượng trí đều hiểu ý của Phật, theo lời dạy tu hành nên công
đức thành tựu, chứng được quả Thánh. Chúng sanh thời nay không đo lường việc đó
dùng nước thế gian rữa thân vật chất tự cho là theo Kinh, không lầm lẫn lắm sao?
Chân Như Phật Tánh không có hình thể phàm tục, bụi nhơ phiền não xưa nay không
có tướng trạng, sao có thể dùng loại nước vật chất rữa thân vô vi? Chẳng có sự lý
gì, làm sao ngộ đạo được? Nếu muốn cho thân được trong sạch nên quán thân này
vốn do sự ham ăn uống không thanh tịnh mà sinh ra, đầy dẫy sự hôi thúi dơ bẩn từ
trong ra ngoài. Nếu tẩy thân này cho sạch cũng như làm cho nó không còn trư ớc
khi nó được sạch. Nghiệm lý đó thì rõ s ự tắm gội bên ngoài không phải là lời Phật
dạy.

Hỏi: Kinh dạy rằng chí tâm niệm Phật thì sẽ được vãng sinh Tây phương tịnh độ. Ðó
là một cánh cửa dẫn đến thành Phật, sao lại quán tâm để cầu giải thoát?
Ðáp: Phàm niệm Phật tức là thực hành chánh niệm. Hiểu nghĩa là ch ánh, không
hiểu nghĩa là tà. Chánh niệm thì được vãng sinh, tà niệm làm sao đến được bên đó?
Phật tức là giác, là biết rõ thân tâm, khôngđ ể cho việc ác khởi dậy. Niệm tức là
nhớ, là nhớ giữ giới hạnh không hư dối, tinh tấn siêng năng. Ðó g ọi là niệm. Nên
biết niệm tại tâm không niệm nơi lời. Dùng nơm bắt cá, được cá quên nơm, dùng lời
cầu ý, được ý quên lời.
Ðã gọi là niệm danh hiệu Phật thì phải hiểu đạo lý niệm Phật. Nếu tâm không thật
thì miệng chỉ là tụng danh hiệu rỗng, ba độc vẫn đến từ bên trong, nhân ngã đ ầy
trong trí nhớ, theo tâm vô minh không thấy được Phật, chỉ là phí công. Vả tụng và
niệm nghĩa lý riêng bi ệt, tại lời thì là tụng, tại tâm là niệm. Niệm từ tâm mà khởi
gọi là cửa vào giác ngộ, tụng là ở nơi miệng tức là tướng âm thanh. Bám vào tướng
mà cầu lý rốt chẳng được gì. Cho nên biết rằng các vị Thánh trong thời quá khứ tu
hành đều không nói bên ngoài mà chỉ tìm tâm. Tâm là nguồn của mọi thiện, tâm là
chủ của vạn đức. Niết Bàn thường vui là do sự dừng nghỉ của tâm mà sinh, ba cõi
luân hồi theo tâm mà khởi. Tâm là cửa ngõ của hết thảy, tâm là bến bờ của giải
thoát. Biết cửa ngõ đâu còn lo khó thành t ựu, biết bến bờ đâu có sợ không đến
chốn.
Riêng người ngày nay hiểu biết nông cạn, chỉ biết sự tướng là công đức, phung phí
tài bảo, làm hại dưới nước trên cạn, vọng tạo tượng tháp, thúc dục nhân phu, thâu
thập gỗ, gạch, sơn xanh vẽ lục. Dốc hết tâm sức, hại mình mê ngư ời, không biết
xấu hổ, làm sao giác ngộ được? Thấy biết việc hữu vi rồi ưa thích và vướn mắc vào
đó, nghe nói đến vô tướng (15) thì ngây ngất như mê, ham lòng t ừ nhỏ trong hiện
thế, không biết cái khổ lớn trong tương lai. Tu học theo cách đó chỉ tự làm khổ,
chuyển chính theo tà, nói dối là tạo phúc.
Chỉ thâu tâm soi rọi vào bên trong, soi xét sự sáng bên ngoài, trừ ba độc làm cho
vĩnh viễn tiêu vong, đóng sáu thức không để cho quấy rối, tự nhiên các loại công
đức vi diệu thường còn đ ều được trang nghiêm, vô số pháp môn thảy đều thành
tựu, vượt phàm chứng Thánh, tự có không xa (không cần nhọc sức), ngộ trong chốc
lát, đâu cần nhọc cạo đầu. Cánh cửa chân lý ẩn kín khó thể tỏ bày được hết, lược
thuật về phần pháp môn quán tâm để tỏ rõ sự vi diệu.
Chú thích:
(1) Giả duyên: Duyên có nghĩa là nương nh ờ. Giả duyên là nương nhờ nhau một
cách giả tạo. Mọi sự vật tồn tại không thực mà chỉ là sự hòa hợp giả tạo.
(2) Niết Bàn: (Nirvana) Trạng thái tịnh diệt, giải thoát.
(3) Chân Như: Thể tính chân thật không đổi. Tánh chân thật của các pháp là bất
biến thường như gọi là Chân Như. Cũng là T ự Tánh, Pháp Thân, Thực Tướng, Pháp
Giới.
(4) Sáu căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.
(5) Sáu thức: Sáu nhận thức phân biệt tương ứng với sáu căn: Nhãn th ức (sự biết
của mắt), Nhĩ thức (Sự biết của tai), Tỷ thức (Sự biết của mũi), Thiệt thức (Sự biết
của lưỡi), Thân thức (sự biết của thân), Ý thức (sự biết thuộc phạm vi tinh thần).

(6) Tam tụ tịnh giới: Giới xuất gia, Giới tại gia, Giới cho cả xuất gia và tại gia (đạo
tục cộng giới).
(7) Sáu đường (Lục đạo, lục thú): Chúng sanh khi chưa ra khỏi luân hồi, phải luân
lưu trong sáu đường (đạo là đường, thú là chỗ hướng tới): Trời, Người, A Tu La, Ðịa
ngục, Ngả quỉ, Súc sanh.
(8) Ba cõi (ba giới): Dục giới: chúng sanh cõi này sống trong tham dục, Sắc giới:
chúng sanh cõi này có sắc thân nhưng không còn lòng tham d ục, Vô sắc giới: Cõi
chúng sanh chỉ sống bằng tinh thần.
(9) Pháp Thân: Bản thể thường còn tuyệt đối của mọi pháp, đồng nghĩa v ới Chân
Như, Pháp Tánh, Thực Tướng..., là một trong ba thân của Phật (Pháp thân, Báo
thân, Hóa thân).
(10) Vô Lậu (Không còn rỉ chảy): Mọi phiền não đều dứt sạch, hoàn toàn giải thoát.
(11) Tỳ Lô Giá Na Phật (Ðại Nhật Như Lai): Pháp Thân Phật.
(12) A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề: Trí Tuệ tối thượng, Vô thượng chánh đẳng
chánh giác.
(13) Sáu tình (Lục tình): sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).
(14) Bảy pháp: 1/ Không ham lợi dưỡng, 2/ Không ham tiếng tăm, trọng vọng, 3/
Không ham được ca tụng, đề cao, 4/ Biết hổ thẹn 5/ Sợ tội lỗi 6/ Ít tham muốn, 7/
Chánh biến tri.
(15) Vô tướng: vượt ngoài mọi hình tướng. Một tính chất của Niết Bàn.

