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L¶i gi¾i thi®u
ÐÕi sß Løc t± Hu® Nång, mµt nhân v§t l¸ch sØ ðang ði vào
huy«n thoÕi. Sñ tích cüa ngài, m£c dù ðã ðßþc ghi chép trên gi¤y
tr¡ng mñc ðen là quy−n kinh Løc T± Pháp Bäo Ðàn, thª nhßng,
nhæng mçu chuy®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 nói riêng, mà cûng là mµt biªn c¯ vî dÕi trong l¸ch
sØ tß tß·ng nhân loÕi nói chung. 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 cho
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
nhß 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, vînh vi−n b¸ chìm ð¡m trong nhæng sñ trói buµc tri«n miên.
Truy®n Løc t± Hu® Nång là 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 chuy®n nhân gian, ðã soÕn thành câu chuy®n cüa
cuµc ð¶i ngài theo mµt mÕch lÕc th¶i gian. Tuy g÷i là truy®n, thª
nhßng h¥u hªt dæ ki®n trong ðây, ð«u ðßþc trích løc t× quy¬n kinh
Pháp Bäo Ðàn, cho nên có th¬ nói, truy®n tÑc là kinh ðßþc mô tä lÕi
dß¾i mµt hình thÑc d− hi¬u h½n. Vån chß½ng, 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.

3

Ngß¶i d¸ch, tuy không chuyên v« pháp môn tu thi«n, song
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, 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 tu 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 tu 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 là ch¤p vào lý, ho£c là ch¤p vào sñ. Thª
nhßng, sñ tu hành, nªu mu¯n ðÕt ðßþc kªt quä thñc ti¬n, 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 nói riêng, ho£c ð÷c các kinh Bát Nhã, cùng các kinh ÐÕi Th×a
nói chung, 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. 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.
Tß¶ng Quang Tñ
TÏ kheo Thích Pháp Chánh c¦n thÑc
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Truy®n Løc t± Hu® Nång
Ð

Õi 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 · vùng 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 cØa nhà n· ð¥y hoa tr¡ng, sau ðó hoa
tr¡ng lÕi biªn thành mµt ðôi hÕc tr¡ng v² cánh bay vút
vào tr¶i cao. ChÆng bao lâu lÕi có mµt mùi hß½ng lÕ tràn
ng§p gian phòng cüa bà, mµt lúc lâu sau m¾i t× t× tan ði.
Phu nhân tïnh gi¤c li«n phát giác mình ðã có thai.
Theo truy«n thuyªt, phu nhân mang thai sáu nåm
m¾i sinh ra Hu® Nång, khi ðó là nåm Trinh Quán thÑ
mß¶i hai, ð¶i Ðß¶ng Thái Tông (TL 638). Lúc v×a m¾i
sinh ngài ra, trên không trung có mµt lu°ng ánh sáng chói
rñc, gi¯ng nhß t× ðïnh ð¥u cüa ÐÑc Ph§t phóng ra. Trong
nhà lÕi có mµt mùi hß½ng lÕ th½m phßng phÑc. Sáng hôm
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sau có hai v¸ tång tß¾ng mÕo phi phàm tìm ðªn höi thåm.
Sau khi nói l¶i chúc m×ng, hai v¸ n¥y nói r¢ng h÷ ðªn v¾i
møc ðích ð£t tên cho ðÑa bé là Hu® Nång. Hu® có nghîa là
ðem Ph§t pháp hu® thí, tª ðµ chúng sinh, còn Nång có
nghîa là có nång lñc ho¢ng dß½ng Ph§t pháp. V×a nói
xong, hai v¸ tång li«n biªn m¤t. Ði«u n¥y làm cho cø Thao
và phu nhân vô cùng kinh d¸.
Hu® Nång ra ð¶i vào lúc ngài Huy«n Trang vçn
còn ðang ði thïnh kinh · „n Ðµ. Ngài l¾n lên trong sñ
chåm sóc tßng tiu cüa cha m©. ChÆng may, cha ngài qua
ð¶i vào lúc ngài v×a m¾i lên ba. Hai m© con bèn d¶i nhà
ðªn vùng Nam Häi. Nh¶ vào ngh« may vá cüa phu nhân
mà m© góa con côi ðùm b÷c nhau, s¯ng qua nhæng chu²i
ngày gian kh±. Khi Hu® Nång v×a trß·ng thành, ngài bèn
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
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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 mµt l² hang, 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 v×a tøng ðªn câu "¿ng vô s·
trø nhi sinh kÏ tâm" 1 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, h¤p t¤p höi xem ngß¶i khách tên gì, lÕi höi ông ta
làm thª nào mà có ðßþc bµ kinh ðó. Ngß¶i khách tr÷ n¥y
tên là An ÐÕo Thành, nói v¾i Hu® Nång là ông ðang tøng
kinh Kim Cß½ng, và bµ kinh n¥y 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 Ngû t± ¤n
chÑng cho sñ khai ngµ cüa mình. Nhßng khi nghî lÕi 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 t× 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
ðÞ Hu® Nång trong vi®c chåm sóc m© già. Hu® Nång nghe
xong r¤t cäm ðµng, bèn tr· v« nhà höi ý m©. Xªp ð£t công
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vi®c sån sóc cho m© xong, Hu® Nång bèn t× giã m© già lên
ðß¶ng c¥u ðÕo.
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 bèn dçn ngài vào phß½ng trßþng ra m¡t
Ngû t±. V×a th¤y Hu® Nång, T± bèn v£n höi:
- Chú em là ngß¶i xÑ nào, ðªn ðây làm gì?
Hu® Nång cung kính trä l¶i:
- DÕ thßa, 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 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, song
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, li«n bäo Hu® Nång
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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
n¥y 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 n¥y tâm tính lanh lþi dæ à!
Thª nhßng, T± lÕi lo sþ s¨ có nhi«u ngß¶i sinh lòng
ganh ghét, bèn bäo Hu® Nång:
- Không c¥n nói thêm gì næa. Ði xu¯ng phòng giã
gÕo làm vi®c!
Hu® Nång bèn
theo ngß¶i ra sau chùa.
Có mµt hành giä 2 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¬
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thành tñu. Song 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?
Hu® Nång nói:
- DÕ thßa, con hi¬u ý T±, vì thª con cûng không
dám tùy ti®n ra trß¾c 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 c¥n mµt ðoÕn 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 r¢ng c½ duyên ðã ðªn, bèn
t§p hþp m÷i ngß¶i trong chùa lÕi. Ngài nói:
- Trên ð¶i n¥y, không có v¤n ð« nào quan tr÷ng h½n
là v¤n ð« sinh tØ. Không lu§n là giàu nghèo, sang hèn, ð©p
x¤u, không kë nào có th¬ tránh khöi v¤n ð« n¥y. Nghi®p
báo là do tñ mình gây tÕo, tñ mình nh§n ch¸u, mà không
ai có th¬ thay thª cho mình ðßþc. Giä sØ thân ngß¶i n¥y
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, s¨ vçn
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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« phòng, h°i tâm tñ quán xét
chính mình, khéo dùng trí tu® sÇn có cüa các ông, 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. 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
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liêu , bèn chÕy ði báo cho ngß¶i khác biªt, bàn lu§n r¥m
rï:
- 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
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 l¶i n¥y ð«u g§t ð¥u tán thành,
t¤t cä ð«u bö ý ð¸nh làm k® trình lên cho T±, kª ðó cùng
nhau phø h÷a:
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- 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 v¯n ngß¶i
h÷ Lý, g¯c · vùng
LÕc Dß½ng. T× nhö
ðã ð÷c hªt kinh sách
cüa Nho, Lão, ..., và
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 ta
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 n¥y hoàn toàn
n¢m trong tay Th¥n Tú.
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Thª nhßng, biªn c¯ làm k® n¥y 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 ra
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 n¥y 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 døng ý cüa mình, cho là
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?
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
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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® n¥y 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 di®n 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 n¥y 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 B° ð« th÷,
Tâm nhß minh kính ðài,
14

Th¶i th¶i thß¶ng ph¤t thÑc,
V§t sØ nhÕ tr¥n ai.
Vi®t d¸ch:
Thân nhß cây B° ð«
Tâm nhß ðài gß½ng sáng
Thß¶ng thß¶ng siêng lau quét
Ð×ng ð¬ dính bøi tr¥n!
Viªt xong,
Th¥n Tú li«n len
lén tr· v« phòng
không ð¬ ai hay
biªt. Th¥n Tú sau
khi quay v« phòng
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, không ðÕt
ðßþc ý nghîa chân thñc cüa Ph§t pháp, âu cûng là ðáng
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kiªp! Mà thôi, cänh gi¾i cüa các b§c thánh chÆng phäi là
ch² phàm phu có th¬ suy lß¶ng ðßþc.
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.
Sñ thñc, Ngû t± t× lâu ðã biªt là Th¥n Tú vçn chßa
vào ðÕo, không 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°, 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® n¥y 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® n¥y,
t× t× s¨ có th¬ minh tâm kiªn tính.9
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Nghe xong m÷i ngß¶i càng chuyên tâm nh¤t ý
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® n¥y 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 kêu 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 ðªn 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® n¥y, có th¬ nói là ðã ðªn ngÕch
cØa, song vçn chßa th¤u ðßþc chân nhß bän tính. Gi¯ng
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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 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 n¥y, tÑc là sñ r¶i bö 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
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tiªng ngâm nga bài k®. Hu® Nång nghe xong, biªt r¢ng kë
làm bài k® n¥y chßa th¤y ðßþc bän tính, do ðó m¾i bß¾c
t¾i höi:
- DÕ thßa, xin phép ðßþc höi chú, ai là ngß¶i làm
ra bài k® n¥y?
Sa di ngÕc nhiên:
- Hä! Chùa mình xäy ra mµt sñ ki®n l¾n lao nhß thª
mà chú không biªt? Bài k® n¥y là 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 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 Ngài tö vë r¤t hài lòng. Do ðó Ngài bäo m÷i ngß¶i nên
ð÷c tøng, lÕi 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 n¥y làm vi®c giã
gÕo cûng ðã h½n tám tháng, thª nhßng ðªn nay vçn chßa
biªt Pháp ðß¶ng · ðâu. Xin chú làm ½n dçn ðß¶ng, cho
Hu® Nång có d¸p 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 n¥y, 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:
19

- 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.
Lúc ðó có mµt v¸ quan bi®t giá10 vùng Giang Châu,
tên là 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 n¥y
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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 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« b±n vô th÷,
Minh kính di®c phi ðài,
B±n lai vô nh¤t v§t,
Hà xÑ nhÕ tr¥n ai.
Vi®t d¸ch:
B° ð« v¯n không cây
Gß½ng sáng chÆng phäi ðài
Xßa nay không mµt v§t
Ch² nào dính tr¥n ai!
Trß½ng Nh§t Døng viªt xong, v×a nhìn kÛ lÕi,
trong lòng cäm th¤y r¤t là khâm phøc. Nhæng ngß¶i ðÑng
chung quanh ðó tñ nhiên cûng cäm th¤y vô cùng kinh
ngÕc, không ai mà không tr¥m tr° khen ngþi cho là kÏ
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ð£c. Tin tÑc n¥y 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!
- 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 ngoài ðªn ch² bài k®
xem vi®c gì xäy ra. Ðªn n½i, T± ngß¾c xem bài k® v×a
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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. Song, kª ðó 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 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 n¥y
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
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n¥y, nhß ðßþc dçn d¡t b·i linh tính, nên 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 r¥m rï nhß thª! Bài k®
n¥y 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 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, thª 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 cho m÷i 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.11 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!
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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 mµt cách ¦n ý:
- 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 sß12 cüa
Hu® Nång. T±
chÆng nói thêm
l¶i nào næa, 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
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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, bèn 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, song ngß¶i 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.
Hu® Nång thßa v¾i T±:
- DÕ thßa con hi¬u ði«u n¥y. 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.
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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. Ðang khi T± giäng ðªn câu "¿ng vô s·
trø nhi sinh kÏ tâm", ngay lúc 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 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,
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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 n¥y 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
trên hai tay cüa mình, 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 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®:
Hæu tình lai hÕ chüng,
Nhân ð¸a quä hoàn sinh,
Vô tình di®c vô chüng,
Vô tính di®c vô sinh.
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Vi®t d¸ch:
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. 13
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,14 con có trách nhi®m phäi khéo
léo hµ trì Ph§t pháp, làm cho Pháp n¥y 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, t±. Sñ thñc, 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
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thÑc bên ngoài. Thª nhßng, nhæng kë phàm tøc không th¬
th¤y ðßþc cái kho tàng tñ tính n¥y, mà chï bo bo ch¤p
vào hình tß¾ng, do ðó y bát n¥y có th¬ tr· thành sñ tranh
ch¤p. T× con v« sau, y bát n¥y 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 ch± n¥y, ð¬ khöi mang
h÷a vào thân!
Hu® Nång phân vân:
- DÕ thßa, con phäi ði v« ðâu bây gi¶?
T± nói:
- Con có th¬ chèo thuy«n r¶i khöi ch² n¥y, 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.
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Nói xong, hai th¥y trò trong ðêm v¡ng vµi vä 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 h¾t hãi
n¡m l¤y mái chèo, vµi vä 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:
- 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 n¥y
con nên nh¾ rõ, ðÕo l¾n cüa Thi«n tông không l¾n mÕnh
mµt cách d− dàng ðßþc.
T± ðßa Hu® Nång xong li«n tr· v« chùa, liên tiªp
m¤y ngày T± không lên Pháp ðß¶ng giäng kinh. M÷i
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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, m÷i ngß¶i ð«u h¾t hãi, bèn thßa v¾i T±:
- DÕ thßa, xin höi T± ai là ngß¶i ðßþc truy«n y bát.
T± nói:
- Kë có ðü khä nång ðßþc truy«n y bát.15
Tin tÑc v×a loan ra, m÷i ngß¶i ð«u kinh ngÕc trß¾c
biªn c¯ vî ðÕi n¥y. Thßþng t÷a Th¥n Tú m¾i là kë ðau
kh± nh¤t, ông ta 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 rÑc trong lòng, Th¥n Tú gom
góp ð° ðÕc, 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 trong chùa,
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. Thª nhßng, T± ðã truy«n
y bát cho ai? M÷i ngß¶i cùng nhau suy ðoán, bèn phát
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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 bèn 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 làm
bµ nhß 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«!
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 vä 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 n¥y là ðªn ð¤t Lînh Nam, quê cû cüa ngài. Do vì
ðß¶ng dài bôn ba, lÕi thêm nhi«u ngày không nghï, thân
th¬ cäm th¤y m®t möi, Hu® Nång bèn tÕm ng°i nghï ng½i
trên täng ðá bên v® ðß¶ng. ChÆng ng¶, chßa ðßþc bao lâu,
bèn nghe có tiªng chân 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
bèn nghî th¥m:
- Phäi làm thª nào bây gi¶?
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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, thª 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, song 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 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
quái n¥y ðßþc Ngû t±
truy«n y bát là ðúng r°i.
Nªu không, làm gì mà h¡n
có pháp lñc dæ dµi nhß
v§y!
Hu® Minh suy ði
nghî lÕi, trong lòng càng lúc càng lo âu. Quay nhìn b¯n b«,
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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 n¥y không phäi là ngß¶i nào
cûng có th¬ giành ðßþc, do ðó 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 nhß v§y,
Hu® Nång bèn trong bøi r§m t× t× bß¾c ra. Ngài nói v¾i
Hu® Minh:
- 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!
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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 là cái chân lý ¦n tàng trong ðó, xßa nay
trong tâm mình vçn ð¥y ðü. Cûng gi¯ng nhß ðóa hoa sen
mà trong ðó có chÑa hÕt minh châu.
Hu® Minh nghe xong, cäm th¤y m×ng rÞ nhß mµt
kë b¥n cùng v×a lßþm 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.
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Nói xong Hu® Minh ch¤p tay ð¸nh bái tÕ Hu® Nång.
Th¤y thª, Hu® Nång li«n vµi vàng ð· 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.
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 ði ðªn
vùng nào mà tên có
chæ Viên thì có th¬
tÕm ng×ng, ði ðªn
vùng nào mà tên có
chæ Mông thì có
th¬ · lÕi.
Hu®
Nång
ng×ng mµt lúc lÕi
nói:
- Mà n¥y!
Th¥y xu¯ng núi
không nên nói cho ai
biªt chuy®n n¥y, ð¬
khöi phi«n hà mai
sau, mà tñ làm hÕi
chính mình!
Hu® Minh t× bi®t Hu® Nång xong bèn xu¯ng núi.
Xu¯ng ðªn chân núi Hu® Minh nói v¾i nhæng ngß¶i trong
nhóm v×a m¾i tìm ðªn:
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- Tôi lên núi tìm cä bu±i mà không th¤y ai hªt, ch¡c
ch¡n không phäi · ch² n¥y. 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 v¸ thß sinh tên là Lßu Chí
Lßþc m¾i g£p Hu® Nång có mµt l¥n mà ðã cäm th¤y thân
thiªt nhß ngß¶i 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 cô cÑ höi ý nghîa
trong kinh, tôi s¨ trä l¶i.
Vô T§n TÕng có vë nghi ng¶:
- M£t chæ còn không biªt, làm sao hi¬u ðßþc ý
nghîa cüa kinh?
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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, cô 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 chính cô ta cûng không hi¬u mu¯n nói gì,
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 cô ta nghe. Vô
T§n TÕng nghe xong, cäm th¤y vô cùng kinh 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!
Danh tiªng cüa Hu® Nång chÆng bao lâu truy«n
kh¡p trong làng. M÷i ngß¶i trong làng ð«u ðªn yªt kiªn
ngài, trong ðó có cháu nhi«u ð¶i cüa Tào Tháo là Tào
Thøc Lß½ng cûng tìm ðªn xin c¥u Pháp. Thøc Lß½ng ra
m¡t Hu® Nång xong, bèn · lÕi cùng Hu® Nång ðàm lu§n
v« nhæng v¤n ð« nhân sinh vû trø. Thøc Lß½ng l¥n l¥n ð¯i
v¾i Hu® Nång sinh tâm cung kính, ngßÞng mµ, do ðó
mu¯n tìm c½ hµi báo ðáp ân hu® cüa ngài. C½ duyên ðªn
th§t là ðúng lúc! Phía trên làng Tào Khê có mµt ngôi chùa
c±, tên là Bäo Lâm, nhßng vì 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, và m¶i Hu® Nång v« ðó trø trì. — ðây, Hu®
39

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 n¥y,
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× 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.16 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
Hµi 17 . Ngài nh¾ lÕi
l¶i d£n dò cüa T±:
"G£p Hoài thì ng×ng,
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g£p Hµi thì ·". Do ðó, ngài bèn ð¸nh cß tÕi n½i n¥y.
T× ðó, Hu® Nång bèn 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 h÷ nghe v« lòng t× bi ð¯i v¾i muôn
loài. B÷n thþ sån giao phó cho ngài công vi®c canh ch×ng
bçy thú, thª 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, do ðó, ngài thß¶ng b¸ b÷n h÷ m¡ng nhiªc và
xØ phÕt. Vì làm ngh« sån b¡n nên món ån chính cüa b÷n
h÷ thß¶ng là th¸t thú r×ng. Hu® Nång lúc m²i bæa ån, ð«u
nh£t rau r×ng, mång tre, ..., bö vào trong mµt giö tre nhö,
nhún 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 nhæng 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:
- Ðã ðªn lúc phäi ra ho¢ng pháp, không còn có th¬
¦n núp lâu ðßþc næa!
Nhân ðó, Hu® Nång bèn t× giä b÷n thþ sån, ði v«
hß¾ng nam, ðªn thành ph¯ Quäng Châu. Ð¥u tiên ngài
ðªn chùa Trang Nghiêm; th¤y cänh chùa v¡ng vë, trong
chùa chï có vài v¸ tång, Hu® Nång höi thåm lý do, thì biªt
là m÷i ngß¶i trong chùa ðã ðªn chùa Pháp Tính nghe
pháp sß „n Tông giäng kinh ÐÕi Bát Niªt Bàn.
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Nghe nói nhß thª, Hu® Nång bèn tìm ðß¶ng ðªn
chùa Pháp Tính. Ðªn n½i, th¤y m÷i ngß¶i tø hþp ðông
ðäo trong Pháp ðß¶ng, không có ch² chen chân. Hu®
Nång len löi vào ðám ðông, khó khån l¡m m¾i tìm ðßþc
mµt ch² ðÑng ngoài hành lang. Pháp sß „n Tông ng°i
trên giäng tòa, ðang giäng 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 ðó m¾i có duyên? Hay là trß¾c phäi có duyên, r°i
sau ðó m¾i có nhân?
V×a nói ðªn ðó, b²ng 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 là do
gió th±i làm nó lay ðµng.
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
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chÆng biªt phäi làm sao, vì cä hai bên ai cûng có lý cä.
H½n næa, pháp sß ð¯i v¾i v¤n ð« n¥y cûng chßa có l¶i
giäi væng ch¡c.
B¤t chþt, t× trong góc ngoài Pháp ðß¶ng có mµt
âm thanh sang säng vang lên:
- Không phäi
là gió ðang lay ðµng,
cûng không phäi là
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 r¥m rî,
li«n tr· nên im thinh
thích. 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, 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:
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- 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 ðó höi ngài v« nhæng ý nghîa thâm sâu
cüa Ph§t pháp. Hu® Nång trä l¶i suôn së, ý nghîa v×a sâu
xa, v×a hþp tình hþp lý, mà lÕi ít dùng chæ nghîa trong
kinh lu§n. Ði«u n¥y làm cho „n Tông v×a kinh ngÕc v×a
kính phøc. Ông ta biªt ngß¶i ð¯i di®n mình không phäi là
mµt kë t¥m thß¶ng, bèn höi:
- Hành giä ch¡c ch¡n không phäi là mµt kë t¥m
thß¶ng. Tôi t× lâu 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 n¥y không dám.18
„n Tông nghe nói, biªt r¢ng Hu® Nång là ngß¶i
ðßþc truy«n y bát, ông ta bèn phá l®, vµi vàng xu¯ng ghª
làm l− ra m¡t19, kª ðó thïnh c¥u Hu® Nång ðem y bát ra
cho m÷i ngß¶i có c½ hµi chiêm ngßÞng l− lÕy. „n Tông
bèn höi Hu® Nång:
- 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¶:
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- 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« n¥y?
Hu® Nång trä l¶i:
- Ph§t pháp là pháp b¤t nh¸20, 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:
- 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 là "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 n¥y cûng không vì chúng sinh tÕo nghi®p mà tång
thêm ho£c giäm b¾t. Gi¯ng 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÷ng21, ho£c nhæng kë tÕo
nåm tµi ngh¸ch22, cùng nhæng kë nh¤t xi¬n ð«23, b÷n h÷ có
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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: thß¶ng và vô thß¶ng. Thª 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, song 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 n¥y
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
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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, ông ta trong lòng 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 nhß ðá söi
không có giá tr¸, còn Ngài giäng kinh thì gi¯ng nhß vàng
ròng quí báu!
Nhân vì lúc ðó Hu® Nång vçn chßa chính thÑc xu¤t
gia, do ðó „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
l− th÷ gi¾i. Trong
bu±i th÷ gi¾i, do
ngài Lu§t sß 24 Tu®
T¸nh · chùa Linh Quang, ð¤t Tô Châu, lo vi®c yªt ma25,
chuyên phø trách vi®c tuyên b¯ nhân duyên xu¤t gia cüa
Hu® Nång. Ngài Lu§t sß Trí Quang · chùa T±ng Trì làm
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th÷ gi¾i sß. Ngài Lu§t sß Thông ºng · chùa Thiên Hoàng,
ð¤t Kinh Châu, làm giáo th÷ sß. Ngài Lu§t sß KÏ Ða La,
ngß¶i Trung „n Ðµ, làm thuyªt gi¾i sß, và ngài M§t Ða
Tam TÕng, ngß¶i Tây „n Ðµ, làm chÑng gi¾i sß.
TÕi ðây, n½i mà ngài Pháp sß Trí Dßþc ðã tr°ng
cây B° ð«, và n½i mà ngài Pháp sß C¥u Na BÕt Ðà ðã l§p
gi¾i ðàn, Hu® Nång ðã chính thÑc th÷ gi¾i cø túc.26 Ði«u
n¥y Ñng nghi®m v¾i l¶i tiên ðoán cüa hai ngài Trí Dßþc
và C¥u Na BÕt Ðà h½n mµt tråm nåm v« trß¾c.27
Sau khi th÷ gi¾i hai tháng, Løc t± Hu® Nång tÕi
chùa Pháp Tính, 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, Løc t± r¶i
chùa Pháp Tính, chu¦n b¸ tr· v« chùa Bäo Lâm. Bu±i ti−n
bi®t, có h½n mµt ngàn ngß¶i v×a xu¤t gia, v×a 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 Løc t± v« ðªn chùa Bäo Lâm, ngài cäm
th¤y cänh chùa quá ch§t h©p, không ðü ch² cho mµt s¯
ngß¶i ðªn c¥u h÷c ðông ðäo nhß thª, bèn nghî cách m·
rµng cänh chùa. Thª nhßng, chung quanh ð«u là ð¤t cüa
ngß¶i khác, Løc t± không còn cách nào h½n là phäi ði tìm
ngß¶i chü ð¤t tên Tr¥n Á Tiên thß½ng lßþng v« v¤n ð«
n¥y. V¸ chü ð¤t n¥y tính 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:
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- Tôi chï c¥n mµt khoänh ð¤t l¾n nhß t¤m t÷a cø
n¥y 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 n¥y, ðü ch² cho
tôi ng°i thi«n hai
bæa 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!
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,
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lÕi càng lúc càng biªn 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 pháp lñc 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. Hy v÷ng xin ð¬ lÕi ít ð¤t hß½ng höa, còn bao nhiêu
con nguy®n cúng dß¶ng cho Ngài hªt.
Løc t± nói:
- T¯t l¡m, t¯t l¡m! Ðây là ði«u ðß½ng nhiên.
Sau ðó, Løc t± bèn ði xem xét kh¡p vùng, th¤y n½i
nào phong cänh thanh tú ngài bèn l§p mµt cänh chùa.
Trß¾c sau, ngài l§p ðßþc mß¶i ba cänh chùa nhß thª.

Trß¾c chùa Bäo Lâm có mµt cái h° nhö, nß¾c trong
v¡t. Có mµt con r°ng s¯ng dß¾i ðáy h°, thß¶ng thß¶ng
hi®n ra tác yêu tác quái. M²i l¥n r°ng xu¤t hi®n thß¶ng
th±i gió l¾n, làm cho m£t h° n±i sóng nhß g£p c½n bão dæ.
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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:
- Mi là ð° côn
trùng nhö nhít mà cûng
dám ðªn ðây tác yêu
tác quái. Mi chï biªt
hi®n thân l¾n ð¬ nhát
ngß¶i khác, mà không
biªt hi®n thân nhö ð¬
làm thi®n. Có gì là ghê
g¾m! Nªu mi thñc sñ là
kë cao cß¶ng thì mi có
th¬ biªn nhö biªn l¾n.
Mi thØ biªn nhö cho ta
xem. Nªu ðßþc m¾i g÷i
là r°ng th¥n.
KÏ lÕ thñc! Løc
t± v×a nói 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, t× t× quì xu¯ng bên b¶ h°, nói v¾i r°ng:
- Biªn nhö biªn l¾n chßa có gì kÏ lÕ, mi 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, không chút do dñ nhäy ngay vào trong bình bát.
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 sþ hãi, bèn 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 næa. Løc t± bèn lên tòa thuyªt pháp cho
r°ng nghe. Nghe xong, r°ng li«n thoát hóa28, biªn thành
mµt cøm khói xanh bay ði m¤t, 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 bèn l¤p h° lÕi cho b¢ng, trên ðó xây mµt cái
tháp s¡t nhö ð¬ th¶ bµ xß½ng r°ng n¥y.
Løc t± tr· v« chùa Bäo Lâm chÆng ðßþc bao lâu,
danh tiªng cüa ngài ðã ðßþc truy«n ði kh¡p n½i, ði«u n¥y
làm cho thánh ð¸a cüa Thi«n tông càng lúc càng tr· nên
hßng th¸nh.

Vào ð¶i nhà Ðß¶ng, Tào Khê thuµc v« ð¤t Ti«u
Châu, huy®n Khúc Giang. Lúc ðó quan thÑ sØ cüa 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.
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Ðây là c½ hµi hiªm có, ngàn nåm mµt thu·, 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 là 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 n¥y mà các v¸ ngày hôm
nay m¾i có c½ hµi ðªn ðây nghe ðßþc pháp môn truy«n
tâm ð¯n giáo n¥y. Pháp môn n¥y 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 n¥y, ð«u có th¬
làm tâm thanh t¸nh, d©p tr× sñ nghi ng¶. Dùng tñ tính B°
ð« n¥y, 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× bèn 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 là 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 n¥y, 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 b÷n ngß¶i, ån thì không ch¸u ån, tuy 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 nhß 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 n¥y không giúp ích ðßþc gì
cho mình cä!
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Kª ðªn T± bèn giäi thích ý nghîa cüa chæ "Ma ha
Bát nhã ba la m§t":
- Các v¸ thi®n
tri thÑc, Ma ha Bát
nhã ba la m§t là
tiªng „n Ðµ, tiªng
Ðß¶ng29 d¸ch là ÐÕi
trí tu® ðáo bï ngÕn30.
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, nªu 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®
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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 n¥y 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 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 n¥y, bên ngoài thì có vë nhß ðoÕn hªt tr¥n
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duyên v÷ng tß·ng, kÏ thñc vçn chßa th¤y ðßþc chân tâm,
mà vçn còn · trong trÕng thái u mê. Tuy là 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, ..., 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
chÑa ðñng 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.
Nªu nhß có kë giác ngµ ðßþc ánh sáng tñ tính n¥y, kë ðó
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, kë ðó 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"31 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
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ngµ. Ð¯i v¾i hÕng ngß¶i n¥y, không nên nói Pháp cho h÷.
Vì sao? Vì b÷n h÷ ðã ch¤p trß¾c vào cái g÷i là "ngoan
không"32 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 n¥y.
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 n¥y,
gi¯ng nhß t¤m gß½ng l¾n soi sáng vÕn v§t. V§t ðªn tÑc
änh hi®n trên gß½ng, v§t ði tÑc 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 tr¶i, m£t trång
tuy chï là mµt, song 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 n¥y, không phäi là kë có trí khôn v£t,
ho£c b÷n bàng môn tä ðÕo33 có th¬ hi¬u rõ ðßþc. Tuy®t
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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
n¥y 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.
N¥y các v¸, ý nghîa r¯t ráo cüa Bát nhã là gì? Bát
nhã là tiªng „n Ðµ, tiªng Tàu 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 nhß 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 là 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 n¥y tÑc là sinh tØ, còn b¶ bên kia tÑc là
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Niªt Bàn. Chúng ta tÕi sao vçn · ch² n¥y 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 n¥y 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 n¥y tÑc là phi«n não không ng×ng sinh
di®t, làm cho chúng ta b¸ kh¯n kh±. Thª nhßng, ngßþc lÕi
nªu chúng ta có th¬ buông bö sñ ch¤p trß¾c, thì nhæng
c½n sóng phi«n não n¥y 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 thì nói chuy®n Ph§t pháp, thª 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,
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chúng ta s¨ gi¯ng nhß Ph§t; cho nên nói phàm phu tÑc là
Ph§t. Phi«n não cûng nhß v§y. Nªu nhß 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 mà có th¬ buông bö ðßþc
ni®m ch¤p trß¾c n¥y, thì phi«n não s¨ không sinh ra; do ðó
nói phi«n não tÑc B° Ð«. TÑc 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 n¥y 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 n¥y, 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.
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Các v¸ thi®n tri thÑc! Kë nào mu¯n tiªn vào nh¤t
chân pháp gi¾i34, cùng Bát nhã chính ð¸nh35, nh¤t ð¸nh
phäi tu hÕnh Bát nhã. Ð÷c tøng kinh Kim Cß½ng Bát nhã
Ba La M§t, tÑc 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 n¥y 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 n¥y 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. Thª
nhßng, nªu tr¶i
mßa xu¯ng bi¬n
l¾n, thì nß¾c bi¬n
s¨ không có sñ
tång giäm. Cûng
nhß v§y, nhæng kë
có cån tính ÐÕi
th×a, ho£c t¯i
thßþng th×a, nghe
kinh Kim cß½ng
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Bát nhã ba la m§t, 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, làm 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 n¥y 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 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 nhß
hi¬u rõ pháp môn ð¯n giáo này, không ch¤p trß¾c vào sñ
tu hành b« ngoài, mà chï trong tâm giæ gìn chính kiªn, t¤t
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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 mµt chút 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 giáo36, 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 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 là vÕn pháp · 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 Gi¾i37 nói: "Cµi g¯c cüa
gi¾i tÑc là tñ tính thanh t¸nh không nhi−m ô". Nªu có th¬
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biªt rõ tñ tâm, th¤y rõ tñ tính, ð«u có th¬ thành Ph§t ðÕo.
Kinh Duy Ma 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 n¥y 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 n¥y là mµt ðÕi sñ nhân
duyên38, 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 nhß vì ngu mê mà không th¬ tñ ngµ
thì phäi c¥n tìm thi®n tri thÑc ðªn chï dçn m¾i có th¬ th¤y
ðßþc. Nªu nhß ngß¶i 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 n¥y quyªt ch¡c là mµt sñ sai l¥m. TÕi
sao v§y? 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
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cüa chính mình, v÷ng tß·ng ðiên ðäo, thì bên ngoài dù có
thi®n tri thÑc dÕy d² chï dçn, cûng 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 vào 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, ..., 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.
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Lúc chân tâm phát sinh tác døng, có th¬ biªt rõ r¢ng cái
tâm n¥y 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,
làm 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 nào
næa. 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".39 Nªu nhß
ch¤p trß¾c vào quan ni®m sai l¥m là vi®c gì cûng không
nghî tß·ng ðªn, ðem tâm ni®m làm cho ðoÕn tuy®t, nhß
thª sñ hi¬u biªt sai l¥m 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 n¥y, có th¬ thông ðÕt t¤t cä pháp mà không chß¾ng
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 n¥y, · 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 d¸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 · tông
phái khác, không phäi cùng ý hß¾ng, tâm nguy®n v¾i
mình, không ðßþc v÷ng truy«n40, mà làm t±n hoÕi pháp
67

môn b÷n 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, 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, không lu§n kë tÕi gia xu¤t gia, chï c¥n y vào bài
tøng vô tß¾ng n¥y 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 nh§t · 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
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.41
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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
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 hai bàn 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
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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 n¥y 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.
Bän d¸ch cüa Thi«n sß Minh Trñc:
Nói thông, tâm cûng thông,
Nhß m£t nh§t trên không,
Duy truy«n pháp th¤y tánh,
Xu¯ng thª phá tà tông.
Pháp v¯n không ð¯n ti®m,
Mê ngµ có ch§m mau,
Chï môn th¤y tánh ¤y,
Kë muµi chÆng kham vào.
Nói tuy muôn vi®c ðü,
Lý hþp mµt không hai,
Trong lòng sanh kh± não,
Thß¶ng tu tu® phát khai.
Tà tâm phi«n não d¤y,
Chánh ðªn phi«n não tan,
Chánh tà ð«u chÆng døng,
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Thanh t¸nh chÑng Niªt Bàn.
B° ðª là tñ tánh,
Tâm ðµng tÑc v÷ng mông,
T¸nh tâm trong ch² v÷ng,
Tâm chánh chß¾ng tiêu vong.
Ngß¶i tu theo chánh ðÕo,
Muôn v§t ch¾ t²n thß½ng,
L²i mình hay xét th¤y,
M¾i hþp ðÕo ch½n thß¶ng,
Muôn loài tñ có ðÕo,
Ch¾ giªt hÕi loài nào,
Lìa ðÕo mà tìm ðÕo,
Chung thân ðÕo khó vào.
Bôn ba qua mµt kiªp,
R°t cuµc não phi«n còn,
Mu¯n th¤y n«n ch½n ðÕo,
Làm chánh ¤y ðÕo ch½n.
ÐÕo tâm mình chÆng có,
Làm qu¤y ðÕo lìa xa,
Ngß¶i th§t lòng hành ðÕo,
L²i ð¶i khá bö qua.
Nªu th¤y ngß¶i l¥m l²i,
„y mình l²i chÆng sai,
Ngß¶i l²i, ta không l²i,
Ta l²i b·i chê bai.
Hãy tr× lòng tß·ng qu¤y,
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Phi«n não phá tiêu tan,
Ghét yêu ð×ng ð¬ dÕ,
Du²i cÆng nghï thanh nhàn.
Mu¯n toan lo ðµ thª,
Phß½ng ti®n phäi sÆn sàng,
Ch¾ ð¬ ngß¶i nghi ho£c,
Tánh h÷ m¾i minh quang.
Ph§t pháp · tr¥n thª,
Không xa thª giác mà!
Bö ð¶i tìm ðÕo chánh,
S×ng thö kiªm sao ra.
Chánh kiªn là xu¤t thª,
Tà kiªn ¤y thª gian,
Chánh tà ðêu phá hªt,
Ph§t tánh hi®n rõ ràng.
Tøng này là ð¯n giáo,
Cûng kêu ðÕi pháp thuy«n,
Mê, nghe kinh lûy kiªp,
Ngµ, th¤y Ph§t tâm li«n.
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 cho kë nào nghe ðßþc ð«u s¨ th¤y ðßþc chính
pháp, viên thành Ph§t ðÕo.
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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 n¥y. 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,
hy v÷ng 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:
- 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?
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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 n¥y, cúi xin T±
giäi thích.
Løc t± trä l¶i:
- Không nên nghi
ng¶ l¶i nói cüa T±! 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
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chính · trong tñ tính pháp thân cüa chúng ta, mà không
phäi · trong sñ tu phúc báo thª gian. Vû Ðª nhân 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 có th¬ tñ mình 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 n¥y 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, m¾i là công. Tß tß·ng, hành vi ð«u ngay
thÆng, không lß½n l©o, m¾i 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 là
do b¯ thí cüa cäi, cúng dß¶ng tång ni mà có th¬ có ðßþc.
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Cho nên phúc ðÑc và công ðÑc có sñ khác bi®t. Chính
Lß½ng Vû Ðª không hi¬u ý này, chÑ không phäi là T±
ÐÕt Ma trä l¶i không ðúng.
Vî C× lÕi höi:
- 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 r¢ng chúng sinh cùng Ph§t v¯n không có xa cách,
b·i vì có mß¶i ác, tám tà42 làm cách bi®t, cho nên trí tu®
chúng sinh không cách nào hi¬n lµ; do ðây 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 n¥y, nói r¢ng Tây Phß½ng T¸nh Ðµ · trß¾c
m¡t.
Nói tóm lÕi, tuy r¢ng cån tính cüa m÷i ngß¶i có lþi,
có ðµn khác nhau, thª nhßng Ph§t pháp không có gì khác
bi®t. Chï vì do sñ mê ch¤p và khai ngµ khác nhau, cho nên
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khä nång th¤y bän tính m¾i có mau, có ch§m. Kë mê ch¤p
hy v÷ng 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
n½i 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 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 nhß 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
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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 m÷i
ngß¶i, 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
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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¸a
(nghîa là chúng sinh mê m¶ tñ tính), thì cûng gi¯ng nhß
thành lûy m¤t ði qu¯c vß½ng, lúc ðó thành lûy cüa thân
tâm s¨ b¸ hüy hoÕi (ví nhß chúng sinh b¸ ð÷a ba ðß¶ng
ác). 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 hung hång mãnh tþn. Nªu tâm mà 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 n¥y, 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
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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
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. T× trong tâm, làm thÑc tïnh ðÑc Nhß
Lai tñ tính cüa mình, thì có th¬ phóng ra ánh sáng dài
muôn trßþng. — ngoài thì có th¬ chiªu sáng sáu cån cüa
mình, làm cho thanh t¸nh không nhi−m, phá tr× sñ tham
luyªn cüa sáu cõi tr¶i døc gi¾i. — trong, có th¬ phá tr×
tham sân si, làm 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 n¥y, ð«u s¨ s¾m ðßþc khai ngµ, cùng
nhau chÑng ðßþc quä B° Ð«.
Løc t± nói:
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- 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, 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, 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 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, dù có
cÕo ð¥u xu¤t gia cûng chÆng ích lþi gì. L¡ng nghe tôi nói:
Tâm ð¸a bình ðÆng, c¥n gì trì gi¾i
Hành vi chính trñc, c¥n gì tu thi«n
Biªt ½n, phäi nên hiªu dßÞng cha m©
Biªt nhân nghîa, trên dß¾i phäi thß½ng nhau
Mu¯n khiêm nhßþng, trên dß¾i nên hòa thu§n
H÷c nhçn nhøc, ch¾ nói l²i kë khác
Nªu siêng nång nhß c÷ cây tìm lØa
Trong bùn, nh¤t ð¸nh s¨ sinh h°ng liên.
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Thu¯c ð¡ng, nh¤t ð¸nh là món thu¯c hay
L¶i khuyên khó nghe là l¶i chân thñc
Biªt sØa l²i l¥m là ngß¶i trí tu®
Che gi¤u l²i l¥m, không phäi ngß¶i hi«n.
M²i ngày ð«u làm lþi ích kë khác
Thành Ph§t ðÕo, không phäi do b¯ thí
B° ð«, chï nên hß¾ng vào tâm tìm
C¥n gì tìm sñ hão huy«n bên ngoài
Nghe xong, phäi y vào ðây tu hành
Thiên ðß¶ng s¨ tÕi trß¾c m¡t mình.
Bän d¸ch cüa ngài Thi«n sß Minh Trñc:
Lòng bình ðÆng ðâu c¥n trì gi¾i,
Làm vi®c ngay há ðþi tu thi«n,
Ân, song thân hiªu dßÞng c¥n chuyên,
Nghîa, huynh ð® dß¾i trên tß½ng ái.
Nhßþng, hoà møc tôn ti ð¯i ðãi,
Nhçn, muôn ði«u ác hÕi ch¾ gây,
Siêng tu nhß l¤y lØa c÷ cây,
Thì bùn l¤m n· ð¥y sen ðö.
Ð¡ng mi®ng ¤y thu¯c tr× b®nh kh±,
Ngh¸ch tai là l¶i ðµ chánh trung,
SØa l²i l¥m, trí tu® phát sung,
Che tµi qu¤y, tâm tùng ð÷a ác.
Nång làm phß¾c, giúp ngß¶i lþi lÕc,
ÐÕo nào do thí bÕc mà thành,
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V¯n B° ð« c¥u · tâm thanh,
Ngoài mµng ão, muµi manh nh÷c kiªm.
Nghe nói pháp, lòng vâng tu ni®m,
Cõi thiên ðß¶ng m¥u nhi®m th¤y li«n.
Sau cùng Løc t± lÕi nói:
- Các v¸ thi®n tri thÑc! Chï c¥n m÷i ngß¶i y theo bài
k® n¥y 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, lúc ðó 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:
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- Các v¸ thi®n tri thÑc! Cái 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®. Cûng gi¯ng thª, 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 ð¸nh tu® mµt cách quân
bình43. 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¨ b¸ phát sinh ra
nhæng tình trÕng trong ngoài b¤t nh¤t. Ví nhß ngoài
mi®ng thì nói ng÷t ngào, mà 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 thôi44. 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, mà trí
tu® cûng theo ðó mà tiêu tán.
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Các v¸ thi®n tri thÑc! Tôi ðã giäng nhi«u v« v¤n ð«
liên quan ðªn ð¸nh tu®, thª 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 thí 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
khác nhau, sñ thñc 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.
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, không
lu§n là ði, ðÑng,
n¢m, ng°i, ...,
trong b¤t cÑ lúc
nào cûng giæ tâm
mình chính trñc (ngay thÆng). Kinh T¸nh Danh 45 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,
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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 ð¯i v¾i t¤t cä sñ v§t không nên ch¤p trß¾c, không
nên so ðo. Thª nhßng, lÕi 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
r¢ng ðây là ð¸nh lñc, là nh¤t hành tam muµi. Kë nào có
kiªn giäi nhß v§y, có th¬ nói r¢ng h÷ cûng gi¯ng nhß là
cây, ðá; không nhæng sai l¥m, mà ð°ng th¶i, trên con
ðß¶ng tu hành trong tß½ng lai, 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 n¥y 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 n¥y 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
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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; thª 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;
do ðó sinh ra bao nhiêu sñ ch¤p trß¾c ðiên cu°ng. Thí dø
nhß có r¤t nhi«u ngß¶i y vào pháp ng°i thi«n, li«n 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 nhi«u ngß¶i, nhân vì tu t§p không ðúng phß½ng
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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". 46 Do ðó chúng ta có th¬ kªt lu§n r¢ng
phß½ng pháp tu t§p này là 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. Thª nhßng, nhân 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. Nhß ngß¶i
cån tính ch§m løt, phäi h÷c t× t× 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, song ð«u không có tà ni®m.
Còn nói vô trø, tÑc là tñ tính cüa chúng sinh, cûng g÷i là
Ph§t tính. Cái Ph§t tính này, xßa nay v¯n không tß½ng
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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 n¥y 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. Cho nên, 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 xem, nªu mà 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 gi¯ng h®t nhß v§y hay sao?47 Cho nên các v¸ h÷c
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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 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, m°m thì ßa nói
"kiªn tính, kiªn tính", mà 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; do ðây mà sinh ra
biªt bao nhiêu phi«n não. Sñ thñc, 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
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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 sinh b·i chân nhß mà có
ðßþc sñ th¤y nghe nhi¬u biªt, song 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 T¸nh Danh 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, thª nhßng
cûng không th¬ nhân ðây mà gán ghép vào ðó nhæng cái
tên nhß quán tâm, quán t¸nh, b¤t ðµng ... 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!
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
n¥y 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
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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. Cái
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 ..., cüa h÷. Làm sao cho t¤t cä
nhæng sñ v§t · ngoài không vß¾ng m¡c vào tâm mình,
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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, thª 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, 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, không lu§n là thi®n ác,
ð©p x¤u, d«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
nhß v¾i ð¯i 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 nhân vì
khi nhìn th¤y ngoÕi cänh, tâm li«n so ðo nghî ngþi, b·i
thª m¾i b¸ cänh làm loÕn. Nªu nhß, 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, không ch¤p
tß¾ng g÷i là thi«n; ð¯i nµi, tâm không loÕn g÷i là ð¸nh".
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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!

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. Không 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 kë nào khác 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
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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:
- 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.
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ThÑ nåm là giäi thoát tri kiªn hß½ng, tuy tñ tâm
không còn bám víu vào thi®n ác, song vçn không vì thª
mà r½i vào cänh gi¾i "tr¥m không thü t¸ch"48, 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 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 n¥y 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 t× t× 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¸
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¸
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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,
và 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 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
n¥y hþp lÕi, cho nên g÷i là sám h¯i. Thª nhßng chúng sinh
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ngu mê, tuy biªt sám nhæng tµi l²i ðã phÕm v« trß¾c, trái
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:49
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± bèn giäi thích ý nghîa cüa b¯n th®
nguy®n này:
- Các v¸ thi®n tri thÑc, tuy r¢ng hi®n nay tôi hß¾ng
dçn các v¸ phát nguy®n, chúng sinh vô biên th® nguy®n ðµ,
thª nhßng các v¸ không nên hi¬u l¥m là hi®n nay các v¸
nß½ng c§y vào tôi cÑu ðµ các v¸. Các v¸ thØ nghî xem,
trong quá khÑ có vô lßþng vô biên chß Ph§t xu¤t thª, thª
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 chính chúng sinh trong tâm
chúng ta cûng là vô biên, chÆng hÕn nhß tâm tà 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
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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, ... Nhß v§y, ðem ðÕi trí tu® Bát nhã ra
phá tr× nhæng chúng sinh mê muµi trong tâm n¥y, 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 ra
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 b¢ng mi®ng mà thôi, mà lúc nào cûng
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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 t×
ngày hôm nay, nên l¤y sñ giác ngµ (Ph§t) làm th¥y, mà
còn khuyªn dø m÷i ngß¶i nên dùng sñ qui y tñ tính Tam
bäo này, 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
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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 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, ð«u cho r¢ng Tam bäo Ph§t Pháp Tång, là
nhæng hình thÑc bên ngoài mà chúng ta th¤y ðßþc, biªt
ðßþc (tÑc là trø trì tam bäo50), 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
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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, 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 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 thân th¬ (s¡c thân) 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,
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ba thân Ph§t này là t× tñ tâm cüa chúng ta hi¬n hi®n,
không th¬ tìm ðßþc t× bên ngoài.
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 chính mình. Trß¾c hªt, thª nào là Thanh
t¸nh Pháp thân Ph§t? Tâm tính cüa chúng ta xßa nay v¯n
là 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, thª nhßng, nhân 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 nhß có mµt tr§n gió b²ng
nhiên 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
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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 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 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
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ðßþc Ph§t tính v¯n có cüa mình. Thi®n và ác tuy khác bi®t
nhau nhß tr¶i v¾i ð¤t, xong 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 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 chï 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, 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, 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
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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.
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
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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
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.
Bän d¸ch cüa ngài Thi«n sß Minh Trñc:
Ngß¶i mê muµi phß¾c c¥u, ÐÕo phª,
Tu phß¾c ði«n d¯i k¬ ÐÕo m¥u,
Thí cúng nhi«u, phß¾c ðßþc trùng thâu,
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Nhßng ba ác, tâm ð¥u sanh mãi.
Tß·ng tu phß¾c, tµi tr× ác cäi,
Sau phß¾c dành, tµi lÕi còn sanh,
Ngó trong tâm, g¯c l²i tr× thanh,
Tñ tánh phäi ch½n thành sám h¯i.
Phép sám h¯i ÐÕi th×a lãnh hµi,
Cäi tà quy chánh, tµi không sanh,
H÷c ÐÕo thß¶ng xem tánh t¸nh thanh,
TÑc cùng Ph§t cûng thành nh¤t loÕi.
Phép ð¯n giáo T± ta truy«n dÕy,
Nguy®n chúng ð°ng ð£ng th¤y tâm nguyên,
Pháp thân nay mong ð£ng th¤y li«n,
Lìa phaáp tß¾ng, tâm ði«n trong l£ng.
G¡ng th¤y tánh, ð×ng lòng xao lãng,
Ni®m sau lià ,ð¶i hÆn phª vong,
Hi¬u ÐÕi th×a, th¤y ð£ng tánh Không,
Phäi cung kính, hªt lòng c¥u h÷c..
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 [chÑng 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.
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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.
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Chú thích
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 ra cái tâm di®u tâm sinh ra vÕn pháp.
2
Hành giä: tÑc là kë tÕi gia · trong chùa, ðang chu¦n b¸ xu¤t gia.
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.
4
TÑc kh¡c th¤y ðßþc: d¸ch t× chæ Hán "ðß½ng hÕ tÑc kiªn".
5

6

H§u liêu: phòng ngû cüa chß tång phía sau chùa.

Th¥y giáo th÷: là v¸ tång chuyên môn phø trách vi®c giäng dÕy giáo lý
cho chúng tång trong chùa.
7
Tám thß¾c tàu, ðµ ch×ng h½n hai thß¾c tây.
8
„n chÑng: chÑng nh§n cho sñ khai ngµ
9
Minh tâm kiªn tính: Tâm ð¸a sáng su¯t, th¤y ðßþc bän tính.
10
Bi®t giá: là mµt chÑc quan nhö, ngß¶i mình g÷i là thông phán.
11
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.
12
Minh sß: tÑc là v¸ th¥y sáng su¯t.
13
Ngô Tr÷ng ÐÑc giäi thích bài k® này nhß sau: Cái Ph§t tính, nguyên
nhân cüa sñ thành Ph§t này, thñc sñ m²i ngß¶i ð«u có ðü. Thª 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. KÏ thñc, Ph§t tính
cüa m²i ngß¶i ð«u ð¥y ðü, không có cái pháp nào · ngoài tâm mà có th¬
tu thành Ph§t. Trong cái 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.
14
Ðông ðµ: tÑc là nß¾c Tàu.
15
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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16

B÷n ác ôn ðó, sau tr§n cháy r×ng, cho r¢ng ngài ðã b¸ chªt thiêu, bèn
cùng nhau bö ði. (Ngß¶i d¸ch)
17
Hi®n nay · g¥n biên gi¾i cüa Quäng Ðông và Quäng Tây.
18
Tàm quí: H± th©n, cäm th¤y không xÑng ðáng. Ðây là l¶i nói khiêm
nhßþng.
19
Theo gi¾i lu§t, các b§c xu¤t gia không ðßþc l− lÕy ngß¶i tÕi gia, dù ðó
là cha m© mình, song Hu® Nång là kë ðßþc truy«n y bát, trên cß½ng v¸
ngài ðã là mµt v¸ t± sß cüa mµt tông phái, thành thØ „n Tông m¾i làm l−
ra m¡t.
20
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¸.
21
B¯n gi¾i tr÷ng: tÑc là giªt hÕi, trµm c¡p, dâm døc, nói d¯i.
22
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.
23
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.
24
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 v« kinh tÕng), lu§t sß
(chuyên môn nghiên cÑu v« lu§t tÕng) và lu§n sß (chuyên môn nghiên cÑu
v« 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.
25
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...
26
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.
27
Chùa Pháp Tính, v¯n · phía tây b¡c thành ph¯ Quäng Châu. Ð¶i Lßu
T¯ng, có ngài Tam tÕng Pháp sß tên C¥u Na BÕt Ðà La ðªn Quäng Châu
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 s¨ · n½i ðây th÷ gi¾i cø túc". Ð¶i
Lß½ng Vû Ðª, lÕi có ngài Tam tÕng Pháp sß „n ðµ tên Trí Dßþc cûng
ðªn n½i n¥y, tñ tay tr°ng mµt cây B° ð«, ð°ng th¶i dñng bia, và tiên ðoán
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là: "Sau này mµt tråm bäy mß½i nåm s¨ có mµt v¸ nhøc thân B° tát s¨ ·
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...
28
Thoát hoá: C·i l¯t, biªn thành v§t khác.
29
Tiªng Ðß¶ng: tÑc là tiªng Tàu ð¶i nhà Ðß¶ng.
30
Ðáo bï ngÕn: có nghîa là "ðªn b¶ bên kia". B¶ bên kia tÑc là sñ giäi
thoát.
31
Kh¦u ð¥u thi«n: Chï nói thánh nói tß¾ng mà không ch¸u thñc tª tu hành.
32
Ngoan không: Cho r¢ng t¤t cä ð«u là không, không nhân không quä
(mµt loÕi ðoÕn kiªn).
33
Bàng môn tä ðÕo: Chï chung cho nhæng kë không tin Ph§t pháp.
34
Nh¤t chân pháp gi¾i: tÑc là chß pháp thñc tß¾ng.
35
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.
36
Mß¶i hai ph¥n giáo (còn g÷i là mß¶i hai bµ kinh): 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.
37
Kinh B° Tát Gi¾i: tÑc là kinh PhÕm Võng B° Tát Gi¾i.
38
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.
39
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.
40
V÷ng truy«n: Truy«n th×a không ðúng ngß¶i, không ðúng ch².
41
Ba chß¾ng: tÑc là phi«n não chß¾ng, nghi®p chß¾ng, báo chß¾ng.
42
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.
43
Nghîa là nên không quá thiên l®ch v« bên nào
44
Nghîa là không có ð¸nh, cûng chÆng có tu®.
45
TÑc là kinh Duy Ma C§t
46
T¦u höa nh§p ma: nói nôm na là th¥n kinh thác loÕn.
47
Nghîa là tiªp tøc sinh tØ, tiªp tøc v÷ng ni®m.
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48

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)
49
B¯n ho¢ng th® nguy®n: b¯n l¶i th® nguy®n l¾n.
50
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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